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1. INTRODUCERE
Motto:
Dacă există un ocean, îl voi traversa,
Dacă există o boală, o voi vindeca,
Dacă există o greşală, o voi îndrepta,
Dacă există un record, îl voi depăşi
Dacă există un munte, îl voi escalada.
Richard Branson

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială
Durabilă „URBAN-INCERC” a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.1398 din 18 noiembrie 2009,
publicată în Monitorul Oficial nr.816 din 27 noiembrie 2009.
Actualul institut, denumit pe scurt, INCD URBAN-INCERC este continuatorul experienţei
prestigioase a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia
Construcţiilor - INCERC Bucureşti, a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, precum şi a Centrului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului - CDCAS, precum şi a Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului
Seismic - CNRRS.
Activitatea INCD URBAN-INCERC este coordonată de către Ministerul Cercetării și Inovării.
Datorită acestui fapt INCD URBAN-INCERC va fi în continuare puternic implicat în elaborarea
de politici, programe şi planuri în domeniile sale de competenţă, precum şi în activităţi de
reglementare specifice contribuind la valorificarea rezultatelor ca informaţii/documente de interes
public.
De asemenea, INCD URBAN-INCERC efectuează: lucrări pentru soluţionarea problemelor 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; 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; cercetări aplicative având rol de
suport pentru diferite sectoare sau activităţi; studii şi cercetări aplicative în domeniul amenajării
teritoriului şi dezvoltării regionale, a dezvoltării reţelei de localităţi, policentricitate, protecţia
zonelor construite şi naturale, reabilitare şi reconstrucţie ecologică; elaborarea de studii şi cercetări
aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane; diagnoze şi prognoze în
domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi locuirii, etc.
Toate aceste activităţi au rol, pe de o parte, de extindere a cadrului legislativ şi reglementar şi,
pe de altă parte, de diseminare a informaţiilor / datelor specifice în domeniile construcţii,
urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire asigurând participarea activă a INCD URBANINCERC la implementarea obiectivelor Conceptului strategic de dezvoltare teritorială în România
2030.
CS I / Conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ
Director General INCD URBAN-INCERC
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2. PREZENTAREA INCD URBAN-INCERC
2.1. Datele de identificare a INCD URBAN-INCERC
2.1.1. Denumirea

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă
URBAN-INCERC

2.1.2. Actul de înfiinţare, cu
modificările ulterioare

HG 1398/2009 modificat prin OG 16/2010

2.1.3. Numărul de înregistrare în
Registrul potenţialilor contractori

5203

2.1.4. Director General

CS I / Conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ

2.1.5. Adresa
2.1.6. Telefon, fax, pagina web,
e-mail

Bucureşti, Şoseaua Pantelimon, nr. 266, 021652, Sector 2
- telefon: +4.021.627.27.40
- fax: +4.021.255.18.52
- pagina web: www.incd.ro
- e-mail: urban-incerc@incd.ro

2.2. Istoric, misiune, viziune
2.2.1. Istoric
Istoria INCERC începe în anul 1950 prin înfiinţarea Institutului de cercetări şi încercări
(ICI), profilat iniţial pe probleme de betoane şi betoane armate. În domeniu au mai apărut apoi
Institutul de cercetări ştiinţifice în construcţii (ICSC) înfiinţat în anul 1952 având ca profil
industrializarea executării construcţiilor (folosirea elementelor prefabricate, mecanizarea şi
organizarea lucrărilor), tehnologia execuţiei lucrărilor, instalaţii şi normarea muncii, Institutul de
cercetări pentru industria materialelor de construcţii (ICIMC) şi Institutul de cercetări şi
experimentări pentru industria lemnului (ICEIL).
În martie 1958 toate aceste institute s-au unificat sub o conducere unică şi sub denumirea de
Institutul de cercetări ştiinţifice pentru construcţii, materiale de construcţii şi industrializarea
lemnului (ICLM).
În ianuarie 1959 se reînfiinţează ICEIL şi ca atare institutul rămas capătă denumirea de
Institutul de cercetări ştiinţifice pentru construcţii şi materiale de construcţii (ICMC), iar în
februarie 1959 denumirea se schimbă din nou în Institutul de proiectări şi cercetări ştiinţifice
pentru construcţii şi materiale de construcţii (IPCMC) prin preluarea grupei de proiectare
specifică de la Institutul de proiectare al construcţiilor industriale (IPCI). Toate aceste schimbări
se termină la sfârşitul anului 1959 şi începutul anului 1960 când prin HCM 1677/20.11.1959 şi
DCM 4/22.01.1960 ia fiinţă INCERC.
Noul institut preia secţiile de cercetări ştiinţifice în construcţii şi materiale de construcţii,
precum şi Baza de ateliere pentru deservirea cercetărilor (BAC) de la IPCMC precum şi sectorul
de Economia construcţiilor şi filialele din Iaşi şi Timişoara de la Institutul de Studii şi Cercetări
pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare (ISCAS).
În timp apar laboratoarele Beton (1950), Beton armat (1953), Beton precomprimat (1954),
Construcţii metalice (1955), Protecţie contra coroziunii (1955), Fotoelasticitate, Mecanizare,
Structuri metalice şi Structuri din lemn (1956), Protecţie la foc, Acustică, Instalaţii termice,
Produse polimerice şi Tehnologii pentru construcţii (1965), Evaluarea riscului seismic, Încercări
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seismice, Tehnologia betoanelor, Geotehnică şi fundaţii, Încercări nedistructive, Protecţie la foc,
Izolaţii termice şi hidroizolaţii, Produse polimerice şi finisaje, Instalaţii pentru construcţii şi
Economia construcţiilor (1965-2004) şi filialele Timişoara şi Iaşi (1956).
În anul 1976 INCERC intră în structura Institutului Central de Cercetare, Proiectare,
Directivare în Construcţii (ICCPDC) subordonat CNST şi Ministerului Construcţiilor Industriale.
Acesta se desfiinţează în perioada 1989-1990 când INCERC este subordonat Ministerului
Cercetării şi Ministerului Construcţiilor şi Transporturilor. În anul 1996 are loc acreditarea ca
INCD - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
INCERC Bucureşti.
Istoria URBANPROIECT începe în anul 1931 (la 24 ianuarie) cu înfiinţarea Institutului
Urbanistic al României. În perioada comunistă se înfiinţează Institutul de Proiectări în Construcţii
(IPC) în anul 1949; acesta se împarte în anul 1951 în IPCS şi ICSOR, ultimul devenind în anul
1960 ICSCAS.
În perioada 1949-1974 ICSOR, ISPROR şi ISART se ocupă cu proiectarea de lucrări şi
elaborarea de planuri de sistematizare. Ulterior, în perioada 1974-1990, apare Institutul de
Sistematizare, Locuinţe şi Gospodărire Comunală (ISLGC) specializat în proiecte de sistematizare
la nivel naţional, regional şi local şi proiectare de lucrări publice de mare anvergură. Acesta se
împarte în anul 1990 în trei unităţi independente, una fiind Institutul URBANPROIECT organizat
pe structura Centrului de sistematizare, specializat în elaborarea de planuri de amenajarea
teritoriului şi urbanism.
În anul 1996 are loc acreditarea ca INCD - Institut Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT subordonat Ministerului Lucrărilor
Publice şi Amenajării Teritoriului (MLPAT), reatestat în 2001 şi 2008.
Istoricul CDCAS începe cu apariţia Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii al
Consiliului de Miniştri (CSAC) în perioada 1954-1960, biblioteca fiind înfiinţată în anul 1954.
În perioada 1960-1969 instituţia s-a numit CSCAS şi a publicat Buletinul CSAC. Ulterior a
funcţionat sub numele de CDCAS (1970-1974) şi ODCAS (1974-1990).
În anul 1992 s-a înfiinţat Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru
Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucureşti conform
Ordinului MLPAT nr.40/D/14.02.1992, iar din 2009 acesta a funcţionat ca Punct de Informare,
Documentare şi Perfecţionare-Atestare a Specialiştilor (PID) al INCD URBAN INCERC în baza
OG 57/2002.
În anul 2009 are loc înfiinţarea INCD URBAN-INCERC care comasează prin fuziune cu
INCERC, URBANPROIECT şi CDCAS, ultimul desfiinţându-se prin lege. Structura actuală
include sucursalele INCERC Bucureşti, URBANPROIECT Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi
Timişoara, ultimele trei având în structura lor unităţi ce pot desfăşura activităţi specifice în
domeniile construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului.

2.2.2. Misiune
Misiunea INCD URBAN-INCERC este de a asigura desfăşurarea optimă a activităţii de
cercetare, dezvoltare tehnologică şi inginerie în domeniul construcţiilor și dezvoltării teritoriale.
Institut de interes public major în domeniul dezvoltării durabile a mediului natural şi construit siguranţă şi eficienţă, contribuie la:
 realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale şi
sectoriale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;
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 elaborarea de reglementări tehnice şi economice, ca parte a procesului de elaborare a
strategiei de dezvoltare în domeniul de activitate.

2.2.3. Viziune
INCD URBAN-INCERC, instituţie recunoscută la nivel naţional şi internaţional, capabilă:
- să răspundă provocărilor societale, cerinţelor pieţii şi nevoii de progres ştiinţific din
domeniul de activitate;
- să furnizeze expertiză ştiinţifică de calitate pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale de
cercetare-dezvoltare din domeniul de activitate;
- să răspundă rapid şi competent necesităţilor de fundamentare a politicilor publice din
domeniul de activitate;
- să contribuie în mod activ la realizarea ţintelor naţionale corespunzătoare Strategiei Europa
2020.

2.3. Structura organizatorică a INCD URBAN-INCERC
În conformitate cu prevederile art.5, lit.2, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare,
aprobat prin H.G.1398/2009, structura organizatorica a Institutului Naţional de CercetareDezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERCBucureşti a fost aprobată prin Ordin de Ministru.

2.4. Domeniul de specialitate al INCD URBAN-INCERC:
Conform clasificării CAEN: 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie.

2.5. Domenii de cercetare şi servicii
2.5.1. Domenii-cheie de cercetare
-

știinţa materialelor;
reglementări în planificarea urbană şi teritorială şi în construcţii;
cercetarea vibraţiilor;
cercetare tehnologică în construcţii şi arhitectură;
managementul integrat în construcţii.

2.5.2. Domenii principale de cercetare-dezvoltare
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 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi prin Directiva
89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind libera circulaţie a produselor pentru
construcţii, 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;
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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;
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.
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 socioeconomic, 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 cercetaredezvoltare 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;
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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.
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.
c. participarea la elaborarea strategiei domeniului:
INCD URBAN-INCERC efectuează lucrări pentru soluţionarea problemelor 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:
a) studii şi cercetări în vederea elaborării de agremente tehnice;
b) dezvoltare de tehnici experimentale şi măsurători, atât în laborator cât şi in situ;
c) 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.
INCD URBAN-INCERC 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.

2.5.3. Domenii 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;
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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. programe de calcul;
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 - Cercetaredezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste.
1. aceste activităţi se desfăşoară prin organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea unui punct de
informare specializat pe domeniile proprii de activitate ale INCD URBAN-INCERC,
cuprinzând în principal: bibliotecă tehnică specializată de drept public, inclusiv activităţi
conexe de editare, tipărire şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice în domeniu;
2. activităţi de formare profesională continuă/perfecţionare a specialiştilor cu activitate în
domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire.
INCD URBAN-INCERC derulează activităţi de documentare pentru extinderea cadrului
legislativ şi reglementar, de diseminare a informaţiilor/datelor specifice în domeniile construcţii,
urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire şi participă la implementarea obiectivelor
Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030, scop în care:
a) elaborează lucrări de documentare, sinteze, studii şi reglementări, prognoze şi strategii în
domeniile de activitate;
b) constituie, administrează şi stochează fondul documentar ştiinţific şi tehnic de interes şi
utilitate publică în domeniul construcţiilor, arhitecturii, urbanismului, dezvoltării teritoriale
durabile şi locuirii, asigurând gestionarea fondului documentar naţional şi internaţional de
specialitate;
c) realizează lucrări-suport în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia specifică,
existentă în statele membre ale Uniunii Europene;
d) asigură/facilitează schimbul şi transferul de cunoştinţe şi asistenţă tehnică la nivel naţional,
local şi internaţional, către factorii de decizie din administraţia publică locală şi centrală,
precum şi către specialişti din domeniile de activitate.
Prin Compartimentul de Diseminare a Informațiilor, Marketing și Resurse Umane - biblioteca
tehnică specializată de drept public, 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.
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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 editate: revistele Construcţii şi Urbanism. Arhitectură. Construcţii,
publicaţiile periodice cu caracter ştiinţific Conferinţa de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor, Lucrările
conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea
teritoriului, Buletinul construcţiilor, Probleme de economia construcţiilor, Buletin român de
agremente tehnice în construcţii şi un Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC.
b) 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;
c) Buletinul sumarelor (publicaţii periodice intrate în bibliotecă);
d) semnalări bibliografice - informare curentă structurată pe tematici.

2.5.4. Servicii
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 URBANINCERC 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;
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b) organizarea cursurilor de formare profesională continuă şi perfecţionare a specialiştilor la
sediile proprii ale INCD URBAN-INCERC, la sediile unităţilor din subordinea/autoritatea
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi/sau în locaţiile beneficiarilor,
după caz.
Participarea la cursurile de formare profesională continuă şi perfecţionare a specialiştilor din
domeniul construcţiilor se realizează pe bază de contracte perfectate de beneficiari cu INCD
URBAN-INCERC.
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.
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2.6 Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea INCD URBAN-INCERC
Corelaţie între obiectivele strategiei de cercetare a INCD URBAN-INCERC
şi cele ale strategiilor de cercetare naţionale şi europene
Strategia
institutului

Strategiile naţionale şi europene
Orizont 2020 - corespondenţa cu domeniile de cercetare ale institutului, în
special Programare Orizont 2020 - componenta „cooperare internaţională”.
PNCDI 4 - corespondenţa între misiunea INCD pentru domeniul său de
activitate şi obiectivele strategice generale ale PNCDI 4.
POSCDI - corespondenţa între domeniul de activitate a institutului şi domeniile de
finanţare.

Europa 2014-2020 - corespondenţa între domeniul de activitate a institutului şi
priorităţile strategiei şi iniţiativa „O Uniune a inovării” precum şi contribuţia la
Obiectiv general
celelalte iniţiative (fundamentare prin cercetare).
1 (finanţare)
Strategia Naţională de Cercetare - corespondenţa între domeniul de activitate a
institutului şi unele domenii prioritare de specializare inteligentă, domenii de
interes naţional şi de cercetare fundamentală.
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - corespondenţa între
domeniul de activitate a institutului şi obiectivele şi ariile prioritare ale
strategiei, rolul de lider al României în ariile prioritare: căi navigabile
interioare, promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între
oameni şi gestionarea riscurilor de mediu.
Programare Orizont 2020 - componenta „comunicare şi diseminare”.
Programare Orizont 2020 - componenta „cooperare internaţională”.
Obiective PNCDI - 2. a. convergenţa indicatorilor intensivi ai sistemului de
Obiectiv general
cercetare către media UE şi 4 d. promovarea rolului ştiinţei în societate.
2 (producţie
Pilonul 2 al Strategiei Naţionale de Cercetare: excelenţă prin internaţionalizare,
ştiinţifică)
şi obiectivele strategice 3: concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI
pe probleme societale, 4: susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la
frontiera cunoaşterii şi 6: dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante.
Programare Orizont 2020 - componenta „comunicare şi diseminare”.
Programare Orizont 2020 - componenta „cooperare internaţională”.
Obiective PNCDI - 2. impact [al sistemului CDI] de nivel mediu pe plan
Obiectiv general
3 (revistele şi european şi 4 d. promovarea rolului ştiinţei în societate.
conferinţa
Pilonul 2 al Strategiei Naţionale de Cercetare: excelenţă prin internaţionalizare,
institutului)
şi obiectivele strategice 3: concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI
pe probleme societale, 4: susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la
frontiera cunoaşterii şi 6: dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante.
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Strategia
institutului

Strategiile naţionale şi europene
Programare Orizont 2020 - componenta „comunicare şi diseminare”.
Programare Orizont 2020 - componenta „cooperare internaţională”.

Obiective PNCDI - 2. impact [al sistemului CDI] de nivel mediu pe plan
Obiectiv general european şi 4 d. promovarea rolului ştiinţei în societate.
4 (vizibilitatea) Pilonul 2 al Strategiei Naţionale de Cercetare: excelenţă prin internaţionalizare,
şi obiectivele strategice 3: concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI
pe probleme societale, 4: susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la
frontiera cunoaşterii şi 6: dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante.
Obiectiv suport 1 Obiectiv PNCDI - 4. creşterea capacităţii administrative instituţionale
(monitorizarea) Principiul predictibilităţii, enunţat de Strategia Naţională de Cercetare.
Programare Orizont 2020 - componenta „cooperare internaţională”.
Obiective PNCDI4 - 1. nivelul şi eficienţa finanţării: d. asigurarea unei mase
critice de cercetători care să atragă [...] investiţii în CDI, 2. personal creativ de
înaltă calificare, 3. asigurarea masei critice a sistemului: b. atragerea
cercetătorilor în sistemul naţional de CDI şi c. retenţia personalului atras.

Obiectiv suport 2
(perfecţionarea POSCDI - obiectiv specific 1: încurajarea investiţiilor private în CDI.
profesională) Pilonul 1 al Strategiei Naţionale de Cercetare: firmele devin operatori-cheie ai
inovării,
Pilonul 3: „leadership” regional la frontiera ştiinţei şi în tehnologie, şi
obiectivele strategice 1: crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa
sectorului privat şi 5: atingerea până în 2020 a masei critice de cercetători.
Programare Orizont 2020 - componenta Excelenţă ştiinţifică - infrastructuri de
cercetare.
Obiectiv PNCDI4 - 1. nivelul şi eficienţa finanţării: b. creşterea gradului de
utilizare a infrastructurii CDI şi c. creşterea eficienţei investiţiilor pe termen
Obiectiv suport 3 lung prin adoptarea unui drum de parcurs pentru dezvoltarea infrastructurii de
(infrastructura) CDI.
POSCDI - obiectiv specific 3: dezvoltarea infrastructurii de CD publice şi
private.
Pilonul 1 al Strategiei Naţionale de Cercetare: firmele devin operatori-cheie ai
inovării.
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3. STRUCTURA DE CONDUCERE A INCD URBAN-INCERC
3.1. Consiliul de Administraţie
În conformitate cu prevederile H.G. 1398/2009, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.
16/2010, organul principal de conducere a INCD URBAN-INCERC îl constituie Consiliul de
Administraţie, format din preşedinte, vicepreşedinte şi membri.
În anul 2014, structura Consiliului de Administraţie s-a modificat. În anul 2018, structura
Consiliului de Administraţie a fost conform ordinului de ministru nr: 550/30.09.2014:
Preşedinte: Director General

Vasile MEIŢĂ

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific

Emil-Sever GEORGESCU

Reprezentant al Ministerului Cercetării și Inovării

Marinela Aurora PATRICHE

Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale

Speranţa Georgeta IONESCU

Membru Specialist - Universitatea de Arhitectură şi Răzvan LĂCRARU
Urbanism Ion Mincu Bucureşti
Membru Specialist - Universitatea de Arhitectură şi Alexandru-Ionuț PETRIȘOR
Urbanism Ion Mincu Bucureşti

În anul 2018 Consiliul de Administraţie al INCD URBAN-INCERC şi-a desfăşurat activitatea
sub forma a 12 şedinţe, având ca ordine de zi analiza situaţiei financiare a institutului, avizarea
comisiilor de concurs şi analiza unor probleme specifice survenite pe parcursul anului.
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3.2. Directorul General

Director General
CS I/conf. univ. dr. habil. arh. Vasile Meiţă
Vasile MEIŢĂ a absolvit în anul 1991 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti, cu o
formaţie în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului. În anul 2004 a finalizat
un masterat în ecotehnie. În anul 2002 primeşte titlul de Doctor în Arhitectură cu o teză despre
„Arhitectura habitatului deltaic într-o concepţie de dezvoltare durabilă şi ecotehnică”, publicată
ulterior în volum. În anul 2014 a susţinut cu succes teza de abilitare în arhitectură cu titlul
„Metamorfoza spaţiului deltaic” în faţa unei comisii internaţionale formată din profesori
universitari din domeniul arhitecturii şi geografiei.
În afara calificării de bază, în urma absolvirii prin examen a unor cursuri de specialitate a
obţinut diploma de formator, diploma de diriginte de şantier, certificatul de auditor energetic
pentru clădiri şi instalaţiile aferente, recunoaşterea dreptului de semnătură pentru coordonarea şi
elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi calificarea de expert tehnic
Construcţii civile şi industriale - expertiză juridică.
Din anul 1990 a lucrat în învăţământul superior la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” din Bucureşti, Universitatea Ecologică Bucureşti şi Universitatea Spiru Haret, dar şi
în proiectare, la mai multe firme.
În perioada 2008-2009 a ocupat postul de Arhitect Şef al Sectorului 1 al Municipiului
Bucureşti, ca o încununare a realizărilor profesionale. Din anul 2008 este Conferenţiar la
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, Departamentul „Sinteză de
Proiectare”.
Activitatea sa în domeniul proiectării de obiect şi planificării spaţiale însumează peste 100 de
proiecte de arhitectură şi peste 70 de studii şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului,
acoperind şi domeniile mobilier, grafică şi design.
Activitatea ştiinţifică constă în coordonarea ca director a peste 15 proiecte de cercetare şi lucrul
în echipa de cercetare a peste 25 proiecte, dintre care peste 5 internaţionale. Coordonator a 7 cărţi
şi 7 reviste, autor sau coautor a 4 cărţi şi 7 capitole de carte, peste 35 de articole, peste 15 alte
publicaţii, peste 45 de prezentări în conferinţe, a participat activ la peste 15 dezbateri, seminarii
sau conferinţe de specialitate.
Este Redactor şef şi referent de specialitate al revistei „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”,
Redactor şef al revistei „Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC”, Co-Editor al publicaţiei
„Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea
teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, membru în Comitetul de Coordonare al revistelor „Buletinul
construcţiilor”, „ Probleme de economia construcţiilor” şi „Buletin Român de Agremente Tehnice
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în Construcţii”, referent de specialitate al revistei „African Journal of Agricultural Research” și a
moderat secţiuni specifice în peste 15 conferinţe internaţionale sau cu participare internaţională.
Ca o încununare a activităţii, în anul 2010 i-a fost decernată Diploma Urban Concept în cea dea VIII-a ediţie a Conferinţei Naţionale Urban Concept, iar în anul 2013 a primit distincţia Omul
zilei - Eco-Europa din partea Institutului Biografic Român.
Este membru al International Academic Forum (IAFOR) - Board, membru al Colegiului
Consultativ pentru Cercetare - Dezvoltare - Inovare, membru al Comisiei Naţionale de Inginerie
Seismică, membru al asociaţiei internaţionale OtherWays Management Club, membru al grupului
de lucru inter-instituţional pentru avizarea, reglementarea şi coordonarea activităţilor de amenajare
a teritoriului, urbanism şi turism, în zona litoralului românesc şi al Comisiei Consiliului TehnicoEconomic din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, membru fondator şi
membru în Consiliul Naţional al Ordinului Arhitecţilor din România din 2010, verificator de
proiecte de construcţii civile, industriale şi agrotehnice (siguranţă în exploatare - B1, securitate la
incendiu - Cc; igienă, sănătate şi mediu - D; economia de energie şi izolare termică - E; protecţia
împotriva zgomotului - F), atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în 2011 şi
membru al Registrului Urbaniştilor din România.
Realizările sale ştiinţifice au fost recunoscute prin decernarea de medalii la International
Engineering Invention and Innovation Exhibition din Malaezia (2016), Istanbul International
Inventions Fair din Turcia (2016), Kaohsiung International Invention and Design Expo din
Taiwan (2015), Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT din Republica Moldova
(2015), Salonul internaţional de inventică INTARG din Polonia (2015), EUROINVENT European Exhibition of Creativity and Innovation (2014, 2105, 2016), Diploma de recunoştinţă
pentru întreaga activitate tehnico-ştiinţifică şi organizatorică la conducerea INCD URBANINCERC şi pentru sprijinul şi disponibilitatea de a colabora cu CNCisC cu scopul nobil de a
contribui la răspândirea cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice spre binele şi propăşirea oamenilor şi
societăţii (2015), Diplomă aniversară (45 de ani de activitate) pentru contribuţia adusă la
dezvoltarea şi promovarea domeniului ştiinţei şi tehnologiei informaţiei (2015), Diploma de
excelenţă a Universităţii Tehnice a Moldovei pentru cercetarea inovativă din INCD URBANINCERC (2015), Certificatul de apreciere a meritelor rezultate din activitatea INCD URBANINCERC ca membru afiliat al Forumului Academic Internaţional (2014), Diplomă de participare
activă la Expoziţia Internaţională Specializată InfoInvent 2013 şi promovarea inventicii româneşti,
Salonul ProInvent, Diploma şi premiul special pentru susţinerea cercetării şi inventicii acordate de
Forumul Inventatorilor Români, InfoInvent, Chişinău, premiul „TIEMS Award 2011 for best
practice paper” acordat de International Emergency Management Society şi Diploma şi Ordinul
Ştiinţific „Leonardo Da Vinci” acordate de Forumul Inventatorilor Români pentru contribuţia la
creativitatea tehnică.

3.3. Consiliul Ştiinţific
Conform HG 1398/2009 managementul la nivelul INCD URBAN-INCERC este asigurat de
Consiliul de Administraţie, Directorul General, Comitetul de Direcţie şi Consiliul Ştiinţific.
Consiliul Ştiinţific participă la îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale INCD
URBAN-INCERC.
Activitatea se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
propriu şi cu H.G. 1398/18.11.2009 şi este prezentată în anexa la Raportul de activitate al INCD
URBAN-INCERC.
Conform structurii aprobate de către Consiliul de Administraţie al INCD URBAN-INCERC în
2014, Consiliul Ştiinţific al INCD URBAN-INCERC este format din nouă membri, respectiv:
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 Şapte membri de drept
1. Directorul General al INCD URBAN-INCERC;
2. Directorul Ştiinţific al INCD URBAN-INCERC;
3. Directorii Sucursalelor INCD URBAN-INCERC (5 persoane).
 Doi membri aleşi
1. D-na CSIII dr. ing. Irina POPA;
2. D-l CSIII dr. ing. Horia Alexandru PETRAN.

3.4. Comitet Director
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1398 din 18 noiembrie 2009, modificată prin O.G.
16/2010, conducerea operativă a INCD URBAN-INCERC este asigurată de Comitetul de Direcţie.
Activitatea Comitetului de Direcţie, în anul 2017, s-a desfăşurat în conformitate cu programul
de activitate adoptat - stabilirea acţiunilor concrete necesare pentru realizarea obiectivelor
rezultate din:
- strategia programului de dezvoltare a INCD URBAN-INCERC;
- programul anual de cercetare-dezvoltare;
- bugetul de venituri şi cheltuieli;
- programul de investiţii;
- sistemul de asigurare a calităţii etc.
În anul 2018, activitatea Comitetului de Direcţie s-a desfăşurat în şedinţe ordinare, conduse de
preşedinte, derulate în prezenţa majorităţii membrilor. Şedinţele s-au desfăşurat în fiecare
săptămână şi au avut ca obiectiv principal analiza problemelor specifice din activitatea de baza şi
din activităţile conexe.
În anul 2018, tematica abordată în cadrul şedinţelor Comitetului de Direcţie a fost într-o
continuă dinamică. Pe ordinea de zi au fost introduse analize şi dezbateri din domenii de maximă
importanţă: activitatea de cercetare, activitatea de marketing, activitatea financiară, managementul
resurselor umane, standardizarea, activitatea editorială, investiţii etc.
La şedinţele în care au fost prezentate rezultatele activităţii de CDI şi au fost dezbătute unele
aspecte specifice ale activităţii institutului, au fost invitaţi şefi de departamente, specialişti,
cercetători etc.
Prezentarea materialelor a fost însoţită de comentarii, observaţii şi propuneri ale participanţilor,
care au fost consemnate în Procesele Verbale şi Hotărârile Comitetului de Direcţie.
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3.4.1. Directorul Ştiinţific

Director Ştiinţific
CS I dr. ing. Emil Sever Georgescu
Dr. ing. Emil-Sever Georgescu este Director Ştiinţific al Institutului Naţional de CercetareDezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC” şi
Cercetător Ştiinţific gradul I în cadrul Laboratorului INCERC de Cercetare și Încercări Materiale,
Construcții și Ingienrie Seismică - Sucursala INCERC Bucureşti a INCD URBAN-INCERC.
Inginer constructor diplomat, absolvent al Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi
Agricole din cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti - actual UTCB - Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti, în anul 1972, doctor în inginerie civilă al UTCB, anul 1999.
A efectuat cercetări de inginerie seismică, elaborând reglementări privind managementul
prevenirii dezastrelor seismice şi manuale pentru educarea antiseismică a populaţiei, a studiat
tehnici interdisciplinare de analiza comportării şi vulnerabilităţii clădirilor, localităţilor şi
patrimoniului cultural, cu evaluări de pierderi şi scenarii de cutremur.
Este preocupat de investigarea inginerească interdisciplinară necesară pentru a se asigura
siguranţa, compatibilitatea şi reversibilitatea intervenţiilor structurale la construcţii - monumente
istorice şi situri în zone seismice. Experienţa sa include burse de specializare în Japonia şi
participări cu lucrări la conferinţe şi simpozioane europene şi mondiale în domeniul ingineriei
seismice.
Activitatea sa este reflectată în 100 rapoarte de cercetare, 120 articole publicate sau prezentate
în România, 82 articole publicate sau prezentate la conferinţe internaţionale, 50 conferinţe la
cursuri post-universitare şi de masterat.
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3.4.2. Directorul Economic

Director Economic
Ec. Mihaela SANDU
S-a alăturat echipei INCD “URBAN-INCERC” în anul 2013, având ca obiectiv principal
optimizarea constituirii şi utilizării resurselor economico-financiare, respectiv maximizarea valorii
institului, dezvoltarea durabilă şi creşterea performanţelor.
Directorul Economic este responsabil cu administrarea bugetului institutului, organizarea şi
coordonarea activităţilor departamentului financiar-contabil, reprezentarea în relaţiile cu terţii,
pentru probleme legate de activităţile economico - financiare. Având o vastă experienţă în
domeniul financiar-contabil şi control financiar de gestiune, a adus cu sine rigoarea şi precizia atât
de necesare elaborării de bugete, administrării resurselor financiare şi întocmirii rapoartelor
financiare din cadrul INCD “URBAN-INCERC”.
Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Danubius din Galaţi, în
anul 2013 s-a specializat ca manager de proiect la ANMPC, iar în anul 2014 a absolvit cursuri de
formare ca expert financiar (Extreme Trening), expert accesare fonduri structurale și de coeziune
europene (SC Macro Structural Consulting SRL), formator (Extreme Trening), expert achiziţii
publice (S.C. ESTUDIA CONSULT S.R.L.).
Activitatea sa este determinată de o continuă dorinţă de dezvoltare şi perfecţionare a
cunoştinţelor profesionale, având abilităţi de gestionare şi organizare a proiectelor, îşi propune
adoptarea unui stil de lucru profesionist, încrezător, cu o atitudine proactivă.
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4. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INCD URBAN-INCERC LA 31 DECEMBRIE
2018
4.1 Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie
Denumirea elementului
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizari financiare
Active circulante
TOTAL PATRIMONIU

31 decembrie 2017
90.275,00
152.630.490,00
91.887,00
16.056.754,00
168.869.406,00

31 decembrie 2018
103.781,00
156.555.483
88.257,00
13.643.137,00
170.390.658,00

4.2 Venituri totale, din care:
DENUMIREA ELEMENTULUI
Venituri realizate prin contracte de cercetaredezvoltare finanțate din fonduri publice, din care:

31 decembrie 2017

31 decembrie 2018

10.167.960,00

7.753.004,00

Program Nucleu

7.863.610,00

5.079.688,00

Programe PNCDI 2 (inclusiv cofinanțări pentru
FP6,FP7,etc)

673.469,00

124.696,00

Programe sectoriale

425.000,00

1.500.000,00

Fonduri structurale

1.205.881,00

1.048.620,00

Venituri realizate prin contracte de cercetare- 4.243.354,00

6.826.951,00

dezvoltare finanţate din fonduri private
Venituri realizate din activităţi economice (servicii, 3.100.997,00
microproducţie,

exploatarea

drepturilor

1.737.922,00

de

proprietate intelectuală)
Subvenții / transferuri

11.312,00

0

TOTAL VENITURI

17.523.623,00

16.317.877,00

Cifra de afaceri realizată (inclusiv venituri din fonduri nerambursabile):
- 31 decembrie 2017 : 15.808.300,00 lei
- 31 decembrie 2018 : 13.048.549,00 lei
4.3 Cheltuieli totale:
31 decembrie 2017
17.523.623,00

31 decembrie 2018
16.269.436,00

4.4 Profitul brut:
31 decembrie 2017
12.406,00

31 decembrie 2018
48.441,00
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4.5

Profit net: 40.691,00

4.6

Situația arieratelor: nu este cazul.

4.7

Politicile economice si sociale implementate

Situaţiile financiare prezentate sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii institutului şi
sunt conforme cu cerinţele normelor de contabilitate din România, şi anume Legea Contabilităţii
nr. 82/1991, republicată şi Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiilor financiare
anuale consolidate.
Reglementarile O.M.F.P. 1802/2014 transpun parţial prevederile următoarelor directive:
a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare
anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de
modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a
Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013;
b) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de
modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi
de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014.
Menţionăm că auditul este recurent, primul audit financiar fiind efectuat începând cu anul
2009. S-a asigurat astfel o bază de comparabilitate pentru situaţiile financiare ale anului 2017 şi sa desfășurat prin aplicarea prevederilor OMFP 1802/2014.
Principiile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare
Principiul continuității activităţii: Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului
continuităţii activităţii care presupune că Institutul îşi va continua funcţionarea într-un viitor
previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii şi fără reducerea semnificativă a
acesteia. Institutul desfăşoară majoritatea activităţilor în domeniul cercetării-dezvoltării pe baza de
programe derulate cu fonduri de la bugetul statului, fonduri structurale şi activităţi economice. Ca
urmare, capacitatea Institutului de a-şi continua activitatea pe principiul continuităţii depinde de
capacitatea sa de a genera suficiente venituri viitoare din relaţia cu colaboratorii sau să beneficieze
de finanţări de la bugetul statului sau din fonduri europene , de menţinerea clienţilor actuali dar şi
de găsirea unor noi clienţi.
Principiul permanenței metodelor: Acesta presupune continuitatea aplicării aceloraşi reguli şi
norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a
rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
Institutul a respectat prevederile acestui principiu.
Principiul prudenţei: Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza
principiului prudenţei. S-au avut în vedere următoarele aspecte:
a) au fost luate în considerare profiturile recunoscute până la data încheierii exerciţiului financiar;
b) s-a ţinut seama de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile potenţiale care au luat naştere în
cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior, chiar dacă asemenea
obligaţii sau pierderi au aparut între data încheierii exerciţiului şi data întocmirii bilanţului;
c) s-a ţinut seama de ajustările de valoare datorate deprecierilor la creanţe şi datorii pentru care s-a
efectuat inventarierea conturilor şi circularizarea în vederea confirmării soldurilor, precum şi
actualizarea creanţelor şi datoriilor exprimate în devize la cursul oficial anunţat de BNR pentru
ultima zi lucrătoare a anului 2018.
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Principiul independenţei exerciţiului: S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile
corespunzatoare exerciţiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ţine seama de data
încăsarii sumelor sau a efectuării plăţilor.
Institutul a respectat prevederile acestui principiu.
Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv: În vederea stabilirii valorii
totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui
element individual de activ sau de pasiv.
Institutul a respectat prevederile acestui principiu.
Principiul intangibilităţii: Bilanţul de deschidere al unui exericiţiu trebuie să corespundă cu
bilanţul de inchidere al exerciţiului precedent. Prin urmare toate modificările aduse pentru
exerciţiul financiar 2018, în aşa fel încât să se realizeze o bază de comparaţie pentru anul 2017, sau reflectat în rezultatul exerciţiului 2018, sumele fiind peste pragul de semnificaţie stabilit.
Institutul a respectat prevederile acestui principiu.
Principiul necompensării: Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu
valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepţia
compensărilor între active şi pasive permise de reglementarile legale.
Institutul a respectat prevederile acestui principiu.
Următoarele politici contabile au fost aplicate de Institut:
Imobilizări corporale: Cost - Costul mijloacelor fixe achiziţionate este format din preţul de
cumpărare şi din valoarea altor costuri direct atribuibile care au fost generate de transportul
activelor la locaţia actuală, precum şi de costul de amenajare a amplasamentului.
Institutul a considerat necesar să reevalueze anumite grupe de active imobilizate.
Câştigul sau pierderea rezultată din cedarea (vinderea) sau scoaterea din funcţiune a unui activ,
este determinată ca diferenţă între veniturile obţinute de cedarea (vânzarea) activelor şi valoarea
lor netă contabilă.Câştigurile sau pierderile realizate sunt recunoscute în Contul de Profit şi
Pierdere.
Amortizarea -Imobilizările corporale şi necorporale sunt amortizate prin metoda liniară, pe
baza duratelor de viaţă utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcţiune
Imobilizări necorporale - Imobilizările necorporale, reprezentând programe software,
achiziţionate de Institut și sunt înregistrate la cost minus amortizarea şi deprecierea. Acestea sunt
amortizate pe baza duratelor de viaţă utile estimate de 3 ani. Acestea sunt recunoscute în situaţiile
financiare la valoarea de achiziţie, diminuată cu ajustările calculate lunar.
Imobilizari financiare: INCD URBAN INCERC are calitatea de membru fondator în cadrul:
- Asociației “SMART TERRITORIAL DEVELOPMENT CLUSTER- SMARTER”, având ca
scop susținerea dezvoltării Municipiului București și a zonelor de influență a acestuia pe
coordinate innovative și sustenabile, prin promovarea și implementarea unor strategii,
programe și proiecte.
Contribuția la patrimoniul inițial al Clusterului este în valoare de 100 lei pentru fiecare membru
fondator, iar în cazul dizolvării Asociației bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite
către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoanele juridice membre.
- Asociației ”CLUSTERUL PENTRU PROMOVAREA CLĂDIRILOR CU CONSUM DE
ENERGIE APROAPE EGAL CU ZERO- Pro-nZEB”, având ca scop promovarea conceptului
de clădire cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) în România în vederea reducerii
până la eliminare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de utilizarea clădirilor,
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urmărindu-se dezvoltarea cercetării orientate către piața în domeniul clădirilor eficiente
energetic din România.
Contribuția la patrimoniul inițial al Clusterului este în valoare de 100 lei pentru fiecare membru
fondator, iar în cazul dizolvării Asociației bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite
către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoanele juridice membre.
Deprecierea imobilizărilor: Institutul nu constituie provizioane pentru deprecierea
imobilizărilor, altele decât impozitul amânat şi activele financiare, de fiecare dată când valoarea
lor contabilă este mai mare decât valoarea de recuperare. Valoarea recuperabilă a unui activ este
definită ca fiind maximul dintre preţul net de vânzare al unui activ şi valoarea de utilizare.
Valoarea de utilizare a unui activ este valoarea prezentă a fluxurilor viitoare de numerar estimate
în condiţiile utilizării continue a acelui activ şi respectiv din vânzarea lui.
4.8 Evoluția performanței economice
Principalii indicatori de performanță realizați la data de 31.12.2018:

NR.
CRT
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
7
8
9
10
1
1.1
1
1.1
1.2
1.3
2
1
1.1
1.2

DENUMIRE INDICATOR

2017

ACTIVE IMOBILIZATE
ACTIVE CIRCULANTE
ACTIVE TOTALE
CAPITALURI PROPRII
DATORII TOTALE, din care:
- datorii istorice
- datorii curente
Rata activelor imobilizate
Rata stabilității financiare
Rata autonomiei financiare
Lichiditatea generală
Solvabilitatea generală
ECHIPAMENTE
Investitii in echipamente /mijloace fixe de
CDI, din care:
Echipamente pentru laboratoare de cercetare
SITUAȚIA VENITURILOR
VENITURI TOTALE, din care:
Venituri din CDI
Venituri din alte activități (servicii,etc)
Alte venituri
Ponderea veniturilor din CDI în total venituri
SITUAȚIA CHELTUIELILOR
CHELTUIELI TOTALE, din care:
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu utilitățile
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2018

152.812.652,00
16.056.754,00
168.898.737,00
44.144.669,00
12.636.607,00
10.112.365,00
2.524.242,00
90,48
0,02
49,98
1,27
13,37

156.747.521,00
13.643.137,00
170.405.542,00
53.014.689,00
13.730.007,00
10.759.810,00
2.970.197,00
91,98
0,09
98,66
0,99
12,41

432.396,00

684.143,00

364.843,00

684.143,00

17.523.623,00
14.411.314,00
3.043.411,00
68.898,00
82,24

16.317.877,00
14.579.955,00
1.618.425,00
119.497,00
89,35

17.511.217,00
9.105.882,00
579.754,00

16.269.436,00
8.836.623,00
658.878,00

1.3
1
2
3
1
2
3
4
5

Alte cheltuieli
REZULTATE FINANCIARE
PROFIT NET
Rata rentabilității economice
Marja profitului net
RESURSA UMANĂ
Număr total angajați
Număr total cercetători
Ponderea personalului CDI în total personal
Productivitatea muncii-total personal
Productivitatea muncii-personal CDI
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7.825.581

6.773.935,00

10.421,00
0,01
0,07

48.441,00
0,03
0,37

154
93,00
0,60
102.651,30
169.981,72

131
86,00
0,66
99.607,24
151.727,31

5. STRUCTURA RESURSEI UMANE DE CERCETARE-DEZVOLTARE
5.1. Total personal
Total personal 2018: 131 angajați
Total personal 2017: 154 angajați
Structura resursei umane conform ștatului de funcții pe anul 2018 comparativ cu anul 2017

Structura resursei umane conform ștatului de funcții pe anul 2018 comparativ cu anul 2017
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Numărul mediu de salariați din cadrul INCD URBAN-INCERC la 31 decembrie 2018
comparativ cu 31 decembrie 2017

Număr mediu salariați INCD URBAN - INCERC la 31.12.2018,
comparativ cu 31.12.2017
168
138

2018

2017
Numa r mediu salariați

Numa r mediu salariați

Total personal 2018: 131

1
9
13
5
28

1
3
1
4
1
6 4

26

-

Tehnicieni şi muncitori în
cercetare

1
2
3

Cu studii superioare
neatestate

CS

1
4
1
6

IDT II

CS III

13
17
29
24
3
86

ACS

CS II

Personal cu studii superioare
15
19
31
9
3
77

CS I

16
21
54
36
4
131

Total, din care:

Sub 35 ani
36-45 ani
46-55 ani
56-65 ani
Peste 65 ani
Total

Total personal

Categoria de vârsta

- 2018 Personal Cercetare-Dezvoltare

8
3
1
2
1
15

3
9
11
1
24

Total personal 2017: 154
- 2017 -

CS II

CS III

CS

ACS

IDT II

9
21
32
29
3
94

4
1
5

1
3
4

2
12
13
8
35

1
2
4
7

2
1
3

-

Tehnicieni şi muncitori
în cercetare

CS I

11
22
30
20
3
86

Cu studii superioare
neatestate

Total, din care:

14
29
62
45
4
154

Personal cu studii
superioare

Sub 35 ani
36-45 ani
46-55 ani
56-65 ani
Peste 65 ani
Total

Total personal

Categoria de vârsta

Personal Cercetare-Dezvoltare

4
4
3
2
1
14

3
10
12
1
26

Structura resursei umane detaliată conform ștatului de funcții -anul 2018
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a) situația comparativă a personalului atestat de cercetare, pe grupe de vârstă, conform tabelului și
graficului :

2017
13
12

4
2

2

4

2

1

1

< 35 ani 35 ‐ 45
ani
CS I

1

45 ‐ 55
ani
CS II

2

2

55 ‐ 60
ani
CS III

4
2
1

60 ‐ 65 peste 65
ani
ani
CS

b) număr conducători de doctorat:
anul 2018 - 3
anul 2017 - 2
c) număr de doctori :
anul 2018 - 23
anul 2017 - 25
d) personal atestat din cercetare - dezvoltare, structura pe grade științifice - 2018:

28

1

ACS

e) evoluția structurii personalului CDI 2018/2017

Personal Cercetare-Dezvoltare
Nr
crt

Categoria
de vârstă

Total
personal

< 35 ani

Total,
din care:

CS I

CS II

CS III

CS

ACS

Cu studii
superioare
neatestate

16

13

-

-

1

1

3

8

3

2

Femei
Bărbați
36 - 45 ani

7
9
21

5
8
17

1

-

1
9

1
1

1
2
-

3
5
3

3

2
1
4

3

Femei
Bărbați
46 - 55 ani

12
9
54

9
8
29

1
-

1

6
3
13

1
4

1

2
1
1

1
2
9

3
1
25

4

Femei
Bărbați
56 - 65 ani

35
19
37

20
9
24

4

1
2

10
3
5

2
2
-

1
-

1
2

6
3
11

15
10
13

5

Femei
Bărbați
> 65 ani

15
22
7

9
15
3

1
3
1

2
-

3
2
-

-

-

1
1
1

4
7
1

6
7
1

Femei
Bărbați

4

3

1

-

-

-

-

1

1

1

1
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Tehnicieni
şi muncitori
în cercetare

Personal non CD

f) structura personalului în anul 2018 în funcție de studii, vârstă și sex

g) pondere personal (total și pe grade științifice) în total personal angajat
Pondere
personal
CS I
CS II
CS III
CS
ACS

2018
Total grade
Total personal
științifice
angajat
9,26
3,25
7,41
2,60
64,82
22,73
12,96
4,55
5,55
1,95
35%

2017
Total grade
Total personal
științifice
angajat
12,77
4,58
6,38
2,29
59,58
21,37
12,76
4,58
8,51
3,05
36%

h) gradul de ocupare a posturilor
Structura personal
Cercetători științifici,
Total,
din care:
CS I
CS II
CS III
CS
ACS
Personal auxiliar studii
superioare, activitate CD
Personal auxiliar studii medii,
activitate CD
Personal din aparatul
funcțional

2018
Grad de ocupare

2017
Grad de ocupare

39%

42%
45%
19%
65%
28%
17%

40%
18%
53%
30%
27%
50%

24%

62%

69%

63%

55%

30

SITUATIA PERSONALULUI LA DATA DE 31 DECEM BRIE 2018
- SE CORELEAZA CU PUNCTUL 5 DIN RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE -

INCD URBAN INCERC

F = femei; B = barbati; T = total

TOTAL, CF.

TOTAL, CF.

STAT FUNCTII STAT PERSONAL

STRUCTURA PERSONAL

PERSONAL, din care:

CERCETATORI STIINTIFICI,

APROBAT DE

APROBAT DE

CA

CA, din care

260

131

120

din care:

47

CS I

15

SALARIU

GRADUL DE

M EDIU

OCUPARE

-

-

F

B

T

%

F

B

T

%

F

B

T

%

F

B

T

%

50

7

9

16

12

12

9

21

131

33

21

54

257

14

22

36

67

0

4

4

11

39

2

3

5

11

6

5

23

13

6

19

40

4

7

11

23

0

1

40

17

3

6144

18

53

28

3908

53

CS

20

6

2903

30

1

ASC

15
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0
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FUNCTIONAL, din care:

1
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0

3
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0

1
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2

2
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PERSONAL DIN APARATUL

2
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T III

1
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0

1

4

1

0

0
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1

8

0
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5

0
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3
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1
3
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0
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9

0
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0

3

0
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0
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0

T II
T S

6
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1
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0

0

0

0
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0

0

0

0
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PERSONAL
[ > 65 ani]

%

5982

-

PERSONAL
[56-65 ani]

T

6

0

PERSONAL
[46-55 ani]

B

CS II

0

PERSONAL
[36-45 ani]

F

CS III

INGINERI DEZVOLTARE

PERSONAL
[20-35 ani]

10

1

INDICATORI

TOTAL

VÂRSTA MEDIE - TOTAL PERSONAL

50

VÂRSTA MEDIE - PERSONAL CDI

49

NUMĂR DOCTORI

23

NUMĂR CONDUCĂTORI DOCTORAT

3

NR. MEMBRI COMITETE ȘTIINȚIFICE

9

NR. MEMBRI COMITETE
REDACȚIE REVISTE COTATE ISI

7

NR. PERSONAL IMPLICAT ÎN ITT

0

NR. PERSONAL IMPLICAT

4

ÎN MARKETING
NR. CERCETĂTORI IMPLICAȚI ÎN PROIECTE

83

NAȚIONALE
NR. CERCETĂTORI IMPLICAȚI ÎN PROIECTE CD

8

INTERNAȚIONALE
NR. CERCETĂTORI DETAȘAȚI LA OPERATORI

0

ECONOMICI
NR. CERCETĂTORI DETAȘAȚI LA UNITĂȚI DE
CERCETARE DIN STRĂINĂTATE

0

NR. CERCETĂTORI DETAȘAȚI DIN STRĂINĂTATE

0

LA INCD
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5.2. Informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane (personal implicat în
procese de formare - stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare)
În anul 2018 s-au continuat activitățile de perfecționare a salariaților, în vederea îmbunătățirii și
creșterii performanțelor carierei personale și implicit organizaționale, prin dezvoltarea de noi
competențe, cu efecte directe în activitatea de cercetare-dezvoltare a institutului.
Dezvoltarea resurselor umane reprezintă un proces necesar, complex, continuu şi de mare
responsabilitate pentru institut, reunind acţiuni şi activităţi de selecţie de personal nou şi de formare
şi perfecţionare a celui existent.
Formarea și perfecționarea resursei umane reprezintă unul din obiectivele principale ale
managementului INCD URBAN-INCERC, având ca scop dezvoltarea de noi competențe
profesionale și îmbunătățirea celor existente.
Perfecționarea profesională a angajaților din institut se realizează, în principal, prin:
 cursuri universitare și postuniversitare (masterat, doctorat, post-doctorat);
 cursuri de instruire în cadrul programelor naționale și europene;
 cursuri specializate pe domenii profesionale;
 cursuri organizate la nivel european (legislație, acorduri comunitare etc.);
 instruiri organizate la nivel de institut specifice unor domenii de activitate;
 studiul individual la locul de muncă;
 absolvire studii superioare de specialitate.
Perfecționarea profesională este un proces care se desfășoară sistematic și ale cărui etape au ca
obiectiv dezvoltarea performanței individuale, ceea ce înseamnă semnificativ mai mult decât
simplul proces de învățare.
În anul 2018 angajații INCD URBAN INCERC au urmat cursuri de formare și perfecționare.
Pregătirea personalului s-a realizat prin cursuri organizate de furnizori de formare profesională,
instruiri interne, autoinstruiri.
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PLAN DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ / INSTRUIRE EXTERNĂ A
PERSONALULUI
Nr.
crt
1.

2.

3.

4.

5.

Tipuri de
formare
profesională
Participarea la
cursuri
organizate de
către institut
sau de către
furnizorii de
servicii de
formare
profesională
Stagii de
adaptare
profesională la
cerinţele
postului şi ale
locului de
muncă
Stagii de
practică şi
specializare în
ţară şi în
străinătate
Formare
individualizată

Alte forme de
pregătire
convenite între
angajator şi
salariat

Descriere
Noutăți privind
domeniul de
activitate al
laboratoarelor

Grup ţintă
Cercetători
Personal
auxiliar

Locul de muncă
al grupului ţintă
Laboratoare
Compartimente
Secții

Actualizare
standarde

Posibili
formatori
Furnizori de
servicii de
formare
profesională
externi

Modificare
legislație
Noutăți privind
mediul de lucru și
practicile de lucru
din cadrul
laboratoarelor

Cercetători

Laboratoare

Ingineri

Compartimente

Tehnicieni

Secții

Noutăți din
domeniul de
activitate al
institutului
Modificare
legislației
Noutăți din
domeniul de
activitate al
laboratorului
/compartimentului/
secției

Cercetători

Laboratoare

Personal
auxiliar

Compartimente

Personalul
din cadrul
institutului

Laboratoare

-

-
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Secții

Compartimente
Secții

-

Furnizori de
servicii de
formare
profesională
externi
Furnizori de
servicii de
formare
profesională
externi

-

-

Informațiile privind activitățile de perfecționare a resursei umane sunt prezentate în tabelul
următor:
PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI
Nr.
crt
1.

Denumire Curs

Locația

Auditor intern pentru laboratoare de încercări și etalonări
conform standardelor SR EN ISO/IEC 17025:2018 și
SR EN ISO 19011:2011

București
Cluj-Napoca

2.

Auditor intern pentru Sistemul de Management Integrat
conform SR EN ISO/9001/2015, SR EN ISO 4001/2015
SR ISO 45001/2018 SR EN ISO 19011/2011

București

3.

București

4.

Prezentarea cerintelor Regulamentului U.E. nr. 679/2016
(G.D.P.R) privind protectia datelor cu caracter personal
Ofițer Protecția Datelor cu Caracter Personal

5.

Protecția datelor cu caracter personal. Noul regulament.”

București

București

5.3. Informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare:
- întinerirea personalului astfel încât să se atingă o scădere anuală a vârstei medii a
cercetătorilor, prin angajarea de tineri cercetători și absolvenți de învățământ superior;
- reducerea mișcărilor de personal prin reținerea cercetătorilor valoroși și menținerea tinerilor
cercetători prin crearea unui sistem de remunerare în directa legătură cu performanta
obținută, cu gradul de implicare în proiecte și complexitatea lucrărilor executate;
- menținerea unui înalt nivel științific prin organizarea anuală a concursurilor pentru
promovare în grad științific și sprijinirea cercetătorilor în efectuarea studiilor de master și
doctorat;
- ridicarea calității profesionale a salariaților în vederea creșterii capacității lor de a face față
mediului concurențial din Uniunea Europeană prin trimiterea la specializări la universități și
institute de prestigiu din străinătate;
- ridicarea potențialului de cercetare, prin specializarea directorilor de proiecte, în
managementul și administrarea proiectelor de cercetare dezvoltare.
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6. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE-DEZVOLTARE, FACILITĂŢI DE CERCETARE
6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism și Dezvoltare Teritorială
Durabilă URBAN-INCERC este un institut naţional cu sediul în Bucureşti, având cinci sucursale,
trei dintre acestea în importante oraşe ale României (laşi, Cluj-Napoca şi Timişoara).
Este un factor important pentru strategia naţională de dezvoltare în domeniile de expertiză şi
competenţă, furnizând cercetări asupra unor tematici din domeniile clădirilor/construcţiilor,
protecţiei la seisme, energiei, echipamentelor şi instalaţiilor, nano-materialelor şi tehnologiilor
legate de strategia de dezvoltare durabilă în sectoarele construcţiilor, arhitecturii, planificării urbane
şi teritoriale din România.
INCD URBAN-INCERC şi-a propus să îndeplinească trei obiective majore ale sistemului naţional
de CDI:
- crearea de cunoaştere în vederea obţinerii progresului ştiinţific şi tehnologic, fiind competitiv la
nivel global pentru creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti şi a transferului
rezultatelor în practica socio-economică;
- creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, impact economic şi transferul
cunoştinţelor în domeniul economic;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii sociale, respectiv identificarea soluţiilor economice şi tehnice ce
susţin dezvoltarea socială şi îmbunătăţesc condiţiile de trai, inclusiv siguranţa la dezastre.
CTPC - cod001SB.
INCD URBAN-INCERC are ca domeniu de activitate fundamentarea legilor şi servicii de interes
naţional:
- cercetări fundamentale şi aplicative orientate către dezvoltarea cunoaşterii în domeniul
mecanicii construcţiilor, inclusiv ingineria seismică şi fizica construcţiilor;
- cercetări aplicative menite să crească gradul de siguranţă, funcţionalitate şi confort al
construcţiilor, dezvoltarea şi îmbunătăţirea tehnicilor de construcţie şi implementarea unor
tehnologii specifice, inclusiv standuri, construcţii pilot şi încercări in situ;
- cercetări, studii aplicative şi servicii în domeniul elaborării documentaţiilor de arhitectură,
urbanism şi amenajarea teritoriului pentru autorităţile naţionale, regionale şi locale.
INCD URBAN-INCERC este partener şi consultant pentru rezolvarea unor probleme din domeniul
său de activitate în cercetarea din construcţii şi materiale de construcţii, urbanism şi amenajarea
teritoriului din afara Planului Naţional de Cercetare - Dezvoltare și Inovare:
- studii şi cercetări pentru elaborarea agrementelor tehnice şi certificarea produselor de
construcţii conform directivelor Uniunii Europene;
- dezvoltarea tehnicilor experimentale şi a măsurătorilor în condiţii de laborator şi in situ;
- studii şi cercetări pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi economice ce susţin activităţile
de proiectare, producţie şi exploatare a construcţiilor, precum şi post-utilizarea acestora;
- proiecte, studii şi cooperări internaţionale, europene şi trans-frontaliere.
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Sucursala INCERC Bucureşti a INCD URBAN-INCERC - acoperă majoritatea domeniilor de
activitate de cercetare specifice sectorului construcţiilor, având patru centre de performanţă şi 6
laboratoare, fiind recunoscută atât în ţară, cât și la nivel internaţional, ca elaborator tradiţional al
reglementărilor tehnice în construcţii.
Domenii de competență:
- Produse polimerice, finisaje;
- Coroziune, protecţie anticorozivă;
- Hidroizolaţii, învelitori;
- Calitatea aerului din mediul construit;
- Geotehnică şi fundaţii (fizica şi mecanica pământurilor, îmbunătăţirea pământurilor dificile de
fundare, geotehnică);
- Evaluarea hazardului şi riscului seismic;
- Monitorizarea activităţii seismice prin înregistrări pe teren, în foraje şi în clădiri;
- Înregistrarea vibraţiilor ambientale pe teren şi în structuri;
- Procesarea şi analiza datelor seismice înregistrate;
- Strategii de prevenire a dezastrelor, educaţie antiseismică a populaţiei;
- Încercări de determinare a rezistenţei la foc pentru elemente de construcţii;
- Încercări de determinare a reacţiei la foc pentru materiale şi produse pentru construcţii;
- Cercetări experimentale privind propagarea focului şi a gazelor fierbinţi în clădiri;
- Cercetări experimentale privind utilizarea unor materiale ecologice pentru protecţia împotriva
incendiilor cu aplicaţii sectoriale şi inter-sectoriale;
- Cercetări fundamentale şi aplicate în domeniul clădirilor, acustică arhitecturală, pentru mediile
urbane şi industriale, şi acustica instalaţiilor tehnologice;
- Cercetări privind protecţia sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului urban de poluarea sonoră;
- Instalaţii pentru clădiri: verificarea caracteristicilor funcţionale;
- Pentru clădiri: parametrii de confort, uniformitatea încălzirii, analizarea clădirilor, elementelor
de construcţie şi instalaţiilor aferente utilizând termografiaîn infraroşu;
- Instalaţii de încălzire: etanşeitatea, eficienţa instalaţiei, controlul parametrilorfuncţionali;
- În instalaţii de ventilare, climatizare: etanşeitate, grad de echilibrare, eficacitate;
- Pentru produse termoizolante: determinarea lungimii, lăţimii, grosimii, perpendicularităţii,
planeităţii, densităţii, stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatură şi
umiditate, transmisia vaporilor de apă, rezistenţa termică, conductivitate termică, determinarea
transmisivităţii termice a elementelor de anvelopă.
Domenii de interes
 Lucrări de cercetare-dezvoltare.
 Lucrări de reglementări tehnice în domeniul construcţiilor.
 Expertize şi asistenţe tehnice.
 Agremente tehnice pentru materiale, produse, echipamente şi procedee de construcţii.
 încercări pe materiale, produse pentru construcţii, testări experimentale, structuri în laborator
și in situ etc.
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Tip de servicii
 Cercetare fundamentală si industrial.
 Dezvoltare experimentală, încercări de laborator și in situ.
 Elaborare de reglementări tehnice.
 Certificare de conformitate.
 Elaborare de Agremente Tehnice.
Dotarea Sucursalei INCERC Bucureşti
Sucursala include hale de încercări la scară mare, laboratoare unice (Laborator INCERC de
Cercetare şi Încercări Acustica Construcţiilor, Instalații și Eficiența Energetică, Poligonul de
Coroziune Marină Constanţa, Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări Securitate la Incendii
etc.) şi alte laboratoare specializate. Sucursala INCERC Bucureşti este organism abilitat să
elaboreze agremente tehnice.
Componența sucursalei INCERC Bucureşti:
- Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări privind Performanța Energetică, Instalații și
Acustica Construcțiilor;
- Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări Securitatea la Incendii;
- Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări Materiale, Construcții și Inginerie Seismică.
Laboratoarele sunt acreditate RENAR și autorizate ISC ca laboratoare de grad I și asigură prin
personl propriu elaborarea de Agremente Tehnice.

Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări privind Performanța Energetică,
Instalații și Acustica Construcțiilor
Activităţi
- cercetări fundamentale şi aplicate în domeniul clădirilor, acustică arhitecturală, pentru mediile
urbane şi industriale şi acustica instalaţiilor tehnologice;
- aplicarea rezultatelor cercetărilor pentru asigurarea confortului acustic în clădiri civile, clădiri
administrative şi comerciale, săli de clădiri, auditorii şi în mediul urban;
- elaborarea de Reglementări tehnice, pentru interesul naţional şi public, care privesc asigurarea
cerinţelor fundamentale de acustică pentru clădiri, instalaţii în clădiri şi a mediului urban;
- cercetări privind protecţia sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului urban de poluarea sonoră;
- executarea de teste de laborator pentru determinarea caracteristicilor acustice ale
materialelor/produselor/elementelor de construcţii din clădiri;
- elaborarea Certificatelor de conformitate pentru produsele utilizate în domeniul acusticii
construcţiilor;
- elaborarea de Agremente Tehnice pentru produse specifice domeniului de activitate al
laboratorului, emiterea documentelor referindu-se la calitatea în domeniul construcţiilor, în
spiritul Legii Calităţii în construcţii - nr.10 /1995.
- cercetări de tip teoretic-experimental privind identificarea şi definirea cerinţelor privind
proiectarea/renovarea majoră a clădirilor pentru realizarea de "clădiri al căror consum de
energie este aproape egal cu zero";
- fundamentarea planurilor naţionale pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de
energie este aproape egal cu zero, în scopul implementării articolului 9 al Directivei 31/201
O/UE privind Performanţa Energetică a clădirilor (EPBD);
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-

-

-

introducerea materialelor de construcţie inovative în practica uzuală a proiectării şi execuţiei
clădirilor, în scopul implementării Directivei privind Performanţa Energetică (EPBD) (31/201
O/UE) şi Reglementării (EU) Nr. 305/2011 a Parlamentului European şi a Consiliului, din 9
martie 2011, cu privire la condiţiile armonizate pentru comercializarea produselor de
construcţii, inlocuind Directiva Consiliului 89/106/EEC (CPD);
adaptarea clădirilor existente prin elaborarea unor soluţii de tip anvelopă prefabricată;
utilizarea surselor regenerabile de energie în clădiri;
sistem de monitorizare și management energetic al clădirilor;
sistem informatic de monitorizare şi management energetic;
soluţii de gestiune energetică (elemente pasive dotate cu funcţie de stocare în mediu cu
schimbare de fază, microclimat adiacent clădirii, gestiunea apei etc);
soluţii verzi de materiale de anvelopă, finisaje, ventilare economică etc;
sistem de monitorizare şi control al microclimatului (controlul noxelor);
actualizarea, exploatarea şi întreţinerea Bazei de Date Naţionale cu certificate de performanţă
energetică;
organizarea de activităţi de formare profesională a specialiştilor din domeniul performanţei
energetice ale clădirilor (proiectanţi, auditori energetici pentru clădiri);
cercetare prenormativă şi elaborarea de reglementări tehnice în domeniul performanţelor
energetice şi de mediu ale clădirilor, implementarea conceptului de energie durabilă,
dimensionarea instalaţiilor de încălzire/răcire şi a anvelopei clădirii;
protecţie termică şi eficienţă energetică a clădirilor Instalaţii pentru clădiri

Încercări de laborator:
- instalaţii pentru clădiri: verificarea caracteristicilor funcţionale;
- pentru clădiri: parametri de confort, uniformitatea încălzirii, analizarea clădirilor, elementelor
de construcţie şi instalaţiilor aferente utilizând termografia în infraroşu;
- instalaţii de încălzire: etanşeitatea, eficienţa instalaţiei, controlul parametrilor funcţionali;
- în instalaţii de ventilare, climatizare: etanşeitate, grad de echilibrare, eficacitate;
- pentru produse termoizolante: determinarea lungimii, lăţimii, grosimii, perpendicularităţii,
planeităţii, densităţii, stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatură şi
umiditate, transmisia vaporilor de apă, rezistenţa termică, conductivitate termică, determinarea
transmisivităţii termice a elementelor de anvelopă.
Exemple de încercări pentru echipamentele din instalaţii:
- armături de închidere şi de reglare: rezistenţă la presiune, etanşeitate, pierderi de sarcină
hidrodinamică, debite specifice, anduranţă;
- țevi şi fitinguri din materiale plastice: rezistenţă hidrostatică pe termen scurt, comportare la
temperatură, etanşeitate îmbinări;
- furtunuri din cauciuc, mase plastice sau metalice: rezistenţă la presiune, etanşeitate asamblări;
- obiecte sanitare: rezistenţă la şoc termic, debite de scurgere;
- baterii sanitare: rezistenţă la presiune, etanşeitate, anduranţă;
- hidranţi subterani şi supraterani: etanşeitate şi rezistenţă mecanică;
- rezervoare din materiale termoplastice sau metalice: etanşeitate, rezistenţă la deformare şi la
impact, absorbţie de apă;
- fose septice/staţii mici epurare: etanşeitate, capacitate nominală, eficacitate hidraulică;
- corpuri de încălzire (radiatoare, convectoare, panouri radiante): putere termică, rezistenţă şi
etanşeitate la presiune, grad şi uniformitate de încălzire, pierdere de sarcină hidrodinamică;
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schimbătoare de căldură (inclusiv baterii de încălzire şi răcire): rezistenţă şi etanşeitate la
presiune, putere termică, pierdere de sarcină hidrodinamică.

Activităţile includ elaborarea de:
- expertize tehnice acustice;
- soluţii tehnice pentru atenuarea zgomotului şi vibraţiilor generate în clădiri de către diferite
surse de zgomot;
- proiecte de design acustic;
- confirmări ale soluţiilor şi verificări ale proiectelor din punct de vedere acustic;
- măsurări acustice in situ şi confirmarea performanţelor acustice pentru elemente de
construcţie din clădiri in situ;
- soluţii tehnice acustice pentru diferite proiecte;
- reglementări tehnice naţionale de proiectare;
- expertize de zgomot şi studii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu;
- studii de expertiză şi asistenţă tehnică în domeniul acusticii construcţiilor;
- cursuri şi prelegeri.
Laboratorul are autorizare pentru efectuarea testelor acustice pentru următoarele elemente de
construcţii din clădiri:
Elemente exterioare şi interioare clădirilor:
- teste privind izolarea acustică aeriană pentru pereţi şi tavane, pentru compartimentări de
interior și exterior, realizate dintr-o diversitate de materiale de construcţii (incluzând sticlă,
vată minerală, tavane false, etc).
Finisaje:
- teste privind izolarea acustică la impact pentru pardoseli realizate din diferite materiale, cum
ar fi: pardoseli pe bază de polimeri (cauciuc, PVC, poliuretan şi răşini epoxidice), pardoseli
din lemn şi materiale derivate de lemn, pardoseli din plăci de piatră naturală şi artificială;
- teste special pentru plafoane (false) acustice.
Instalaţii:
- teste acustice special pentru determinarea nivelului de zgomot produs de instalaţii în clădiri.
Proiecte realizate în ultimii ani:
- Proiectul European COST Action TU 0901/2009-2013 : "Integrating and Harmonizing
Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions";
- Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane. - C125/2013, Părţile 3 şi 4;
- Proiectul Naţional: "Metode de combatere a zgomotului urban. Analiza şi soluţionarea
multicriterială a acusticii clădirilor şi zonelor de locuit din zonele urbane şi rurale expuse
zgomotului " Fazele 1 ...18, contract nr. 14.N/2009, (PN 09-14.04.07), 2009-2015. Teme
specifice domeniului Acusticii Urbane şi Acusticii.
Proiecte relevante:
 BUILD UP Skills Romania: Platforma şi foaia de parcurs pentru calificarea forţei de muncă
necesare în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile în
clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020 (ROBUST) (CO).
 BUILD UP Skills QualiShell: Schema naţională de calificare pentru forţa de muncă din
construcţii pentru realizarea de anvelope de înaltă performanţă ale clădirilor (CO).
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 RePublic_ZEB: Refurbishment of the Public Building Stock Towards nZEB (Partener)
QualiChEck: Towards improved compliance and quality of the works for better performing
buildings (Partner).
 MATES-nZEB: Managementul acviferelor locale pentru stocaj termic ca tehnologie curată
pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (MATES-nZEB) (CO).
Programe europene în domeniul performanței europene
Cluster nZEB: Cluster pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero
(Partner- technical CO).Programe europene în domeniul performanței europene
Train-to-nZEB: Building Knowledge Hubs se derulează în cadrul programului HORIZON
2020 al Uniunii Europene. INCD URBAN-INCERC este partenerul CB5 în cadrul consorțiului
format din 12 organizații din 7 țări (Bulgaria, Germania, Irlanda, Republica Cehă, România, Turcia
și Ucraina).
ENERFUND: An ENErgy Retrofit FUNDing rating tool se derulează în cadrul programului
HORIZON 2020 al Uniunii Europene. INCD URBAN-INCERC este partenerul CB3 în cadrul
consorțiului format din 15 organizații din 12 țări (Cipru, Grecia, România, Slovacia, Marea
Britanie, Bulgaria, Slovenia, Danemarca, Spania, Austria, Irlanda și Franța).
iBROAD: Individual Building (Renovation) Roadmaps se derulează în cadrul programului
HORIZON 2020 al Uniunii Europene. INCD URBAN-INCERC este partenerul CB12 în cadrul
consorțiului format din 12 organizații din 9 țări (Austria, Belgia, Bulgaria, Germania, Grecia,
Polonia, Portugalia, România și Suedia).
Fit-to-nZEB: Innovative training schemes for retrofitting to nZEBlevels se derulează în
cadrul programului HORIZON 2020 al Uniunii Europene. INCD URBAN-INCERC participă ca
terță parte în cadrul partenerului CB5 (Asociația Cluster Pro-nZEB) în cadrul consorțiului format
din 11 organizații din 8 țări (Austria, Croația, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Republica Cehă și
România).
REthinking Sustainability Towards a Regenerative Economy. Acțiunea COST CA16114
Acțiunea RESTORE are ca scop declarat pledarea, formarea și influențarea curentelor pentru o
reabilitare durabilă a mediului construit, prin intermediul unor grupuri de lucru, programe de
formare profesională (inclusiv concursuri de proiectare pri învățare) și misiuni științifice pe termen
scurt (STSM).
În cadrul măsurilor generale de adaptare la schimbările climatice este necesar să se urmărească o
abordare trans-sectorială, fără ca aceasta să împiedice realizarea obiectivelor fiecărui
sector/domeniu al CPMC.
În acest sens, activitatea centrului este alcătuită atât din proiecte pe teme specifice domeniului
fiecărei echipe de cercetare, cât şi din proiecte elaborate şi coordonate ţinând cont de caracterul
multidisciplinar al unei anumite teme de cercetare a cărei rezolvare necesită abordarea mai multor
aspecte distincte din domeniul construcţiilor civile sau industriale.
Activităţi de cercetare
Cercetări privind impactul mediu - fond construit/materiale de construcţie, în domeniile: produse
polimerice şi finisaje, acustică, coroziune şi protecţie împotriva coroziunii, anvelopări, produse de
hidoizolaţii şi materiale bituminoase; cercetări privind protecţia sănătăţii oamenilor şi mediului,
confortul acustic, respectiv acustica construcţiilor; contribuţii la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul
calităţii aerului interior, având în vedere complexitatea mediilor interioare şi diversitatea
utilizatorilor.
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Activităţi de adaptare a spaţiului construit la efectele schimbărilor climatice actuale prin
corectarea/completarea, după caz, a standardelor, reglementărilor naţionale specifice în construcţii
(în domeniul produselor polimerice şi finisajelor, acusticii, protecţiei anticorozive, anvelopărilor şi
produselor de hidroizolaţii) sau a cadrului legislativ existent, astfel încât să corespundă solicitărilor
generate de condiţiile climatice prognozate şi de evenimente meteorologice extreme.
Activităţi de concepere a unor soluţii tehnice specifice sau complexe cu rolul de a contribui la
reducerea vulnerabilităţii construcţiilor la riscuri climatice.
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Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări Securitatea la Incendii
Clasificare în funcţie de performanţa la foc a produselor pentru construcţii și a elementelor
structurale.
- reacţia testelor la foc privind produsele pentru construcţii şi elementele structurale pentru
clasificarea lor în funcţie de SREN 13501-1:2007
- reacţie la testele de incendiu pentru produsele de construcţie. Încercare Noncombustibility
SREN IS01182:2002
- reacţie la testele de incendiu pentru produsele de construcţie. Determinare din căldura de ardere
SREN IS01716:2002
- reacţie la testele de incendiu pentru produsele de construcţie. Materiale de construcţie cu
excepţia pardoselilor expuse la atac termic printr-o singură ardere SREN 13823:2004
- testul de reacţie la foc este: încercări de reacţie la foc. Aprinzibilitatea produselor care vin în
contact direct cu flacăra.
- Part 2: Test de sursă de flacără - singulară SREN IS011925-2:2002
Oferta de servicii
- elaborarea de agremente tehnice;
- încercări la foc ale elementelor de construcţii la scară redusă sau la scară naturală;
- încercări la foc ale elementelor de construcţii navale;
- elaborarea ghidurilor de agrementare şi execuţie a normativelor şi a normelor cu caracter
naţional;
- asigurarea de consultanţă privind noi produse şi tehnologii în vederea utilizării acestora în
construcţii;
- aplicări experimentale ale produselor utilizând tehnologia stabilită în laborator (aplicări "in
situ").
Domenii de competenţe şi activitate:
- încercări de determinare a rezistenţei la foc pentru elemente de construcţii;
- încercări de determinare a reacţiei la foc pentru materiale şi produse pentru construcţii;
- cercetări experimentale privind propagarea focului şi a gazelor fierbinţi în clădiri;
- răspuns la acţiunea focului pentru treceri de cabluri şi de conducte prin pereţi şi pardoseli;
- calculul elementelor din beton armat şi precomprimat la acţiunea focului;
- cercetări experimentale privind utilizarea unor materiale ecologice pentru protecţia împotriva
incendiilor cu aplicaţii sectoriale şi inter-sectoriale;
- criterii de performanţă pentru evaluarea situaţiei de incendiu şi de explozie în clădiri;
- investigări simultane ale dezastrelor la cutremure și incendii;
- studii teoretice privind comportarea la acţiunea focului a elementelor structurale din metal;
- cercetări experimentale privind fundamentarea normativului de siguranţă la foc pentru clădiri;
- cercetări teoretice şi experimentale privind dezvoltarea incendiilor de compartiment;
- pregătirea reglementărilor tehnice de interes naţional cu privire la conformitate cu cerinţele de
bază ale ingineriei securităţii la incendiu, pentru clădiri şi instalaţiile aferente.
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Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări Materiale, Construcții și Inginerie
Seismică
Domenii de competenţe şi activitate:
- elaborare reglementări tehnice în domeniul ingineriei civile;
- cercetări fundamentale şi aplicative specifice domeniului ingineriei civile;
- analiza condiţiilor de teren în vederea elaborării studiilor geotehnice prin încercări de teren şi
laborator pentru determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor;
- consultanţă, asistenţă tehnică şi expertize;
- elaborare agremente tehnice pentru produse şi procedee utilizate în domeniul construcţiilor,
grupele specializate;
- nr. 1. "Elemente structurale - Fundaţii";
- nr. 2. Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje;
- nr. 5. Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor: încălziri,
climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice;
- nr. 7. "Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi".
- produse polimerice şi finisaje utilizate în construcţii;
- coroziune şi protecţia anticorozivă a construcţiilor;
- materiale hidroizolante şi bituminoase pentru acoperişuri şi învelitori şi mixturi asfaltice pentru
drumuri;
- cercetări privind protecţia sănătăţii şi a mediului;
- cercetări aplicative privind produse polimerice şi finisaje în domeniul construcţiilor;
- cercetări experimentale în coroziune şi protecţia anticorozivă a construcţiilor;
- cercetări aplicative în domeniul materialelor hidroizolante şi bituminoase pentru acoperişuri şi
învelitori;
- cercetări prenormantive şi elaborarea de reglementări de interes public şi internaţional;
- studii şi cercetări pentru determinarea stării de degradare prin coroziune a structurilor în medii
agresive;
- încercări şi analize de laborator pentru determinarea conţinutului în ioni agresivi din beton, a
sărurilor minerale şi a carbonaţilor din soluri;
- determinarea comportării la coroziune a materialelor de construcţii şi a protecţiilor anticorozive
prin expunere în laborator şi în medii naturale (mediu marin, urban-industrial);
- agremente tehnice şi certificări de produs;
- încercări de verificare a calităţii materialelor şi a elementelor de construcţii.
Domenii specifice studiate în proiecte de cercetare recente şi în desfăşurare:
- calitatea aerului interior - cerinţă de bază pentru realizarea clădirilor verzi;
- evaluarea degradării fotochimice a finisajelor pentru stabilirea principiilor de proiectare a
lucrărilor de reabilitare;
- clădiri verzi - concepţii de realizare în alcătuiri şi cu materiale ecologice cu consum redus de
energie;
- utilizarea produselor polimerice în sisteme de etanşare cu durata de viaţă extinsă rezistente la
apă şi la impactul factorilor de mediu asupra construcţiilor;
- utilizarea produselor polimerice la armarea dispersă a betonului;
- utilizarea produselor polimerice pentru creşterea durabilităţii şi rezistenţei infrastructurii
construcţiilor la impactul fenomenelor de instabilitate;
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protecţia durabilă a construcţiilor prin utilizarea produselor peliculogene performante cu
caracteristici ecologice supuse la solicitări complexe şi acţiuni de lungă durată (mediu marin,
alpin, urban-industrial);
cerinţe specifice pentru proiectarea protecţiei anticorozive, urmărirea comportării în exploatare
şi măsuri de intervenţie pentru structurile supraterane din beton armat amplasate în mediu
marin;
sisteme integrate de produse şi tehnologii pentru protecţia anticorozivă şi biocidă, specifică şi
complexă a elementelor de construcţii din lemn şi oţel;
investigarea şi diagnosticarea stării de degradare prin coroziune a coşurilor de fum industriale
din beton armat;
compozite hibride pe bază de polistiren expandat destinate reabilitării termice a construcţiilor;
tehnici de investigare şi soluţii de proiectare pentru reabilitarea higrotermică şi din punct de
vedere al siguranţei în exploatare a acoperişurilor la clădiri existente.

Încercări de laborator şi ofertă de servicii
Ciment. Determinarea timpului de priză, Determinarea stabilităţii, Determinarea rezistenţelor
mecanice; Agregate. Determinarea granulozităţii.
Beton proaspăt. Încercarea de tasare, Determinarea densităţii, Determinarea conţinutului de aer;
Beton întărit. Determinarea rezistenţei la compresiune a epruvetelor, Determinarea rezistenţei la
întindere prin încovoiere a epruvetelor, Determinarea rezistenţei la întindere prin despicare a
epruvetelor, Determinarea densităţii, Determinarea adâncimii de pătrundere a apei sub presiune,
Determinarea contracţiei axiale, Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ;
Mortare întărite pentru zidărie. Determinarea densităţii aparente, Determinarea rezistenţei la
compresiune;
Armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate. Dimensiuni, încercarea la îndoire,
încercarea la tracţiune, Rezistenţa îmbinărilor plaselor sudate. Încercări pentru plase sudate;
Beton, beton armat şi beton precomprimat. Controlul pretensionării şi al precomprimării
efective, Determinarea caracteristicilor sistemelor de ancorare - blocare a armăturilor pretensionate,
Determinarea dimensiunilor, Extragerea şi încercarea caratelor pentru determinarea caracteristicilor
betonului, încercarea la tracţiune (forţa de rupere, alungirea la rupere, modulul de elasticitate) pe
toroane sau cabluri.
Echipamante înglobate în construcţii. Determinarea capacităţii de rezistenţă şi a deformaţiilor
elementelor de prindere şi de fixare;
Finisaje. Determinarea comportării la solicitări de tip seismic în planul său a faţadei cortină,
Determinarea dimensiunilor, încercarea de rezistenţă la vânt a ferestrelor, uşilor, uşilor-ferestre,
încercarea îmbinării traversă - montat a faţadei cortină.
Încercarea la apă la presiune statică a ferestrelor, uşilor, uşilor-ferestre şi faţadelor cortină,
încercarea la permeabilitatea la aer a ferestrelor, uşilor, uşilor-ferestre şi faţadelor.
Încercări pentru expertizarea construcţiilor, încercări pe elemente şi subansambluri pentru
determinarea stărilor de eforturi şi deformaţii;
Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor. Detectarea armăturilor
înglobate în beton armat. Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat,
Determinarea prin carotaj sonic a caracteristicilor betonului din piloţi turnaţi în teren, Determinarea
rezistenţei betonului prin metoda nedistructivă combinată, Determinarea rezistenţei superficiale a
betonului prin metode seminedistructive, Determinarea prin examinare vizuală;
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Zidărie şi pereţi. Determinarea absorbţiei de apă a cărămizilor şi blocurilor ceramice,
Determinarea densităţii aparente a cărămizilor şi blocurilor ceramice, Determinarea dimensiunilor
cărămizilor şi blocurilor ceramice, Determinarea rezistenţei la compresiune a cărămizilor şi
blocurilor ceramice; Determinarea rezistenţei la compresiune a cărămizilor şi blocurilor ceramice,
Determinarea rezistenţei la eforturi principale a zidăriei, Determinarea rezistenţei la forfecare în rost
orizontal a zidăriei, Rezistenţa la compresiune a elementelor de zidărie.
Geotehnică şi fundaţii. Determinarea umidităţii; Determinarea granulozităţii; Determinarea
densităţii pământurilor; Determinarea densităţii scheletului pământului; Determinarea limitelor de
plasticitate; Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflări şi
contracţii mari; Determinarea compresibilităţii pământurilor prin încercarea în edometru;
Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor; Determinarea indicelui californian
de capacitate portantă (CBR); Încercarea pământurilor la compresiune monoaxială; Determinarea
rezistenţei pământurilor la forfecare prin încercarea de forfecare directă; Determinarea rezistenţei la
forfecare prin compresiune triaxială; Determinarea permeabilităţii în laborator; Determinarea
conţinutului de materii organice.
Cercetări recente şi în derulare
INCD URBAN-INCERC gestionează, întreţine şi exploatează de peste 40 de ani Reţeaua
Naţională Seismică pentru Construcţii. Principalul obiectiv al Reţelei Seismice Naţionale pentru
Construcţii este monitorizarea clădirilor şi altor construcţii publice, sau monitorizarea situaţiilor
generate de alte surse periculoase de vibraţii induse în construcţii, pe întreg teritoriul României,
înregistrările in situ şi pe clădiri sunt extrem de importante pentru proiectanţi şi cercetători.
Este cea mai extinsă reţea, constând în 60 de accelerografe digitale distribuite în Bucureşti şi în
ţară, este strategică din punct de vedere al siguranţei populaţiei.
Spre deosebire de reţeaua seismologică, destinată monitorizării seismice de fond (majoritar
seisme curente de magnitudine redusă) în care echipamentele sunt amplasate în locaţii cu roca la zi,
de regulă fără vibraţii, staţiile Reţelei Seismice Naţionale pentru Construcţii sunt amplasate în
localităţi şi pe construcţii pentru a înregistra răspunsul acestora la seisme şi a fi analizat şi corelat cu
eventuala stare.
Accelerograful SMAC-B amplasat la subsolul INCD URBAN-INCERC a furnizat singura
înregistrare de interes ingineresc a mişcării seismice la cutremurul din 4 martie 1977 (M=7.2).
Această înregistrare a influienţat actualizare normele de proiectare în ingineria seismică.
Reţeaua furnizează rapoarte cu datele înregistrate şi prelucrate de către autorităţile competente,
în cazul unor evenimente cu impact asupra construcţiilor şi infrastructurii, în conformitate cu
atribuţiile stabilite de Comitetul Ministerial şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă.
Reţeaua Seismică Naţională pentru Construcţii a INCD URBAN-INCERC are ca obiective
principale:
- monitorizarea situaţiilor generate de seisme sau alte surse vibratorii periculoase pentru
construcţii în localităţile şi pentru construcţiile din România (construcţii civile şi industriale,
construcţii rutiere etc), în locaţiile în care sunt instalate echipamente seismice;
- elaborarea de prelucrări avansate şi baze de date specifice necesare verificării şi perfecţionării
codurilor de proiectare antiseismică şi hărţilor de zonare inginereşti.
Reţeaua Naţională Seismică pentru Construcţii este o reţea strategică pentru siguranţa populaţiei.
Aparatura Reţelei INCD URBAN-INCERC, dispusă în zonele seismice considerate critice pentru
habitatul uman din întregul teritoriu, răspunde unor necesităţi vitale.
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Având în vedere interesul public deosebit al Reţelei Naţionale Seismice pentru Construcţii,
INCD „URBAN-INCERC" şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale derulează activităţiile de
modernizare a reţelei în vederea asigurării transferului de date seismice în timp real în cadrul reţelei.
Această acţiune se derulează pe baza protocolului de colaborare încheiat.
Laboratorul de cercetare și încercări reţeaua naţională seismică - evaluarea riscului seismic şi
acţiuni în construcţii poate asigura prelucrarea şi interpretarea datelor din monitorizări, cât şi
determinări experimentale, în vederea cunoaşterii capacităţii reale de rezistenţă a construcţiei
avariate/neavariate şi a stabilirii soluţiilor de consolidare. În acest sens menţionăm că laboratorul
este un laborator autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii.
Cercetări recente şi în derulare NATO SfP 980468: Armonizarea hazardului seismic şi reducerea
riscului seismic în ţările afectate de cutremurele vrâncene RISKLESSCONS: Soluţii tehnice şi
integrate structurale şi arhitecturale, tehnologii şi materiale avansate pentru reducerea riscului,
creşterea siguranţei construcţiilor şi securităţii vieţii la acţiuni extreme (explozii, tornade.etc.).
BIGSEES:Armonizarea abordărilor din seismologie şi ingineria seismică: considerarea
seismicităţii României pentru o implementare adecvată a acţiunii seismice din Eurocodul EN1998-1
în proiectarea seismică a clădirilor.
ROEDUSEIS-NET: Reţeaua Seismică Educaţională din România.
URBASRISK: Blocuri urbane în zone centrale protejate, expuse la hazarduri multiple - evaluare,
cartare şi strategie de reducere a riscurilor; studiu de caz Bucureşti: Zona destructurată de
demolările regimului comunist.
SEISMOCODE: Platformă eLearning de formare profesională continuă pentru implementarea
activă a noilor reglementări seismice româneşti armonizate cu standardele europene.
-

Încercări şi verificări specifice de laborator pentru:
materiale composite utilizate în construcţii, membrane, geotextile, geocompozite pe bază de
polimeri;
membrane hidroizolante fabricate din polimeri sau cu adaosuri polimerice;
produse tip spumă pentru hidroizolare, izolare termică şi acustică fabricate din şi/sau pe bază de
polimeri;
finisaje: materiale peliculogene pentru protecţie şi finisare, pardoseli pe bază de polimeri, piatră
naturală şi artificială şi plăci ceramice;
chituri de etanşare, mortare cu adaosuri polimerice;
elemente de închidere şi compartimentare fabricate din produse polimerice;
produse polimerice utilizate în instalaţii sanitare şi de gaze naturale;
produse de protecţie anticorozivă pentru oţel şi beton;
materiale hidroizolante şi bituminoase pentru acoperişuri, învelitori şi mixturi.

Activități privind economia construcțiilor:
- Analiza metodologiilor utilizate în România şi la nivel european privind evoluţia costurilor în
construcţiile de locuit colective, realizate prin intervenţia statului;
- Elaborarea metodologiei cadru de analiză şi monitorizarea evoluţiei costurilor clădirilor de
locuit;
- Indici medii orientativi de actualizare a valorii tehnice a clădirilor şi construcţiilor speciale ca
urmare a evoluţiei preţurilor şi tarifelor sectorului de construcţii;
- Analiza costurilor pe ciclu de viaţă al construcţiilor în contextul dezvoltării durabile.
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Servicii:
- Realizarea de studii şi cercetări cu privire la evoluţia sectorului construcţiilor pe plan naţional şi
în Uniunea Europeană;
- Studii de cercetare pentru determinarea indicilor de cost aferenţi resurselor utilizate în
activitatea de construcţii (materiale, manoperă, utilaje, transport);
- Studii de cercetare pentru determinarea indicilor de cost aferenţi resurselor utilizate în
activitatea de construcţii (materiale, manoperă, utilaje, transport);
- Elaborarea de norme de consum privind noile tehnologii utilizate în cadrul activităţii de
construcţii;
- Activităţi de consultantă privind verificarea costului lucrărilor de construcţii.
Proiecte de cercetare recente:
- Studiu de fundamentare al costurilor de investiţie pentru obiective finanţate din fonduri publice;
- Metodologie de analiză a costului pe ciclul de viaţă în construcţii, în contextul dezvoltării
durabile. Sistem unitar integrat de indicatori pentru analiza şi evaluarea sustenabilităţii
politicilor de locuire;
- Furnizarea de informaţii pentru determinarea parităţii puterii de cumpărare pentru obiective de
construcţii;
- Analiza costului pe ciclul de viaţă al clădirilor în cadrul dezvoltării durabile.
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Sucursala URBANPROIECT Bucureşti a INCD URBAN-INCERC - continuatoare a
Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
URBANPROIECT Bucureşti, precum şi a Centrului Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi
Documentare pentru Construcții, Arhitectură, Urbanism și Amenajarea Teritoriului -CDCAS
1949 - 1974 - Institutul funcţionează sub diferite denumiri (I.C.S.O.R., I.S.RR.O.R., I.SA.R.T.)
şi se ocupă cu proiectarea de lucrări şi elaborarea de planuri de sistematizare.
1974 - 1990 - Institutul de Sistematizare, Locuinţe şi Gospodărie Comunală (I.S.L.G.C.)
specializat în proiecte de sistematizare la nivel naţional, regional şi local (prin componenta
Centrului de Sistematizare) şi proiectare de lucrări publice de mare anvergură.
1990 - I.S.L.G.C. se împarte în trei unităţi independente. Una dintre acestea este Institutul
URBANPROIECT, organizat pe structura Centrului de Sistematizare şi specializat în elaborarea de
planuri de amenajarea teritoriului şi urbanism.
1996 - Institutul URBANPROIECT devine Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT Bucureşti (H.G. 1233/1996), sub
autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (M.L.P.A.T.); îşi diversifică
activitatea cu cercetare şi consultanţă de profil.
2001 - 2008 - este re-atestat ca institut naţional de cercetare dezvoltare.
URBANPROIECT este sucursala Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii,
Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, înfiinţat prin Hotărârea nr.1398
din 18 noiembrie 2009.
Secţia de Cercetare - Dezvoltare în Domeniul Urbanismului, Dezvoltării Teritoriale Durabilă
și Proiectare pentru Construcții
-

studii spaţiale şi cercetări aplicative privind dezvoltarea teritorială durabilă;
fundamentarea politicilor de dezvoltare spaţială şi urbană;
studii teoretice şi aplicative ale zonelor construite şi localităţilor;
fundamentarea documentelor cu caracter normativ şi a reglementărilor specifice;
studii sectoriale de evaluare a principalelor componente spaţiale şi urbanistice;
elaborarea de studii, cercetări şi documentaţii în domeniul locuirii şi arhitecturii;
analize privind aspectele cantitative şi calitative ale locuinţelor/locuirii la nivel micro- şi
macro-teritorial;
elaborarea de metodologii în domeniul locuirii;
monografii ale locuirii, la diferite scări de analiză;
elaborarea planurilor locale pentru locuire;
fundamentarea politicilor de locuire, pe baza studiilor cu caracter sociologic;
estimarea şi evaluarea fondului necesar de locuinţe sociale la nivel local/regional/naţional.
cercetări teoretico-metodologice privind pattern-ul spaţial, local, regional şi naţional;
modelarea dinamicii teritoriale în Sistemul Informaţional Geografic;
implementarea sistemelor geospaţiale integrate pentru creşterea rezilienţei teritoriale;
elaborarea unei metodologii unitare pentru organizarea bazelor de date utilizate în planificarea
teritorială;
generarea instrumentelor de suport decizional pe baza informaţiei geografice;
dezvoltarea instrumentelor de monitorizare spaţială a impactului politicilor de planificare;
elaborarea bazelor de date spaţiale şi analize geostatistice;
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-

identificarea soluţiilor specifice pentru problemele de mediu;
inventariere şi evaluare elemente de patrimoniu natural şi construit în sisteme GPS şi GIS.
studii şi cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul habitatului şi arhitecturii;
elaborarea de studii cu caracter normativ şi de reglementări;
fundamentarea politicilor şi deciziilor locale privind direcţiile de dezvoltare a domeniului
locuirii;
studii cu caracter sociologic;
cercetări în probleme specifice ale dezvoltării spaţiale şi urbanistice durabile;
actualizări tematice ale băncilor de date spaţiale;
realizarea de studii tematice pe subdomenii strategice de dezvoltare urbană şi teritorială;
elaborarea strategiilor de dezvoltare spaţială şi urbanistică;
elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului.

Ofertă servicii
-

cercetări în probleme specifice ale dezvoltării spaţiale şi urbanistice durabile;
actualizări tematice ale băncilor de date spaţiale;
realizarea de studii tematice pe subdomenii strategice de dezvoltare urbană şi teritorială;
întocmirea de studii metodice şi de reglementare, ghiduri şi norme în sprijinul elaborării
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;
studii de fundamentare sectoriale pentru planuri de urbanism, amenajarea teritoriului;
elaborarea strategiilor de dezvoltare spaţială şi urbanistică;
activităţi de cercetare dezvoltare (în cadrul Planului Naţional de cercetare/dezvoltare /inovare, a
programelor sectoriale de cercetare şi programe europene);
activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare: elaborarea strategiei domeniului, formarea
profesională,consultanţă şi asistenţă de specialitate, diseminare,publicaţii specializate;
activităţi de elaborare a reglementărilor tehnice din domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului;
elaborare de documentaţii de amenajarea teritoriului.
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Sucursala Cluj-Napoca a INCD URBAN-INCERC - asigură asistenţă partenerilor săi din
sectorul construcţiilor şi nu numai, în adoptarea soluţiilor optime pentru probleme specifice privind:
materiale de construcţii, siguranţa structurală a construcţiilor, economisire a energiei şi protecţiei
mediului, clădiri din patrimoniul istoric.
Scurt istoric
Filiala INCERC din Cluj a fost înfiinţată în anul 1962, având ca profil cercetări în domeniul
betonului, betonului armat şi betonului precomprimat, cu accent pe elementele de construcţie de
închidere din betoane uşoare.
Domenii de competență:
- Cercetări fundamentale şi aplicative pentru creşterea siguranţei, funcţionalităţii şi confortului
construcţiilor, precum şi dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor specifice
execuţiei construcţiilor, incluzând şi realizarea de modele experimentale, standuri, încercări “in
situ”;
- Cercetări aplicative pentru soluţionarea problemelordin domeniul său de activitate;
- Elaborarea reglementărilor tehnice care stau la baza activităţii de proiectare, execuţie,
exploatare şi postutilizare a construcţiilor;
- Expertize privind starea şi situaţia construcţiilor;
- Expertize de specialitate în domeniul proiectării şi execuţiei construcţiilor;
- Proiecte pentru execuţia consolidării construcţiilor;
- Asistenţă tehnică pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor de construcţii precum şi
consultanţă de specialitate;
- Urmărirea comportării în timp a construcţiilor;
- Elemente structurale şi fundaţii (profile din oţel şi din aluminiu, elemente şi structuri metalice,
scări etc.);
- Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje (pereţi
exteriori neportanţi din diferite materiale, pereţi multistrat, pereţi interiori în diferite alcătuiri,
tavane false, pereţi de sticlă, etc.);
- Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge, învelitori (produse fonoabsorbante,
învelitori din tablă, ţigle polimerice, lucarne, guri de scurgere, aticuri etc.);
- Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli (pardoseli, vopsele de
diferite tipuri - pe lemn, metal şi glet, acoperiri metalice sau nemetalice, protecţii catodice,
impermeabilizări, tapete, mochete, tencuieli decorative, zugrăveli etc.)
- Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi (emulsii, reazeme, rosturi, elemente prefabricate
etc.);
- Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor.
Domenii de interes
 Lucrări de cercetare-dezvoltare.
 Lucrări de reglementări tehnice în domeniul construcţiilor.
 Expertize şi asistenţe tehnice.
 Agremente tehnice pentru materiale, produse, echipamente şi procedee de construcţii.
 încercări pe materiale, produse pentru construcţii, testări experimentale, structuri în laborator
și in situ etc.
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Tip de servicii
 Cercetare fundamentală și industrială.
 Dezvoltare experimentală.
 Încercări de laborator și in situ.
 Elaborare de reglementări tehnice.
 Certificare de conformitate.
 Elaborare de Agremente Tehnice.

Laborator INCERC de Cercetare și Încercări în Construcții
Cercetare fundamentală şi aplicată, elaborare reglementări tehnice în construcţii, transfer
tehnologic
Cercetări pe materiale de construcţii
- betoane uşoare de izolaţie şi rezistenţă;
- reciclarea deşeurilor şi subproduselor industriale;
- beton autocompactant pentru industria de elemente prefabricate pentru construcţii.
Cercetări pe elemente şi substructuri solicitate la forţe de tip seismic
- cercetări privind soluţii de consolidare: clădiri cu structura în cadre din beton armat şi clădiri cu
diafragme din zidărie;
- studii şi cercetări privind utilizarea panourilor disipatoare de energie la consolidarea structurilor
în cadre amplasate în zone seismice.
Cercetări pe elemente și substructuri
- noi concepte de proiectare pentru structuri prefabricate din beton armat;
- comportarea structurilor metalice şi mixte oţel-beton la sarcini accidentale;
- soluţii de reabilitare pentru structuri în cadre de beton armat şi pereţi structurali de zidărie;
- rezistenţa la forfecare a grinzilor din beton armat la solicitări seismice.
Încercări pe materiale, elemente şi structuri de construcţii pentru certificarea conformităţii şi
elaborarea de agremente tehnice
- încercări fizico-mecanice pe orice tip de material de construcţie;
- încercări pe elemente şi subansambluri din beton armat şi beton precomprimat;
- încercări pe pereţi de compartimentare;
- încercări static alternante de tip seismic pe elemente, subansambluri şi structuri din zidărie.
Încercări pe elemente, subansamble şi structuri de construcţii
- teste privind încărcări gravitaţionale şi accidentale a elementelor de beton armat și
precomprimat, oţel, zidărie, lemn şi diverse elemente structurale;
- teste pe produse prefabricate din beton (tuburi, blocuri şi elemente de pavaj, borduri, cămine de
vizitare şi inspecţie), plăci din piatră naturală şi ceramice, dale, etc.
Încercări nedistructive in situ
- urmărirea in situ a construcţiilor (urmărirea tasării construcţiilor prin încercări topografice,
urmărirea prin încercări statice, deplasări şi deformaţii ale elementelor de construcţii etc);
- încercări nedistructive şi semidistructive pe elemente şi structuri din beton, beton armat şi beton
precomprimat.
Monitorizarea construcţiilor
- încercări pe construcţii de oţel (îmbinări prin şuruburi, sudate);
- încercări la solicitări gravitaţionale a elementelor metalice liniare şi de suprafaţă;
- încercări static alternante de tip seismic pe elemente, subansambluri şi structuri din metal;
- încercări pe piloţi de probă şi din lucrare.
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Monitorizarea construcţiilor
- urmărirea in situ a construcţiilor (tasări, fisuri, deformaţii).
Domenii principale de activitate: cercetare fundamentală şi aplicată și cercetări pe materiale
de construcţii
- betoane uşoare de izolaţie şi rezistenţă;
- reciclarea deşeurilor şi subproduselor industriale;
- beton autocompactant pentru industria de elemente prefabricate pentru construcţii;
- capacitatea de autovindecare a materialelor avansate cimentoase.
Determinări nedistructive
- evaluarea in situ a rezistenţei betonului (încercări nedistructive şi pe carote).
Determinări in situ
- teste in situ pentru evaluarea capacităţii portante sub încărcări statice a construcţiilor şi
elementelor structurale (poduri, piloţi, grinzi).
Determinări de laborator pe materiale şi produse de construcţii (peste 1000 rapoarte de
încercări/ anual)
- încercări acreditate şi/sau autorizate pe uşi şi ferestre, beton, oţel, ciment, tencuieli, materiale
izolatoare, lemn, gips, var, materiale plastice, produse de finisare, inclusiv determinarea
eficacităţii ignifugării pe epruvete de lemn;
- încercări pentru certificarea conformităţii - sistemele 1, 2, 3 și 4;
- elaborarea de Agremente Tehnice pentru materiale şi produse de construcţii, elemente
structurale şi nestructurale, procedee de construcţii.
Agremente Tehnice Grupe Specializate
- elemente structurale şi fundaţii;
- elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje;
- protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge, învelitori;
- finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli;
- produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor;
- drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi.
Reglementări

Tehnice

în

Construcţii

-

C 155-2013 "Normativ
betoanelor uşoare"

privind

producerea

Proiecte de cercetare
- Program Nucleu - Soluţii sustenabile privind siguranţa la cutremur a structurilor în cadre
prefabricate de beton armat, 2009-2015;
- Cercetări prenormative şi revizuirea normativului C155-89 "Prepararea şi utilizarea
betoanelor cu agregate uşoare", 2010-2013;
- Concepţia structurală şi proiectarea pe baza controlului mecanismului de cedare a
structurilor multietajate supuse la acţiuni accidentale (CODEC), partener al Universităţii
"Politehnica" Timişoara, 2012-2016.
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Sucursala Iași a INCD URBAN-INCERC - îşi desfăşoară activitatea în domeniile specifice, de la
înfiinţarea sa, iunie 1956, eveniment datorat profesorului Anton Şesan, cu sprijinul organelor
centrale de resort şi a personalităţilor ştiinţifice.
Scurt istoric
Iniţial activitatea ştiinţifică desfăşurată la Iaşi, a vizat protecţia construcţiilor la acţiuni dinamiceseismice.
Prin eforturile specialiştilor ieşeni s-a proiectat, realizat şi pus în funcţiune prima platformă
seismică, programabilă automat, de 140 tf, în anul 1966, în România.
Anul 1972 a adus diversificarea activităţii sucursalei Iaşi astfel că abordarea cercetărilor
specifice fizicii construcţiilor au devenit posibile prin punerea în funcţiune a Laboratorului de
Cercetări Higrotermice şi a Staţiei de Încercări, aceasta fiind prima structură de cercetare
experimentală şi încercări higrotermice din România, din ţările sud-est şi central europene.
În anul 2009 - prin Hotărârea nr.1398 din 18 noiembrie 2009 se înfiinţează Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBANINCERC".
În prezent
Sucursala Iaşi dispune de o infrastructură de cercetare modernizată, axată pe cele două domenii
tradiţionale şi anume:
- cercetare experimentală în domeniul acţiunilor de mediu, dinamice-seismice, asupra clădirilor
echipamentelor şi instalaţiilor industriale;
- cercetare experimentală în domeniul fizicii construcţiilor, protecţiei termice şi acţiunilor
climatice extreme, asupra construcţiilor şi echipamentelor industriale, dispunând de
următoarele dotări;
- cameră climatică de mari dimensiuni, volum maxim 500 mc destinată încercărilor sub regimuri
higrotermice de mediu exterior cu climat excesiv de - 47 °C ... + 70 °C, gheaţă, radiaţie solară,
vânt etc;
- cameră climatică de medii dimensiuni şi volum maxim 140 mc, cu atmosferă dublă, pentru
regimuri higrotermice de mediu exterior specifice zonelor climatice I, II, III, IV şi excesive de 35 °C... + 70 °C;
- platformă seismică de 15 tf, dimensiuni 3,5 x 3,5m, capacitate maxima 15tf, cutremur maxim
11-12 (scara MM), frecventa 50-35Hz, amplitudine +8 cm, acceleraţie maximă 1,5 g(s) sau
2.0g(h).
Domenii de competență:
- Cercetare experimentală în domeniul acţiunilor de mediu, dinamice-seismice, asupra clădirilor,
echipamentelor şi instalaţiilor industriale;
- Cercetare experimentală în domeniul fizicii construcţiilor, protecţiei termice şi acţiunilor
climatice extreme, asupra construcţiilor şi echipamentelor industriale;
- Cercetarea acţiunii factorilor climatici asupra construcţiilor, capacităţii funcţionale a
echipamentelor industriale şi tehnicii civile şi militare, produse de parteneri din România,
Germania, Suedia, Spania, Italia, Turcia;
- Cercetare în cadrul programelor de modernizare şi reabilitare a construcţiilor, optimizarea
termoenergetică, energii noi;
- Cercetare în domeniile confortului higrotermic;
- Cercetare privind siguranţa şi fiabilitatea echipamentelor electroenergetice la acţiunile
climatice şi seismice;
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-

-

Încercări de tip pentru certificarea produselor, privind caracteristicile şi performanţa produselor
pentru construcţii - instalaţii-industrie;
Încercări privind performanţa termoenergetică şi higrotermică;
Încercări climatice - seismice, conform cu standardele europene şi internaţionale, civile şi
militare (EN, ISO, CEI, CENELEC, ATP, MIL) specifice echipamentelor electrice, de
transport, de telecomunicaţii, de detecţie, civile şi militare (Electroputere, AEROSTAR,
EximProd, Powe Systems, SIEMENS, ABB, ARTECHE.etc);
Încercări de determinare a rezistenţei la acţiunea factorilor climatici de lungă durată.

Domenii de interes
 Lucrări de cercetare-dezvoltare.
 Lucrări de reglementări tehnice în domeniul construcţiilor.
 Expertize şi asistenţe tehnice.
 Agremente tehnice pentru materiale, produse, echipamente şi procedee de construcţii.
 Încercări pe materiale, produse pentru construcţii, testări experimentale, structuri în laborator
și in situ etc.
Tip de servicii
 Cercetare fundamentală și industrială.
 Dezvoltare experimentală.
 Încercări de laborator și in situ.
 Elaborare de reglementări tehnice.
 Certificare de conformitate.
 Elaborare de Agremente Tehnice.

Laborator INCERC de Cercetare şi Încercări Seismice și Climatice
Încercări
- încercări de tip pentru certificarea produselor, privind caracteristicile şi performanţa produselor
pentru construcţii -instalaţii-industrie;
- încercări privind performanţa termoenergetică şi higrotermică;
- încercări climatice - seismice, conform cu standardelor europene şi internaţionale, civile şi
militare (EN, ISO, CEI, CENELEC, ATP, MIL) specifice echipamentelor electrice, de
transport, de telecomunicaţii, de detecţie, civile şi militare (Electroputere, AEROSTAR,
EximProd, Powe Systems, SIEMENS, ABB, ARTECHE, etc);
- încercări de determinare a rezistenţei la acţiunea factorilor climatici de lungă durată.
Cercetare - Proiecte - Studii
- 1200 lucrări de cercetare fundamentală şi aplicativă în fizica construcţiilor-instalaţiilor,
performanţa şi eficienţa termică, energetica construcţiilor şi instalaţiilor;
- Cercetarea acţiunii factorilor climatici asupra construcţiilor, capacităţii funcţionale a
echipamentelor industriale şi tehnicii civile şi militare, produse de parteneri din România,
Germania, Suedia, Spania, Italia, Turcia;
- 28 proiecte în cadrul Programelor Naţionale de Cercetare Orizont 2000 - RELANSIN AMTRANS – CEEX - PNCDII;
- parteneriat în cadrul programelor europene COPERNICUS;
- cercetare în cadrul programelor de modernizare şi reabilitare a construcţiilor, optimizarea
termoenergetică, energii noi;
- cercetare higrotermică în domeniile confortului;
- cercetare privind siguranţa şi fiabilitatea echipamentelor electroenergetice la acţiunile climatice
şi seismice.
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Agrementare tehnică, certificare climatică şi seismică
- structuri, fundaţii şi produse aferente;
- protecţii termo-fono şi hidroizolante şi la foc, sisteme de izolare termică şi hidrofugă;
- elemente de închidere opace şi vitrate, geamuri izolante;
- produse de finisaj şi protecţii anticorozive, tencuieli, placaje, pardoseli;
- elemente şi produse pentru instalaţii, materiale, elemente şi structuri pentru drumuri, poduri,
porturi şi aeroporturi;
- sisteme de izolare termică;
- echipamente complexe, echipamente energetice de putere şi de telecomunicaţii;
- sisteme şi procedee pentru construcţii, drumuri, instalaţii, izolare termică şi fonică, etc.
Colaborări cu Universităţi, institute de cercetare şi organisme naţionale şi internaţionale:
- Universităţi Tehnice de Construcţii - Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca;
- Institute şi centre de cercetare: IPA Bucureşti, ICMET Craiova, Centrul de cercetare
POLYTECH laşi, Centrul Mitropolitan de Csercetare TABOR laşi, Academia Română Institutul de Chimie Macromoleculară P. Poni, laşi;
- Institute de cercetare şi organisme europene: IFT Rosenheim, C.S.T.B. Paris, RILEM
Geneva,Institutul de Fizica Construcţiilor Moscova, VUPS Praga-Cehoslovacia, Laboratoarele
MA 39-Viena, Laboratoarele SP- Suedia, BRE- Londra;
- Universităţi din Budapesta, Marseille, Liege, Bruxelles;
- ASRO - Membru al CTS 11, 318, TEIAS Ankara-Turcia.
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Sucursala Timișoara a INCD URBAN-INCERC - s-a înfiinţat în anul 1950 ca Filială a
Institutului de Cercetări și Studii pentru Construcţii (ICSC), la iniţiativa profesorului emerit ing.
Constantin Avram.
În cadrul INCERC - Filiala Timişoara s-a desfăşurat o fructuoasă activitate de cercetare în
diverse domenii ale construcţiilor.
Scurt istoric
1955 - în cadrul institutului apar laboratoarele Construcţii metalice la Bucureşti şi Protecţia
contra coroziunii la filiala INCERC Timişoara. În cadrul laboratorului Construcţii metalice s-a
cercetat și studiat proprietăţile fizico-mecanice şi reologice (rezistenţă la deformaţie, structură
metalografică) ale oţelurilor folosite în construcţii.
În cadrul laboratorului de la Timişoara s-a încercat ca prin cercetările efectuate să se stabilească
alcătuirea şi comportarea elementelor de structură din profile de oţel cu pereţi subţiri, modul şi
procedeele de sudare a armăturilor din oţel beton.
În cadrul laboratorului Protecţia contra coroziunii s-a trecut la studierea, cercetarea şi încercarea
proprietăţilor fizico-chimice a materialelor de construcţii, comportarea lor în mediile chimice
agresive şi găsirea soluţiilor de protecţie a elementelor de construcţii împotriva coroziunii.
De un real ajutor în realizarea aparatelor de încercări a fost colectivul de proiectare din INCERC
şi colectivul bazei de ateliere pentru deservirea cercetărilor.
Domenii de competență:
- Cercetări privind determinarea caracteristicilor geodinamice ale terenurilor;
- Cercetări privind soluţii noi de proiectare privind structurile compuse. Studiul imperfecţiunilor
structurilor metalice şi tehnologii eficiente de construcţii;
- Procedee de reproiectare pentru reabilitarea construcţiilor existente;
- Încercări statice, dinamice şi seismice pe elemente, subansamble şi structuri de construcţii;
- Cercetări privind reabilitarea planşeelor vechi şi noi prin soluţii de planşee compuse lemnbeton;
- Elaborarea de reglementări tehnice de interes public şi naţional care privesc asigurarea
cerinţelor de siguranţă şi stabilitate impuse construcţiilor;
- Elaborarea de agremente tehnice, verificarea şi certificarea calităţii produselor şi procedeelor de
construcţii în acord cu legislaţia europeană;
- Cercetări privind comportarea şi calculul structurilor din beton armat şi oţel în zone seismice;
- Structuri prefabricate din beton asamblate prin postcomprimare;
- Elemente şi structuri compuse: oţel-beton, lemn-beton, lemn-fibră de sticlă, lemn-fibre carbon;
- Consolidarea şi reabilitarea structurilor din beton şi zidărie;
- Calculul şi alcătuirea elementelor din profile cu pereţi subţiri formate la rece;
- Stabilitatea cadrelor metalice parter şi etajate;
- Structuri spaţiale reticulate plane şi curbe;
- Consolidarea structurilor din oţel;
- Procedeu şi dispozitiv pentru controlul rapid al calităţii betonului;
- Betoane celulare uşoare din cenuşă de termocentrală;
- Betoane de rezistenţă din nisip;
- Sudarea semimecanizată prin puncte a elementelor metalice cu pereţi subţiri;
- Îmbunătăţirea terenurilor slabe de fundare;
- Fundaţii directe realizate în gropi ştanţate etc
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Domenii de interes
 Încercări pe elemente şi subansambluri din beton armat şi beton precomprimat;
 Încercări cvasistatice, alternante pe elemente, subansambluri şi structuri din zidărie cu ajutorul
a doua standuri de încercare de mari dimensiuni;
 Încercări pe construcţii de oţel;
 Încercări cvasistatice, alternante pe elemente, subansambluri şi structuri din metal;
 Urmărirea in situ a construcţiilorvechi şi noi;
 Încercări nedistructive şi semidistructive pe elemente şi structuri din beton, beton armat şi
beton precomprimat;
 Încercări pe modele şi prototipuri
Tip de servicii
 Cercetare fundamentală și industrială.
 Dezvoltare experimentală.
 Încercări de laborator și in situ.
 Elaborare de reglementări tehnice.
 Certificare de conformitate.
 Elaborare de Agremente Tehnice.
Structuri din beton armat, beton precomprimat, lemn şi zidărie:
- cercetări privind comportarea şi calculul structurilor din beton armat şi otel în zone seismice;
- structuri prefabricate din beton asamblate prin postcomprimare.
Construcţii metalice şi sudură:
- calculul şi alcătuirea elementelor din profile cu pereţi subţiri formate la rece;
- consolidarea structurilor din oţel.
Materiale de construcţii, tehnologia mortarelor şi a betoanelor:
- procedeu şi dispozitiv pentru controlul rapid al calităţii betonului;
- betoane uşoare din cenuşă de termocentrală.
Laborator INCERC de Cercetare și Încercări în Construcţii
Structuri din beton armat, beton precomprimat, lemn şi zidărie:
- cercetări privind comportarea şi calculul structurilor din beton armat şi oţel în zone seismice;
- structuri prefabricate din beton asamblate prin postcomprimare.
Construcţii metalice şi sudură:
- calculul şi alcătuirea elementelor din profile cu pereţi subţiri formate la rece;
- consolidarea structurilor din oţel, materiale de construcţii, tehnologia mortarelor şi a
betoanelor;
- procedeu şi dispozitiv pentru controlul rapid al calităţii betonului;
- betoane uşoare din cenuşă de termocentrală;
- fundaţii directe realizate în gropi ştanţate.
Domenii de activitate
- cercetare fundamentală şi aplicată;
- cercetări pe elemente şi substructuri supuse la încercări statice;
- studii şi cercetări privind conlucrarea lemn-beton, beton armat;
- cercetări privind utilizarea unor panouri prefabricate la realizarea planşeelor compuse lemnbeton;
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-

studii şi cercetări privind comportarea planşeelor compuse lemn-beton monolit/placă
prefabricată;
cercetări teoretice şi experimentale, în condiţii de solicitări statice, privind reducerea
deformaţiilor terenurilor dificile de fundare, prin armare, utilizând materiale geosintetice;
cercetări teoretice şi experimentale privind izolarea bazei construcţiilor la acţiunea seismic,
prin armarea terenului de fundare cu diverse materiale geosintetice;
studii şi cercetări privind utilizarea elementelor modulare tip BSF la construcţii: materialul
FOLEX BSF (Bolţar din Spumă Poliuretanică prefinisat prin placare cu Fibrociment - sau
orice alt material: inox, fibre de sticlă, etc.) este agrementat pentru a putea fi folosit în
realizarea unor construcţii tip "P + 2 + M" în România. Avantajele clare ale materialului
sunt:
izolaţia termică a peretelui echivalent (pentru un bolţar de 30 cm PUR ) cu un zid de
grosimea: 6 metri de beton sau 1.20 metri de lemn - coeficientul termic de transmisie al
spumei poliuretanice fiind de 0.023 W/m.k, adică un necesar termic al imobilului construit
din acest material este echivalent cu: 5 W/ mc. Structura internă de armare cu beton şi oţelbeton are avantajul realizării unui sistem de stâlpi ori din 60 în 60 cm, similar unei structuri
tip cadru cu bare, oferă structurii de rezisţenă toate motivele susţinerii unor construcţii
înalte. Faptul că betonul "umple" structura atât verticală cât şi oblică (prin goluri diagonal)
asigură structurii o comportare adecvată la seism.
încercări pe elemente, subansamble şi structuri de construcţii;
încercări pe elemente şi structuri din beton armat, beton precomprimat;
încercări pe elemente din lemn masiv şi lemn lamelat încleiat;
încercări statice alternante de tip seismic pe elemente, subansambluri şi structuri din zidărie;
încercări pe tuburi şi cămine din beton şi beton armat;
încercări pe elemente şi construcţii de oţel (îmbinări prin şuruburi, sudate).

Grupele specializate pentru elaborarea agrementelor tehnice:
Elemente structurale şi fundaţii (profile din oţel şi din aluminiu, elemente şi structuri metalice,
scări)
Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplarie şi vitraje (pereţi
exteriori neportanţi din diferite materiale, pereţi multistrat, pereţi interiori în diferite alcătuiri,
tavane false, pereţi de sticlă, etc);
Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge, învelitori (produse fonoabsorbante,
învelitori din tablă, ţigle polimerice, lucarne, guri de scurgere, aticuri etc.)
Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli (pardoseli, vopsele de
diferite tipuri - pe lemn, metal şi glet, acoperiri metalice sau nemetalice, protecţii catodice,
impermeabilizări, tapete, mochete, tencuieli
Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor (încălziri, etc).
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6.2. Laboratoare de încercări acreditate/neacreditate
INCD URBAN-INCERC este certificat pentru sistemul de management integrat calitate - mediu
- SSM de către SRAC, are în componenţă un organism de certificare produse OCP (sistem 1 şi 2+
acreditat RENAR) și de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului sistem 3, 3
laboratoare acreditate RENAR şi ISC.

6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional
Reţeaua Naţională de Monitorizare și Protecție Seismică a Patrimoniului Construit
Reţeaua de monitorizare seismică a structurilor din cadrul INCD URBAN-INCERC este
orientată către monitorizarea structurilor şi instrumentarea lucrărilor publice.
Înregistrările obţinute in situ şi pe clădiri au fost şi sunt deosebit de importante pentru
proiectanţi, şi în consecinţă reţeaua seismică este considerată o sursă de referinţă pentru breasla
inginerilor civilişti din România. Reţeaua Natională Seismică este cea mai mare reţea din România,
cu aproximativ 60 accelerometre digitale amplasate în Bucureşti şi în teritoriu.
Reţeaua INCD URBAN-INCERC are în componenţa echipamente de ultima generaţie produse
de companiile Kinemetrics (31 accelerometre) şi GeoSIG (32 accelerometre) precum şi 6 staţii
seismice pentru monitorizare continuă a clădirilor, produse de Kinemetrics, USA.
Reţeaua pentru mişcări seismice puternice de la INCD URBAN-INCERC este inclusă oficial
printre infrastructurile care au drept obiectiv reducerea riscului seismic.
De asemenea, funcţiile sale extinse sunt de a sprijini în situaţii de urgenţă şi de a monitoriza
teritoriului României pentru acţiuni seismice şi vibraţii, periculoase pentru construcţii şi
infrastructuri.
Reţeaua Naţională Seismică, pe baza protocolului încheiat cu Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale Român, are capacitatea de a transmite în timp real către serverul central existent la INCD
URBAN-INCERC, datele înregistrate în amplasamente.
Laboratorul INCERC de Cercetare și Încercări în Construcții și Evaluarea Riscului Seismic
Laboratorul are ca domenii de activitate elaborarea reglementări tehnice în domeniul ingineriei
civile, cercetări fundamentale şi aplicative specifice domeniului ingineriei civile, analiza condiţiilor
de teren în vederea elaborării studiilor geotehnice prin încercări de teren şi laborator pentru
determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor precum şi consultanţă, asistenţă
tehnică şi expertize.
De asemena, laboratorul elaborează agremente tehnice pentru produse şi procedee utilizate în
domeniul construcţiilor, grupele specializate nr.1 “Elemente structurale-Fundaţii”; nr.2 Elemente
de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje; nr.5 Produse, procedee şi
echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor: încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze,
electrice; Grupa specializată nr.7 “Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi”.
În cadrul laboratorului sunt realizate de asemenea activități de cercetare și încercări pe produse
polimerice şi finisaje utilizate în construcţii, coroziune şi protecţia anticorozivă a construcţiilor,
materiale hidroizolante şi bituminoase pentru acoperişuri şi învelitori şi mixturi asfaltice pentru
drumuri. Unele dintre principalele competenţe ale laboratorului sunt legate de cercetări aplicative
privind produse polimerice şi finisaje în domeniul construcţiilor, cercetări prenormative şi
elaborarea de reglementări tehnice de interes public şi naţional care privesc asigurarea cerinţelor
esenţiale impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente.
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Totodată, în cadrul laboratorului sunt realizate încercări de laborator privind caracteristicile
tehnice ale produselor polimerice şi finisajelor pentru construcţii, ale produselor de protecţie
anticorozivă şi hidrofugă şi ale învelitorilor, în vederea elaborării de agremente tehnice/certificării
de conformitate, încercări şi analize de laborator pentru determinarea conţinutului în ioni agresivi
din beton, a sărurilor minerale şi a carbonaţilor din soluri.
Laboratorul INCERC de Cercetare și Încercări Securitatea la Incendii
Laboratorul este acreditat RENAR şi autorizat ISC pentru teste în vederea determinării
rezistenţei la acţiunea focului pentru uşi, obloane şi ferestre, teste în vederea determinării rezistenţei
la acţiunea focului pentru pereţi autoportanţi, teste privind determinarea rezistenţei la acţiunea
focului a elementelor de construcţii autoportante - plafoane şi teste privind determinarea rezistenţei,
la un foc interior, pentru elemente de acoperiş.
Laboratorul este de asemenea membru în Asociaţia de Securitate la Incendiu (ASI).
În ultimii ani, colectivul laboratorului a elaborat numeroase lucrări fundamentale şi
experimentale, având ca scop studiul şi cercetarea comportării la foc a materialelor şi elementelor
de construcţii.
Laboratorul INCERC de Cercetare și Încercări Acustica Construcțiilor, Instalații și Eficiența
Energetică
Laboratorul este autorizat ISC şi acreditare RENAR pentru efectuarea unor teste acustice pentru
elemente exterioare şi interioare clădirilor, finisaje şi instalaţii.
Activitatea laboratorlui se bazează pe cercetări fundamentale şi aplicate în domeniul clădirilor,
acustică arhitecturală, pentru mediile urbane și industriale și acustica instalaţiilor tehnologice şi
aplicarea rezultatelor cercetărilor pentru asigurarea confortului acustic în clădiri civile, clădiri
administrative și comerciale, săli de clădiri, auditorii şi în mediul urban.
De asemenea, elaborarea de Reglementări tehnice, pentru interesul naţional şi public, care
privesc asigurarea cerinţelor fundamentale de acustică pentru clădiri, instalaţii în clădiri şi a
mediului urban.
Elaborarea Certificatelor de conformitate pentru produsele utilizate în domeniul acusticii
construcţiilor precum şi elaborarea de Agremente Tehnice pentru produse specifice domeniului de
activitate al laboratorului, emiterea documentelor referindu-se la calitatea în domeniul
construcţiilor, în spiritul Legii Calităţii în construcţii - nr.10 /1995.
Laboratorul are de asemenea o activitate susţinută în domeniul ingineriei proceselor termice,
analizei comportamentului termic al clădirilor, simularea şi testarea sistemelor clădirilor şi
materialelor termoizolante, performanţelor energetice ale clădirilor noi şi existente, anvelope
inteligente, soluţii tehnice adecvate clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero.
În cadrul laboratorului se gestionează Baza de Date Centrală cu certificate de performanţă
energetică şi funcţionează secretariatele comitetelor tehnice de standardizare ASRO CT281
(Performanţa termică a clădirilor şi elementelor de construcţie) şi ASRO CT302 (Instalaţii de
încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului - incluzând şi domeniul energiei solare).
Activităţile desfăşurate în cadrul laboratorului sunt cercetări de tip teoretic-experimental privind
identificarea şi definirea cerinţelor privind proiectarea/ renovarea majoră a clădirilor pentru
realizarea de “clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero”.
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6.4. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui
grad de utilizare optim
Obiectiv al strategiei
INCD

Măsuri

Indicatori de rezultat

Obiectiv general 1 (finanţare)
Măsuri administrative dispuse în urma
Nr. proiecte depuse şi câştigate
Capacitate de răspuns rezultatelor evaluării anuale
(naţionale, internaţionale)

Identificare surse
finanţare

Măsuri administrative dispuse în urma
rezultatelor evaluării anuale
Nr. proiecte depuse şi câştigate
Instruire privind accesarea proiectelor
(naţionale, internaţionale)
Crearea unei baze de date cu sursele de Baza de date accesibilă (Intranet)
finanţare şi posibilii colaboratori

Echipe şi teme
multidisciplinare

Măsuri administrative dispuse în urma
rezultatelor evaluării anuale
Instruire privind accesarea proiectelor

Nr. proiecte depuse şi câştigate
(naţionale, internaţionale)

Obiectiv general 2 (producţie ştiinţifică)
Creşterea producţiei Măsuri administrative dispuse în urma
Producţia ştiinţifică
ştiinţifice
rezultatelor evaluării anuale
Măsuri administrative dispuse în urma Pondere brevete, articole ISI, BDI,
Creşterea ponderii rezultatelor evaluării anuale
publicaţii în volumele unor
producţiei de calitate Instruire privind autoratul ştiinţific
conferinţe internaţionale
Creşterea numărului de Măsuri administrative dispuse în urma
rezultatelor evaluării anuale
citări

Nr. citări în sistem ISI, alte citări

Diseminare Program Măsuri administrative dispuse în urma
Nucleu
rezultatelor evaluării anuale

Nr. rezultate (articole, participări la
conferinţe, proiecte rezultate din
tema analizată) pe proiect Nucleu

Termen scurt: sprijinirea cercetătorilor
prin cooptarea altor colegi care dispun
de fonduri sau la nivel de INCD, cu
Participare la
condiţia anunţării în timp util
conferinţe de marcă
Termen mediu şi lung: participarea se
va realiza prin fonduri proprii –
proiecte depuse şi câştigate

Nr. participări

Obiectiv general 3 (revistele şi conferinţa institutului)
Depunerea actelor necesare după
Indexarea naţională a
anunţarea reînceperii procesului de
Nivelul obţinut (A, B, C etc.)
revistei U. A. C.
evaluare
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Obiectiv al strategiei
INCD

Indexarea ISI şi
Scopus a revistelor

Măsuri

Indicatori de rezultat

Termen scurt: evaluarea şanselor de
indexare
Termen mediu: măsuri ce se impun în
urma analizei
Termen lung: începerea demersurilor
necesare

Termen scurt: indexarea
Termen mediu: cotarea
Termen lung: factorul de impact şi
scorul de influenţă

Crearea unei baze de date pornind de la
sugestiile cercetătorilor
Invitaţii adresate de către specialiştii
Pondere anuală autori străini în
Creşterea ponderii din institut altor cercetători străini în
revistă
autorilor şi
cadrul conferinţelor la care participă
Pondere autori străini pentru fiecare
participanţilor străini
Implicarea revistelor atunci când INCD
ediţie a conferinţei
URBAN-INCERC organizează sau coorganizează evenimente ştiinţifice
Creşterea numărului de Măsuri administrative dispuse în urma Nr. citări în sistem ISI, Scopus, alte
citări ale revistelor rezultatelor evaluării anuale
citări
Asigurarea masei
critice de articole

Măsuri administrative dispuse în urma
rezultatelor evaluării anuale

Avans numere (de exemplu: X
numere în avans)

Obiectiv general 4 (vizibilitatea)
Crearea unei baze de date pornind de la
sugestiile cercetătorilor
Invitaţii adresate de către specialiştii Nr. proiecte depuse şi câştigate
Colaborări cu
asociaţiile profesionale din institut altor cercetători străini în
(naţionale, internaţionale) în
cadrul
conferinţelor
la
care
participă
în proiecte
parteneriat cu acestea
Asigurarea participării la evenimentele
institutului (contacte personale)
Măsuri administrative
Transmitere informaţii Desemnarea persoanelor de contact la
nivel de sucursală şi institut

Pregătirea raportărilor

Măsuri administrative

Apariţia la timp a Buletinului
informativ
Nr. zile de la producerea
evenimentului la apariţia pe site
Termen scurt: încadrarea raportării
în termenul-limită
Termen mediu, lung: avans
raportare faţă de termenul anticipat
(luni)

Obiectiv suport 1 (monitorizarea)
Nr. lucrări sau raportări returnate
Asigurarea respectării
Măsuri administrative
pentru nerespectare
detaliilor
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Obiectiv al strategiei
INCD

Măsuri

Indicatori de rezultat

Stabilirea unor baremuri de către şefii
ierarhici pe baza propriilor analize,
Stabilire şi
monitorizare baremuri uniformizare la nivel de institut în
şedinţa Consiliului Știinţific

Existenţa unor date complete
(pentru toţi cercetătorii)

Pregătire calendar
ştiinţific

Crearea unei baze de date pornind de la
sugestiile cercetătorilor
Măsuri administrative, inclusiv
nepermiterea participării la evenimente
neanunţate din timp

Finalizare până la 31 ianuarie,
respectiv 30 iunie

Calendar stagii
instruire

Crearea unei baze de date pornind de la
sugestiile cercetătorilor şi propunerile
şefilor ierarhici

Finalizare până la 31 ianuarie,
respectiv 30 iunie

Documentarea
permanentă

Cunoaşterea surse
finanţare

Obiectiv suport 2 (perfecţionarea profesională)
Nr. proiecte depuse şi câştigate
Măsuri administrative dispuse în urma (naţionale, internaţionale)
rezultatelor evaluării anuale
Nr. brevete, articole ISI, BDI,
Înscrierea cercetătorilor în baze de date publicaţii în volumele unor
din domeniu
conferinţe internaţionale
Măsuri administrative dispuse în urma
rezultatelor evaluării anuale
Înscrierea cercetătorilor în baze de date
din domeniu

Nr. proiecte depuse şi câştigate
(naţionale, internaţionale)
Nr. brevete, articole ISI, BDI,
publicaţii în volumele unor
conferinţe internaţionale

Nr. proiecte depuse şi câştigate
Măsuri administrative dispuse în urma
(naţionale, internaţionale)
Cunoaşterea publicaţii rezultatelor evaluării anuale
Nr. brevete, articole ISI, BDI,
şi conferinţe
Înscrierea cercetătorilor în baze de date
publicaţii în volumele unor
din domeniu
conferinţe internaţionale
Măsuri administrative dispuse în urma
Nr. proiecte depuse şi câştigate
rezultatelor evaluării anuale
Înscrierea cercetătorilor în baze de date (naţionale, internaţionale)
Cunoaştere
Nr. brevete, articole ISI, BDI,
din domeniu
colaboratori
Promovarea INCD de către cercetători publicaţii în volumele unor
conferinţe internaţionale
în conferinţele la care participă

Noi infrastructuri

Obiectiv suport 3 (infrastructura)
Identificarea din timp a necesităţilor şi
prioritizarea investitiilor
Nr. infrastructuri noi achiziţionate
Crearea unei baze de date a posibilelor prin proiecte depuse şi câştigate
modalităţi de finanţare pornind de la
(naţionale, internaţionale)
sugestiile cercetătorilor
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Obiectiv al strategiei
INCD

Măsuri

Indicatori de rezultat

Crearea unei baze de date a posibilelor
Exploatare
modalităţi de finanţare pornind de la
infrastructuri existente sugestiile cercetătorilor

Rata de exploatare prin proiecte
depuse şi câştigate (naţionale,
internaţionale)

Identificarea din timp a necesităţilor şi
prioritizarea investitiilor
Procent clădiri modernizate/renovate
Modernizare/renovare Crearea unei baze de date a posibilelor
prin proiecte depuse şi câştigate
clădiri
modalităţi de finanţare pornind de la
(naţionale, internaţionale)
sugestiile cercetătorilor
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7. REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE
7.1. Structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare
Teze și dizertații

-

Cărți

2

Capitole de cărți

2

Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională cotate ISI

23

Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională indexate
în baze de date specifice domeniului, care fac un proces de selecție a revistelor pe baza
criterii de performanță (BDI) (categoria B+ CNCSIS / B CNCS)

14

Articole/studii publicate integral în volumele unor manifestări științifice internaționale

14

Articole/studii publicate în rezumat în volumele unor manifestări științifice internaționale

25

Articole/studii publicate integral în volumele unor manifestări științifice naționale

11

Articole/studii publicate în rezumat în volumele unor manifestări științifice naționale

28

Articole/studii publicate în reviste de specialitate internaționale, altele

-

Articole/studii publicate în reviste de specialitate naționale, altele

-

Postere prezentate în conferințe naționale

14

Postere prezentate în conferințe internaționale

22

Prezentări orale în conferințe naționale

32

Prezentări orale în conferințe internaționale

11

Cursuri

49

Brevete de invenție

4 cereri

Citări în reviste de specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI ale articolelor/
studiilor publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI

14

Citări în reviste de specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI ale articolelor/
studiilor publicate în alte reviste de specialitate

7

Citări în alte reviste de specialitate ale articolelor/studiilor publicate în reviste de
specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI

5

Citări în reviste de specialitate ale articolelor/studiilor publicate în alte reviste
de specialitate
Alte citări

17
6
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Referent de specialitate, redactor

26

Conferinţe internaţionale - moderator, organizator, invitat

24

Premii

34

Doctorat, comisii profesionale , CTS

126

Prestigiu, organizații profersionale, altele

30
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7.2. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efecte obţinute
7.2.1. Publicaţii editate de INCD URBAN-INCERC

Urbanism. Arhitectură. Construcţii
(ISSN 2069-0509)

Construcţii
(ISSN 1221-2709)

Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor
(ISSN 2343-7537)

Probleme de economia construcţiilor (ISSN
1584-2797)

Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea
teritoriului (ISSN 2393-3208)

Buletin român de agremente
tehnice în construcţii (ISSN
1222-1295)
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Buletinul construcţiilor
(ISSN 1857-3762)

Buletin informativ al INCD
URBAN-INCERC (ISSN 28855823)

7.2.2. Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare teritorială
Începând din anul 2011, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi
Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC a iniţiat, urmând strategia de dezvoltare
elaborată în anul 2010, organizarea de două ori pe an a unei conferinţe în domeniile sale de
activitate - inginerie civilă şi dezvoltare spaţială durabilă, de la dezvoltarea teritorială la cea urbană
şi proiectarea de arhitectură - intitulată generic „conferinţa de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială”.
Cea de-a XIV-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
Pe 5 octombrie 2018, INCD URBAN-INCERC a organizat cea de-a XIV-a ediţie a Conferinţei
de cercetare înconstrucţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
având ca temă “Cercetarea românească asupra mediului construit - bilanţ la un centenar al
modernităţi”.
Obiectivul conferinţei a fost de a prezenta tendinţele cercetării din domeniulconstrucţiilor,
economiei construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării teritoriale, cuaccent pe contribuţia
INCD URBAN-INCERC la dezvoltarea domeniului.
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Simpozion

ARC PESTE TIMP – TRADIȚIA ȘI CERCETAREA
ROMÂNEASCĂ ÎMPREUNĂ LA INCD URBAN-INCERC

ȘTIINȚIFICĂ

Pe 29 noiembrie 2018, INCD URBAN-INCERC a organizat simpozionul cu tema
“ARC PESTE TIMP – TRADIȚIA ȘI CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
ROMÂNEASCĂ ÎMPREUNĂ LA INCD URBAN-INCERC”

ISBN 978-606-8165-24-0

La aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire (1918-2018), omagiem arhitecții, urbaniștii și
inginerii alături de creațiile lor arhitecturale și inginerești, capodopere care vorbesc despre tradițiile
și geniul acestui popor trait în cultul frumosului.
Poporul român a trecut în acești 100 de ani prin perioade dificile, dar geniile nu au încetat să
apară și în domeniile arhitecturii și construcțiilor, contribuind astfel la dezvoltarea României.
Talentul și competența arhitecților și inginerilor au contribuit decisiv la construirea unor clădiri
monumentale din România, care au condus la dezvoltarea spatial-urbanistică echilibrată a
localităților patriei noastre, prin simplitate și frumusețe.
Personalitățile prezentate în lucrarea “SIMBOLURI EMBLEMATICE ÎN ARHITECTURĂ ȘI
CONSTRUCȚII LA UN CENTENAR AL MODERNITĂȚII” și contribuțiile lor vor sta mărturie în
timp pentru a arăta că în domeniul nostru tradiția asigură puntea dintre trecut și viitor.
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7.2.3. Lista contribuţiilor ştiinţifice pentru 2018
a) Cărţi şi capitole de cărţi
I. Cărţi
Ca1) Meiţă V., Tache A. V. (Editori) (2018). Evaluarea policentricităţii şi a zonelor metropolitane

din România, 354 pag., Editura INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, România, ISBN 978606-8165-23-3 (distinsă cu medalia de aur a expoziţiei EUROINVENT - European Exhibition
of Creativity and Innovation, categoria „cărţi şi reviste”, EUROINVENT, Iaşi, România, 1719 mai 2018)
Ca2) Meiţă V., Țigăran C.-E. (Editori) (2018). “Simboluri emblematice în arhitectură și

construcții la un centenar al modernității”, INCD URBAN-INCERC (2018). ISBN: 978-6068165-24-0
II. Capitole de cărţi
Cb1) Tache A., Meiță V. et al. (2018). Analiza policentricității la nivel național, Atractivitatea

rețelei de localități – Analize socio-economice de evaluare a atractivității rețelei de localități
urbane și rurale din România, (4.2) în: Meiță V., Tache A.-V. (coord.), Evaluarea
Policentricității și a Zonelor Metropolitane din România, INCD URBAN-INCERC, București,
348 p, ISBN:978-606-8165-23-3, p.58-104, p.258-275
Cb2) Cazacu A. (2018). Policentricitate și dezvoltare policentrică, în: Meiță V., Tache A.-V.

(coord.), Evaluarea Policentricității și a Zonelor Metropolitane din România, INCD
URBAN-INCERC, București, 348 p., ISBN:978-606-8165-23-3, p.13-57
b) Articole/studii publicate în reviste de specialitate
I. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI
Ris1) Sorin Dan, Corneliu Bob, Catalin Badea, Daniel Dan, Constantin Florescu, Liliana Cotoarbă,

Vasile Pode, Aurelian Gruin (2018). Carbon Fiber Reinforced Polymers Used for
Strengthening of Existing Reinforced Concrete Structures, Revista de materiale plastice, 4
(55):536-540, ISSN 2537-5741, ISSN-L 0025-5289, factor de impact 1.248 în anul 2017
Ris2) De Belie, N., Gruyaert, E., Al Tabbaa, A., Antonaci, P., Baera, C., Bajare, D., Darquennes,

A., Davies, R., Ferrara, L., Jefferson, T., Litina, C., Miljevic, B., Otlewska, A., Ranogajec, J.,
Roig Flores, M., Paine, K., Lukowski, P., Serna, P., Tulliani, J.M., Vucetic, S., Wang, J.,
Jonkers, H. M. (2018). A Review of Self Healing Concrete for Damage Management of
Structures,
Adv.
Mater.
Interfaces
2018,
5,
1800074.
https://doi.org/10.1002/admi.201800074, factor de impact 4.834 în anul 2018
Ris3) Craifaleanu, A., Dragomirescu, C., Craifaleanu, I.-G. (2018). Educational computer code for

the study of torsional vibrations of shafts. Proceedings of the 12th International Technology,
Education and Development Conference, INTED 2018, Valencia, Spain, March 5-7, 2018,
DOI: 10.21125/inted.2018.2346.
Ris4) Georgescu, E. S., Georgescu, M.S., Macri, Z., Marino, E. M., Margani, G., Meiţă, V., Pana,

R., Cascone, S.M., Petran, H., Rossi, P. P., Sapienza, V., Voica, M. (2018). Energy
Renovation: A Review of the Code Requirements and Solutions in Italy and Romania.
Sustainability 2018, MDPI, Open Access Journal, vol. 10(5), pages 1-36, May 10(5), 1561;
https://doi.org/10.3390/su10051561. Impact factor 2.075.
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Ris5) Dragomir C. S., Dobre D., Georgescu E. S. (2018). The evolution of traditional concepts for

masonry dwellings in a seismic rural area, Proceedings of the 18th International
Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Bulgaria, ISSN 1314-2704, (in curs
de indexare in Web of Science). Thomson Reuters, Elsevier, Scopus and Compendex,
Crossref, Springer Nature, Ebsco, Proquest, RSCI, Google Scholar, Mendeley, Citeulike,
Crossref Cited by Linking, British Library.
Ris6) Dragomir C. S., Craifaleanu, I.-G., Dobre D., Georgescu, E. S. (2018). Prospective studies

for the implementation of a remote access earthquake damage detection system for high-rise
buildings in Romania. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS, Prague,
Czech Republic, 3-7 Sept. 2018 (in curs de indexare in Web of Science).
Ris7) Dico C., Hegyi A., Călătan G. (2018). Gypsum plasterboards partition walls behavior,

regarding the fire resistance, în: Proceedings of the 18th International Multidisciplinary
Scientific GeoConference & EXPO – SGEM 2018, Section Green Buildings Technologies
and Materials, Albena, Bulgaria, ISBN 978-619-7408-52-2, ISSN 1314-2704, pag. 227-234
(in curs de indexare in Web of Science), [indexată în bazele de date Thomson Reuters ISI
Web of Knowledge, ELSEVIER products:SCOPUS, CrossRefDatabase, CrossRef Cited By Linking,
ProQuest & GeoRef, EBSCO, Mendeley, CiteULike, UlrichsWeb, British library]
Ris8) Grebenişan E., Dico C., Hegyi A., Călătan G. (2018). A review concerning composite

materials used in construction field, în: Proceedings of the 18th International
Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM 2018, Section Green Buildings
Technologies and Materials, Albena, Bulgaria, ISBN 978-619-7408-52-2, ISSN 1314-2704,
pag. 3-10 (in curs de indexare in Web of Science), [indexată în bazele de date Thomson
Reuters ISI Web of Knowledge, ELSEVIER products:SCOPUS, CrossRefDatabase, CrossRef Cited By
Linking, ProQuest & GeoRef, EBSCO, Mendeley, CiteULike, UlrichsWeb, British library]
Ris9) Rus M.-I., (2018). Statistical analysis of the research and development activity of the

construction materials industry in Europe, în: Proceedings of the 18th International
Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM 2018, Section Ecology,
Environmental Economics, Education and Legislation, 29 iunie - 5 iulie 2018, Albena,
Bulgaria, ISBN 978-619-7408-13-3, ISSN 1314-2704, pag. 733-740, (in curs de indexare in
Web of Science), [indexată în bazele de date Thomson Reuters ISI Web of Knowledge,
ELSEVIER products: SCOPUS, CrossRefDatabase, CrossRef Cited By Linking, ProQuest &
GeoRef,
EBSCO,
Mendeley,
CiteULike,
UlrichsWeb,
British
library],
https://doi.org/10.5593/sgem2017/53
Ris10) Mircea-Iosif RUS, (2018). Shareholders’ equity formation and assement, articol prezentat

în cadrul Conferinţei Internaţionale „Literature, discourse and multicultural dialogue”, ediţia a
VI-a, Târgu Mureş, 5-6 decembrie 2018, şi care a fost publicat în volumul „Discourse as a
form of Multiculturalism in Literature and Comunication”, Editura Arhipelag XXI, ISBN
978-606-8624-21-1, pag. 187-192, va fi indexat Thomson Reuters Web of Science (ISI)
(http://www.upm.ro/ldmd/?pag=LDMD-06/vol06-Soc)
Ris11) Dobrescu C. F., (2018). Assessment of soil bearing capacity for mixtures with construction

wastes and eco-materials, 18th International Muldisciplinary Scientific GeoConferences
SGEM2016, Albena, Bulgaria, Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-36-2, ISSN
1314-2704, doi: 10.5593/sgem2018/1.2, Vol. 18, pag. 115-120 (in curs de indexare in Web of
Science).
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Ris12) Dragomir C. S., Dobre D. (2018). Structural characteristics from microseismic recordings and

numerical analysis, The International Conference of the University of Agronomic Sciences and
Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture", Section 5 - Land
Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering: Scientific Papers. Series E.
Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering, Vol. VI, 2017, ISSN
2285-6064, ISSN CD-ROM 2285-6072, ISSN-L 2285-6064. (in curs de indexare in Web of Science),
International Database Indexing: Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory (Proquest), PBN,
Scientific Indexing Service, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (Worldcat),
Research Bible, Google Scholar, Elsevier Procedia (Scopus And CPCI Indexed) - Science Direct, Web
Of Science.
Ris13) Dobre D., Dragomir C. S. (2018). Methods of safety assessment through analytical and

experimental approaches, The International Conference of the University of Agronomic Sciences and
Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture", Section 5 - Land
Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering: Scientific Papers. Series E.
Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering, Vol. VI, 2017, ISSN
2285-6064, ISSN CD-ROM 2285-6072, ISSN-L 2285-6064. International Database Indexing: Index
Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory (Proquest), PBN, Scientific Indexing Service, Cite Factor
(Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (Worldcat), Research Bible, Google Scholar, Elsevier
Procedia (Scopus and CPCI Indexed) - Science Direct, Web Of Science.
Ris14) Dragomir C. S., Dobre D. (2018). Processing data from vibration recordings, Proceedings of the

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium World
Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture- Urban Planning Symposium/WMCAUS, 2018,
Prague, Czech Republic, (in curs de indexare in Web of Science / Thomson Reuters-Web Of
Knowledge, Scopus, NADS, Web Of Science).
Ris15) Dragomir C. S., Dobre D., Georgescu E. S. (2018). The evolution of traditional concepts for

masonry dwellings in a seismic rural area, Proceedings of the 18th International Multidisciplinary
Scientific Geoconference SGEM 2018, Bulgaria, ISSN 1314-2704, (in curs de indexare in Web of
Science), Thmson Reuters, Elsevier, Scopus and Compendex, Crossref, Springer Nature, Ebsco,
Proquest, RSCI, Google Scholar, Mendeley, Citeulike, Crossref Cited by Linking, British Library.

Ris16) Dobre D., Dragomir C. S. (2018). Perception of industrial and human activity-induced vibrations,

Proceedings of the 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018,
Bulgaria, ISSN 1314-2704, (in curs de indexare in Web of Science), Thomson Reuters, Elsevier,
Scopus And Compendex, Crossref, Springer Nature, Ebsco, Proquest, RSCI, Google Scholar,
Mendeley, Citeulike, Crossref Cited by Linking, British Library.

Ris17) Dragomir C. S., Craifaleanu I. G., D. Dobre, Georgescu E. S. (2018). Prospective studies for the

implementation of a remote access earthquake damage detection system for high-rise buildings in
Romania, Proceedings of the The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium/WMESS 2018,
Prague, Czech Republic, (in curs de indexare in Web of Science/Thomson Reuters-Web Of
Knowledge, Scopus, NADS,
Ris18) Popa I., Mureșanu A.M., Petcu C. (2018). Contributions of kaolin to improvement of

thermal insulation coating properties în: Proceedings of the 18th International
Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM 2018, Section Green Buildings
Technologies And Materials, 30 iunie - 9 iulie 2018, Albena, Bulgaria, ISBN 978-619-740813-3, ISSN 1314-2704, (in curs de indexare in Web of Science), [indexată în bazele de date
Thomson Reuters ISI Web of Knowledge, ELSEVIER products:SCOPUS, CrossRefDatabase,
CrossRef Cited By Linking, ProQuest & GeoRef, EBSCO, Mendeley, CiteULike,
UlrichsWeb, British library]
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Ris19) Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A., Lăzărescu A. (2018). Romanian resources of waste and

industrial by-products as additions for cementitious mixtures, în: Proceedings of the 18th
International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM 2018, Section
Green Buildings Technologies And Materials, Albena, Bulgaria, ISBN 978-619-7408-52-2,
ISSN 1314-2704, pag. 325-332 (in curs de indexare in Web of Science), [indexată în bazele
de date Thomson Reuters ISI Web of Knowledge, ELSEVIER products:SCOPUS,
CrossRefDatabase, CrossRef Cited By Linking, ProQuest & GeoRef, EBSCO, Mendeley,
CiteULike, UlrichsWeb, British library]
Ris20) Hegyi A., Lăzărescu A., Dico C., Szilagyi H. (2018). The effect of TiO2 on the properties

of cementious composite materials – the current state-of-the art, în: Proceedings of the 18th
International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM 2018, Section
Green Buildings Technologies And Materials, Albena, Bulgaria, ISBN 978-619-7408-52-2,
ISSN 1314-2704, pag. 391-398 (in curs de indexare in Web of Science), [indexată în bazele
de date Thomson Reuters ISI Web of Knowledge, ELSEVIER products: SCOPUS,
CrossRefDatabase, CrossRef Cited By Linking, ProQuest & GeoRef, EBSCO, Mendeley,
CiteULike, UlrichsWeb, British library]
Ris21) Gruin A., Baeră C., Enache F., Jurcă A. (2018). Fundamental study for design of hybrid

wood laminated glued cross-sections (HyW-GLT) with improved performance under loading,
în: Proceedings of the 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO
– SGEM 2018, Section Green Buildings Technologies and Materials, Albena, Bulgaria, ISBN
978-619-7408-52-2, ISSN 1314-2704, pag. 219-224 (in curs de indexare in Web of Science),
[indexată în bazele de date Thomson Reuters ISI Web of Knowledge, ELSEVIER
products:SCOPUS, CrossRefDatabase, CrossRef Cited By Linking, ProQuest & GeoRef,
EBSCO, Mendeley, CiteULike, UlrichsWeb, British library].
Ris22) Cherecheş M., Cobzaru A., Ciobanu A., Bradu A., Miron C. (2018). Sustainable

materials based on natural fibres – A state of the art, 18th International Multidisciplinary
Scientific GeoConference SGEM, 30 June - 9 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference
proceedings 18(4.1):667-674 [ISBN 978-619-7408-44-7] (in curs de indexare in Web of
Science),
Ris23) Bradu A., Ciobanu A., Cherecheş M., Cazacu N., Cobzaru A. (2018). Mechanical

properties and post elastic behaviour of self-compacting concrete containing limestone, 18th
International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. Conference proceedings
18(6.3):295-302 [ISBN 978-619-7408-52-2] (in curs de indexare in Web of Science).

74

II. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională indexate în
baze de date specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor
criterii de performanţă (BDI) (categoria B+ CNCSIS / B CNCS)
Rio1) Tache A. V., Popescu O. C., Manole S. D., Petrişor A.-I. (2018). Methodology for assessing

the Romanian Functional Urban Areas using GIS and LAU2 Territorial Indicators, Territorial
Identity and Development, vol 3(1), 2018, pp. 2-23
,
ISSN 2537-4850, Doi:
10.23740/TID120181, available at http://territorial-identity.ro/wp-content/uploads/2018/10/
2_Tache-et-al_TID_1_2018.pdf
Rio2) Tache A. V., Sandu I. C. A., Popescu O. C., Petrişor A.-I. (2018). UAV Solutions for the

protection and management of cultural heritage. Case Study: HALMYRIS Archaeological
Site, International Journal of Conservation Science, Vol. Issue 4, pp. 795-804, ISSN: 2067533X, available at http://www.ijcs.uaic.ro/public/IJCS-18-68_Tache.pdf
Rio3) Tache A. V., Manole S. D., Petrişor A.-I. (2018). Metropolization of large urban centers in

Romania: Analyses and solutions, Algerian Journal of Engineering Architecture and
Urbanism, vol. 2(1), 2018, pp. 8-17, available at http://www.aneau.org/ajeau/Art/v2n1a02.pdf
Rio4) Rus M.-I., (2018). Financing of research activity from Private vs. Governmental in Romania,

articol publicat în Revista Analele Universităţii Ovidius. Ştiinţe Economice (publicaţie de
categoria B+ --CNCSIS), vol. XVIII(1), ISSN 1582-9383, pag. 552-555
Rio5) Ionescu B. A., Hegyi A., Dico C. (2018). Analysis methods of used materials in the historical

constructions rehabilitation, Constructii [revistă indexată în bazele de date Academic
Journals Database, Academic Keys, arthistoricum.net, Bern Dibner Library of Science and
Technology, DOAJ, EBSCO, EconPapers, Electronic Journals Library, Genamics
JournalSeek, getCITED, Google Scholar, Ideas-RePEc, IndexCopernicusTM, Intute, Israel
Institute of Technology - Technion, Lupton Library, Munich Personal RePEc Archive,
National Library of Australia, OPACPlus, Open J-Gate, ProQuest/Illustrata, ResearchGATE,
Structurae, TIB/UB Hannover,
UlrichswebTM, Universia, VUBIS, WorldCat®,
WorldWideScience.org] [text integral, în curs de publicare]
Rio6) Călătan G., Hegyi A., Dico C., Mircea C. (2018). Adobe-bricks surface treatment methods

for improved water resistance, Constructii [revistă indexată în bazele de date Academic
Journals Database, Academic Keys, arthistoricum.net, Bern Dibner Library of Science and
Technology, DOAJ, EBSCO, EconPapers, Electronic Journals Library, Genamics
JournalSeek, getCITED, Google Scholar, Ideas-RePEc, IndexCopernicusTM, Intute, Israel
Institute of Technology - Technion, Lupton Library, Munich Personal RePEc Archive,
National Library of Australia, OPACPlus, Open J-Gate, ProQuest/Illustrata, ResearchGATE,
Structurae, TIB/UB Hannover,
UlrichswebTM, Universia, VUBIS, WorldCat®,
WorldWideScience.org], ] [text integral, în curs de publicare]
Rio7) Szilagyi H., Baeră C., Lăzărescu A., Mircea A.C. (2018). Preliminary evaluation of local

mineral additions (by-products or wastes) valorisation in innovative cementitious composites,
Construcţii (în curs de publicare), [clasificarea revistei conform CNCSIS: B+, cod 145, ISSN
1221-2709]
Rio8) Lăzărescu A., Szilagyi H., Baeră C., Ioani A., Mircea A.C. (2018). Experimental research

on the development of geopolymer materials using romanian local materials, Construcţii (în
curs de publicare), [clasificarea revistei conform CNCSIS: B+, cod 145, ISSN 1221-2709]
Rio9) Mircea A.C., Baeră C., Mircea C., Szilagyi H., Lăzărescu A. (2018). Engineered

cementitious composites (ECCs): evaluation of direct field of application in Romanian
present infrastructure (road and civil), Construcţii (în curs de publicare), [clasificarea revistei
conform CNCSIS: B+, cod 145, ISSN 1221-2709]
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Rio10) Grebenişan E., Hegyi A., Szilagyi H. (2018). A review on developing self-cleaning

cementitious materials, Construcţii (în curs de publicare), [clasificarea revistei conform
CNCSIS: B+, cod 145, ISSN 1221-2709]
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ROMCEN, “Production and use of fly ash in construction industry”, Bucureşti, 11 mai 2018.
Eb9) Baeră C, Szilagyi H., Lăzărescu A. (2018). Optimizarea materialelor cementoase cu fibre

prin utilizarea cenuşii de termocentrală”, The 3rd Edition of The international conference
ROMCEN, “Production and use of fly ash in construction industry”, Bucureşti, 11 mai 2018.
Eb10) Georgescu, E. S. (2018). Bucharest – “The Seismic Capital” of the European Union and the

gears of Nat-Cat insurance. FIAR - The International Insurance-Reinsurance Forum.
REINSURING NATCAT RISKS CONFERENCE, Bucharest Sheraton Hotel, May 15, 2018.
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Eb11) Georgescu, E. S. (2018). Seismic Landscape of Romania: Challenges of a Specific Paradigm.

Key-note lecture to the the 34th Romanian National Symposium on Geomorphology and the
19th Joint Geomorphological Meeting, Italy-Romania-France-Belgium-Greece. Buzău, May
16-20, 2018.
Eb12) Georgescu, E. S., Craifaleanu, I. G. (2018). Seismele la nivelul global și al României.

Hazard, vulnerabilitate, risc seismic. Modul de manifestare asupra construcțiilor. Seminar de
transfer de cunoştinţe teoretice şi practice privind pregătirea pentru a face faţă situaţiilor
produse de cutremure. Proiectul ECBR “Pregătirea pentru reducerea riscului de dezastre
seismice – instruirea grupurilor vulnerabile de populație, elevi, studenți și voluntari în
comunitățile din România” (“Seismic risk preparedness and disaster risk reduction – DRR
training for vulnerable groups of populations, school students and volunteers in
neighborhoods in Romania”), finanțat de Consiliul Europei – Acordul EUR-OPA Hazarduri
Majore – Grant Agreement with ECBR GA/2018/18. FIMS PO No. 583730.
Eb13) Craifaleanu, I. G., Georgescu, E. S. (2018). Tipologia si vulnerabilitatea seismica a

cladirilor din Romania. Seminar de transfer de cunoştinţe teoretice şi practice privind
pregătirea pentru a face faţă situaţiilor produse de cutremure. Proiectul ECBR “Pregătirea
pentru reducerea riscului de dezastre seismice – instruirea grupurilor vulnerabile de populație,
elevi, studenți și voluntari în comunitățile din România” (“Seismic risk preparedness and
disaster risk reduction – DRR training for vulnerable groups of populations, school students
and volunteers in neighborhoods in Romania”), finanțat de Consiliul Europei – Acordul EUROPA Hazarduri Majore – Grant Agreement with ECBR GA/2018/18. FIMS PO No. 583730.
Eb14) Georgescu, E. S. (2018). Vulnerabilitatea si comportarea omului la seisme. Seminar de

transfer de cunoştinţe teoretice şi practice privind pregătirea pentru a face faţă situaţiilor
produse de cutremure. Proiectul ECBR : “Pregătirea pentru reducerea riscului de dezastre
seismice – instruirea grupurilor vulnerabile de populație, elevi, studenți și voluntari în
comunitățile din România” (“Seismic risk preparedness and disaster risk reduction – DRR
training for vulnerable groups of populations, school students and volunteers in
neighborhoods in Romania”), finanțat de Consiliul Europei – Acordul EUR-OPA Hazarduri
Majore – Grant Agreement with ECBR GA/2018/18. FIMS PO No. 583730.
Eb15) Georgescu, E. S. (2018). Pregătirea pentru situatia de impact seismic: ce facem în timpul

cutremurului. Seminar de transfer de cunoştinţe teoretice şi practice privind pregătirea pentru
a face faţă situaţiilor produse de cutremure. Proiectul ECBR “Pregătirea pentru reducerea
riscului de dezastre seismice – instruirea grupurilor vulnerabile de populație, elevi, studenți și
voluntari în comunitățile din România” (“Seismic risk preparedness and disaster risk
reduction – DRR training for vulnerable groups of populations, school students and volunteers
in neighborhoods in Romania”), finanțat de Consiliul Europei – Acordul EUR-OPA
Hazarduri Majore – Grant Agreement with ECBR GA/2018/18. FIMS PO No. 583730.
Eb16) Georgescu, E. S., Dragomir, C. S. (2018). Pregătirea pentru situaţia de după cutremur.

Seminar de transfer de cunoştinţe teoretice şi practice privind pregătirea pentru a face faţă
situaţiilor produse de cutremure. Proiectul ECBR “Pregătirea pentru reducerea riscului de
dezastre seismice – instruirea grupurilor vulnerabile de populație, elevi, studenți și voluntari
în comunitățile din România” (“Seismic risk preparedness and disaster risk reduction – DRR
training for vulnerable groups of populations, school students and volunteers in
neighborhoods in Romania”), finanțat de Consiliul Europei – Acordul EUR-OPA Hazarduri
Majore – Grant Agreement with ECBR GA/2018/18. FIMS PO No. 583730.
Eb17) Dobrescu C.F. (2017). The soil stabilization with ecological agents usins dynamic vibration

compaction, The 3rd China–Romania science and Technology Seminar CRSTS 2018, 24-27
April 2018, Braşov, Romania.
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Eb18) Dobrescu C.F., Analysis of the dissipative energy performance in the process of compaction

for stabilized earth through technological vibrations’, SISOM 2018 and Symposium of
Acoustics BUCHAREST, 24 - 25 May.
Eb19) Dobrescu C.F. (2018). Rheological modelling of soil compaction in controlled vibration

regimes, Zilele Academiei de Științe Tehnice din România Ediția a 13-a, “Energie și mediu –
provocări majore ale secolului XXI”, Ploiesti, Secţiunea IV, Protecţia Mediului, 2018,
Octombrie, Ploieşti.
Eb20) Dobrescu C.F. (2018). Significant response of the strength parameters for ecological

stabilized soils, Zilele Academiei de Șințe Tehnice din România Ediția a 13-a, “Energie și
mediu – provocări majore ale secolului XXI”, Ploiesti, Secţiunea IV, Protecţia Mediului,
2018, Octombrie, Ploieşti.
Eb21) Dobrescu C.F, Călăraşu E.A. (2018). Abordarea parametrică a pământurilor expansive ca

instrument de ghidare în soluţiile de proiectare geotehnică, Cea de-a XIV-a ediţie a
conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială având ca temă Cercetarea românească asupra mediului construit – bilanţ
la un centenar al modernităţii, Bucureşti, 5 octombrie 2018.
Eb22) Tonciu O., Dobrescu C.F., Leopa A. (2018). Regimuri dinamice optime ale echipamentelor

de compactare prin vibrare, Zilele Academiei de Șințe Tehnice din România Ediția a 13-a,
“Energie și mediu – provocări majore ale secolului XXI”, Ploieşti, Secţiunea IV, Protecţia
Mediului, 2018, Octombrie, Ploieşti.
Eb23) Meiță, V., Tache, A., Ivana, C. (2018). Prezentarea Proiectului Acțiuni Smart replicabile și

integrate în ceea ce privește dezvoltarea economiilor urbane – CRISALIDE, Simpozion
Național “Arc peste Timp – Tradiția și Cercetarea Științifică Românească împreună la INCD
URBAN-INCERC”, 29 noiembrie 2018, sediul INCD URBAN-INCERC, rezumatul
disponibil la (https://www.incd.ro/).
Eb24) Meiță, V., Tache, A.

(2018). Prezentarea Proiectului ConnectGREEN: Restaurarea și
gestionarea coridoarelor ecologice în munți, reprezentând infrastructura ecologică a
bazinului Dunării, Simpozion Național “Arc peste Timp – Tradiția și Cercetarea Științifică
Românească împreună la INCD URBAN-INCERC”, 29 noiembrie 2018, sediul INCD
URBAN-INCERC, rezumatul disponibil la (https://www.incd.ro/).

Eb25) Tache A. V. (2018). Evaluarea policentricității funcționale a municipiilor din România,

Conferința “Cercetarea românească asupra mediului construit – bilanț la un centenar al
modernității”, 2018, cea de-a XIV-a ediție, 5 octombrie 2018, București.
Eb26) Meiță, V., Tache, A. V. (2018). Prezentare și discuție proiect “Restaurarea și gestionarea

coridoarelor ecologice în munți, reprezentând infrastructura ecologică a bazinului Dunării”
– ConnectGREEN.
Eb27) Rus M. I., Sandu M. (2018). Facilități fiscale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din

România, A paisprezecea ediție a conferinței INCD URBAN-INCERC, Conferința de
cercetare în construcții, economia construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului, 5
octombrie 2018.
Eb28) Rus M. I. (2018). Shareholders’ equity formation and assement, articol prezentat în cadrul

Conferinţei Internaţionale „Literature, discourse and multicultural dialogue”, ediţia a VI-a,
Târgu Mureş, 5 Decembrie 2018.
Eb29) Baeră C., Gruin A. (2018). Technological transfer – key point for innovation, A XIV-a ediție

a Conferinței INCD URBAN-INCERC “Cercetarea românească asupra mediului construit –
bilanț la un centenar al modernității”, 5 octombrie 2018, București, România
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Eb30) Popa I., Petcu C., Mureșanu A. M. (2018). Aspecte privind cercetarea şi utilizarea în

construcţii a produselor peliculogene cu caracteristici termoizolatoare, la nivel internaţional,
14th edition of the NIRD URBAN-INCERC research conference on constructions, economy
of buildings, architecture, urban and territorial development, 5 Oct. 2018, Bucharest, Romania
Eb31) Popa I., Mureșanu A. M. (2018). Realități și provocări la nivel internaționalprivind

utilizarea în construcții a produselor peliculogene cu proprietăți termoizolatoare, Cea de a
XIV-a ediție a Conferinței naţionale de cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, 5 octombrie 2018, București, România;
Eb32) Petran H., Petcu C. (2018). Fundamentarea revizuirii sistemului de certificare a

performanţei energetice a clădirilor din România, 14th edition of the NIRD URBANINCERC research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and
territorial development, 5 Oct. 2018, Bucharest, Romania.
Eb33) Zaharia M. C., Alexe I. M., Ene C., Iordache V., Petcu C. (2018). Influence of the opening

degree of the windows on their acoustic insulation, the 11th European Congress and
Exposition on Noise Control Engineering – Euronoise 2018, Heraklion, Crete, 27 - 31 May
2018
Eb34) Cazacu, A. (2018). Metode de planificare spațială pentru prevenirea scăderii suprafețelor

spațiilor verzi și a dezvoltării necontrolate a localităților: infrastructuri ecologice, A XIV-a
ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism
şi dezvoltare teritorială “Cercetarea românească asupra mediului construit – bilanţ la un
centenar al modernităţii”, 5 octombrie 2018, INCD URBAN-INCERC
Eb35) Ionescu B. A., Hegyi A., Dico C. (2018). Analysis methods of used materials in the historical

constructions rehabilitation, Vol. Rezumate A XIV-a ediţie a conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială “Cercetarea
românească asupra mediului construit – bilanţ la un centenar al modernităţii”, București
Eb36) Călătan G., Hegyi A., Dico C., Mircea C. (2018). Adobe-bricks surface treatment methods

for improved water resistance, Vol. Rezumate A XIV-a ediţie a conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială “Cercetarea
românească asupra mediului construit – bilanţ la un centenar al modernităţii”, București
Eb37) Petran H. (2018). Instrumente pentru facilitarea deciziilor de finanțare a renovării

energetice a clădirilor, Conferința anuală „Orașe Energie în România. Rolul autorităților
locale în atingerea țintelor naționale 2020 și 2030 pentru energie și climă”, 19-20 aprilie 2018,
Balvanyos – Târgu Secuiesc, România
Eb38) Petran H. (2018). Instrumente pentru facilitarea deciziilor de finanțare a renovării

energetice a clădirilor, Conferința Internațională despre Construcții Sustenabile și Eficiență
Energetică EURO Construcții, 15 mai 2018, București, România
Eb39) Petran H. (2018). Getting People Ready for Energy Renovation Towards nZEB-levels – the

Fit-to-NZEB Initiative, STRUCTUM Conference “ Renovation – the Synergy of Stoicizm and
Innovation”, 8 februarie 2018, Vilnius, Lithuania
Eb40) Petran H. (2018). Fit-to-NZEB: Innovative training schemes for retrofitting to nZEB-levels,

Romanian Conference on Energy Performance of Buildings – RCEPB, 10th Edition, 7-8 iunie
2018, București, România
Eb41) Petran H. (2018). iBRoad - My path towards an energy efficient home, Forumul Național

ETICS, 1 noiembrie 2018, Bucuresti, România
Eb42) Petran H. (2018). Getting people ready for the nZEB challenge, Workshop “Training of

skills for 21st century” organizat în cadrul Forumului C4E – Central & Eastern European
Energy Efficiency Forum, 13-16 iunie 2018, Serock, Polonia
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Eb43) Petran H. (2018). The PH designer & tradesperson courses and the PV installer course.

Market-based. Successful, Conferința finală Train-to-nZEB “World-class Training for 21st
Century Construction” organizată în cadrul Forumului C4E – Central & Eastern European
Energy Efficiency Forum, 13-16 iunie 2018, Serock, Polonia
Eb44) Petran H. (2018). My path towards an energy efficient home, Workshop EuroAce organizat

în cadrul Forumului C4E – Central & Eastern European Energy Efficiency Forum, 13-16
iunie 2018, Serock, Polonia
Eb45) Petran H. (2018). Instrumente pentru sprijinirea implementării conceptului nZEB în

România – tranziția către un fond de clădiri sustenabil, cea de-a 5-a Intalnire Transnationala
ENERSELVES, 30 ianuarie 2018, Iași, România
Eb46) Varga S., Petran H., Petcu C. (2018). Renovation of a 1977 experimental house to the

Passive House and national nZEB standards, International Passive House Conference 2018,
9-10 martie 2018, Munchen, Germania
Eb47) Petran H. (2018). Competențe necesare pentru implementarea conceptului nZEB în

România, A XII-a Conferinţă Naţională a AAECR “Performanța Energetică a Clădirilor Evoluția și varietatea exigențelor impuse, 18 mai 2018, Craiova, România
Eb48) Petran H. (2018). Formarea profesională – cheie pentru implementarea nZEB... Ce ne-am

propus și ce am realizat (2014-2018), Conferinţa naţională finală a proiectului Train-toNZEB: The Building Knowledge Hubs, 18 septembrie 2018, București
Eb49) Petran H. (2018). Pregătirea pieței şi coordonarea activităților în domeniul renovării

energetice a clădirilor și a tranziției către un fond de clădiri nZEB în România – Cluster PronZEB, Conferinţa naţională finală a proiectului Train-to-NZEB: The Building Knowledge
Hubs, 18 septembrie 2018, București
Eb50) Petran H. (2018). Getting people ready for the nZEB implementation challenge in Romania,

CEI International conference “Energy Efficiency in Buildings - for a Better Tomorrow”, 2627 September 2018, Zagreb, Croația
Eb51) Petran H., Petcu C. (2018). Fundamentarea revizuirii sistemului de certificare a

performanței energetice a clădirilor din România, A XIV-a ediție a conferinței de cercetare în
construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială “Cercetarea
Românească asupra Mediului Construit – Bilanţ la un Centenar al Modernităţii”, 5 octombrie
2018, București, România
B. Cursuri şi prelegeri

1)
2)

3)
4)

5)
6)

a) Cursuri universitare
Craifaleanu I.G., Proiectare asistată de calculator, Universitatea Tehnică de Construcţii
Bucureşti Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, licenţă, titular de curs.
Craifaleanu I.G., Informatique Appliquée au Génie Civil, Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine,– curs în limba franceză,
licenţă, titular de curs.
Craifaleanu I.G., Beton armé, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de
Inginerie în limbi străine – curs în limba franceză, licenţă, titular de curs.
Craifaleanu I.G., Informatique Appliquée au Génie Civil, Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine,– seminar în limba franceză,
licenţă, titular.
Craifaleanu I.G., Beton armé, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de
Inginerie în limbi străine – proiect în limba franceză, licenţă, titular.
Dragomir, C.S.: Curs si Seminar Constructii, USAMV, Licenţă - anul II IM
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Dragomir, C.S.: Curs si Seminar Beton armat 1, USAMV, Licenţă - anul III IF
Dragomir, C.S.: Curs si Seminar Beton armat 1, USAMV, Licenţă - anul III IEC
Dragomir, C.S.: Curs si Seminar Mecanica, USAMV, Licenţă - anul I IM – FR
Dragomir, C.S.: Curs si Seminar Protectie seismica, USAMV, Master- IPMSR - FR
Dobre, D. : Curs si Seminar Dinamica şi elemente de inginerie seismică, UTCB, Licenţă anul III Hidrotehnică (ISPM şi ACH),
Dobre, D. : Curs şi Seminar Statica 1, UTCB, Licenţă - anul II IEC,
Dobre, D. : Seminar Statica 1, UTCB, Licenţă - anul II CCIA,
Dobre, D. : Seminar Dinamica şi elemente de inginerie seismică, UTCB, Licenta- anul III
CCIA,
Dobre, D. : Seminar Complemente de dinamică, UTCB, Master- CCIA,
Dobre, D. : Curs si Seminar Stabilitate si Dinamica constructiilor, Master-CCIA,
Dobre, D. : Curs si Seminar Statica 2, UTCB, Licenţă - anul III IEC,
Dobre, D. : Seminar Statica 2, UTCB, Licenţă - anul III CCIA,
Szilagyi H.: Curs - „Tehnologii moderne de realizare a betoanelor” la Master anul I, în
Domeniul de studiu: Inginerie civilă; Specializarea: Construcţii durabile de beton, UTCN
Szilagyi H.: Laborator - „Tehnologii moderne de realizare a betoanelor” la Master anul I, în
Domeniul de studiu: Inginerie civilă; Specializarea: Construcţii durabile de beton, UTCN
Szilagyi H.: Îndrumător activitate de cercetare, anul I, II secţia Master „Construcţii durabile
de beton” , UTCN
Szilagyi H.: Îndrumător lucrări disertație secţia Master „Construcţii durabile de beton”,
UTCN

b) Cursuri de scurtă durată
Cursuri de scurtă durată ţinute de dr. ing. Horia Petran
1)
Curs de pregătire profesională pentru factori de decizie “Cadrul legal și concepte pentru
realizarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero” - Train-to-NZEB, 29 ianuarie
2018, Brașov, România
2)
Curs de pregătire profesională pentru factori de decizie “Cadrul legal și concepte pentru
realizarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero” - Train-to-NZEB, 5 februarie
2018, Ploiești, România
3)
Curs de pregătire profesională pentru factori de decizie “Cadrul legal și concepte pentru
realizarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero” - Train-to-NZEB,
27 martie 2018, București, România
4)
Curs de pregătire profesională pentru factori de decizie “Cadrul legal și concepte pentru
realizarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero” - Train-to-NZEB,
21 iunie 2018, Sfântu Gheorghe, România
5)
Curs de pregătire profesională pentru factori de decizie “Cadrul legal și concepte pentru
realizarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero” - Train-to-NZEB,
23 august 2018, București, România
6)
Curs de pregătire profesională pentru factori de decizie “Cadrul legal și concepte pentru
realizarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero” - Train-to-NZEB,
13 septembrie 2018, Brașov, România
7)
Curs de pregătire profesională pentru factori de decizie “Cadrul legal și concepte pentru
realizarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero” - Train-to-NZEB,
2 octombrie 2018,Iași, România
8)
Curs de pregătire profesională pentru factori de decizie “Cadrul legal și concepte pentru
realizarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero” - Train-to-NZEB,
25 octombrie 2018, Cluj-Napoca, România
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)

18)

19)
20)

21)
22)

23)

24)

25)
26)

Curs de pregătire profesională pentru factori de decizie “Cadrul legal și concepte pentru
realizarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero” - Train-to-NZEB,
30 octombrie 2018, București, România
Curs de pregătire profesională “Profesioniști în execuție certificați pentru Casa Pasivă”,
Specializările Anvelopa clădirii și Instalații pentru construcții, 20-22 februarie 2018,
București, România
Curs de pregătire profesională “Profesioniști în execuție certificați pentru Casa Pasivă”,
Specializările Anvelopa clădirii și Instalații pentru construcții, 14-16 mai 2018, București,
România
Curs de pregătire profesională “Profesioniști în execuție certificați pentru Casa Pasivă”,
Specializările Anvelopa clădirii și Instalații pentru construcții, 21-23 mai 2018, București,
România
Curs de pregătire profesională “Profesioniști în execuție certificați pentru Casa Pasivă”,
Specializările Anvelopa clădirii și Instalații pentru construcții, 7-9 noiembrie 2018, București,
România
Curs de pregătire profesională “Profesioniști în execuție certificați pentru Casa Pasivă”,
Specializările Anvelopa clădirii și Instalații pentru construcții, 13-15 noiembrie 2018,
București, România
Curs de pregătire profesională “Proiectanți / Consultanți certificați pentru Casa Pasivă”, 2
februarie - 17 martie 2018, București, România
Curs de pregătire profesională “Proiectanți / Consultanți certificați pentru Casa Pasivă”, 13
aprilie - 26 mai 2018, București, România
Curs de pregătire profesională “Proiectanți / Consultanți certificați pentru Casa Pasivă”, 26
octombrie - 24 noiembrie 2018, Cluj-Napoca, România
Cursuri urmate
Ciobanu A. (2018). Auditor Intern pentru laboratoare de încercări și etalonări conform
standardelor internaționale ISO 17025:2018, ISO 19011:2011, TUV Austria Romania,
București,04-07.05.2018.
Ciobanu A. (2018). Auditor Intern SMI conform standardelor internaționale ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018, TUV Austria Romania, București, iunie 2018.
Cobzaru A. (2018). Auditor Intern pentru laboratoare de încercări și etalonări conform
standardelor internaționale ISO 17025:2018, ISO 19011:2011, TUV Austria Romania,
București,04-07.05.2018.
Duta A. (2018). Auditor Intern SMI conform standardelor internaționale ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 și ISO 45001:2018, TUV Austria Romania, București,iunie.2018.
Duta A. (2018). Curs de formare specializată -„Specialist în managementul deşeurilor”
(autorizat A.N.C.) cod COR 325713 cu o durată de 25 ore organizat de către Camera de
Comerţ şi Industrie a Romaniei, Sediul Iaşi în perioada de 22-30-12.2018
Duta A. (2018). Curs de asimilare a cunoştinţelor de prim ajutor premedical (pana la sosirea
ambulanţei sau a medicului) organizat de Serviciul Voluntar de Ambulanţă Iaşi, în perioada
de 3-4.11.2018
Duta A. (2018). Curs de formare profesională-„Manager Responsabilitate Socială” (autorizat
A.N.C.) cod COR 325718, organizat în Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
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Design Solutions for nZEB Retrofit Buildings (Book) 2018, ISBN13: 9781522541059,
ISBN10: 1522541055, EISBN13: 9781522541066, DOI: 10.4018/978-1-5225-4105-9; citat în
Preface (Editorial) (articol citat: Aelenei, L., Petran, H., Tarrés, J., Riva, G., Ferreira, A.,
Camelo, S., Corrado, V., Šijanec-Zavrl, M., Stegnar, G., Gonçalves, H. and Magyar, Z., 2015.
New challenge of the public buildings: nZEB findings from IEE RePublic_ZEB Project.
Energy Procedia, 78, pp. 2016-2021)
C28) Vasile V., Dima A., Zorila E., Istrate A., Catalina T., Comparison of indoor air pollutants

concentration in two Romanian classrooms, - E3S Web of Conferences, Volume 32, 2018
(EENVIRO 2017 Workshop - Advances in Heat and Transfer in Built Environment;
https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183201023 (articol citat: Vasile, V., Petran, H., Dima, A.
and Petcu, C., 2016. Indoor Air Quality–a Key Element of the Energy Performance of the
Buildings. Energy Procedia, 96, pp.277-284)
C29) Mebirouk H., Boubendir-Mebirouk F., Hamma W. (2018) Main sources of pollution and its

effects on health and the environment in Annaba Urbanism Architecture Constructions
9(2):167-182 [ISSN 2069-6469], (articol citat: Florean C., Szilagyi H., Hegyi A. (2016),
Environment and pollution management of pollution volatile organic compounds in ClujNapoca, Present Environment and Sustainable Development 10(2): 207-218).
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C30) Levei L, Kovacs E, Hoaghia M.-A., Ozunu A. (2018). Accumulation of heavy metals in

plantago major grown in urban and post-industrial areas, Studia UBB Chemia, LXIII(1):87-98
[ISSN (print): 1224-7154 ISSN (online): 2065-9520 ISSN-L:1224-7154] (articol citat:
Florean C., Szilagyi H., Hegyi A. (2016), Environment and pollution management of
pollution volatile organic compounds in Cluj-Napoca, Present Environment and Sustainable
Development 10(2): 207-218)
C31) Jaśniok M., Kołodziej J., Dudek M. (2018). Ocena skutków korozji inicjowanej przez chlorki

na ocynkowanej stali zbrojeniowej w zaprawie cementowej metodą spektroskopii
impedancyjnej i mikroskopii skaningowej, Ochrona przed Korozją, 7, 176-181, DOI
10.15199/41.2018.7.1 [ISSN 0473-7733, Scor MNiSW: 2013 - 6, 2014 - 6, 2015 - 12, 2016 12.] (articol citat: Hegyi A., Dico C., Constantinescu H., Baerǎ C. (2017) Influence of Hot-dip
Galvanizing of Reinforcement on the Kinetics and Thermodynamics of Corrosion Process in
Concrete, Procedia Engineering, 181, 226–233)
C32) Holguino Huarza A. H., Marocho L. O., Escobar Copa K. U. (2018). Confort térmico en una

habitación de adobe con sistema de almacenamiento de calor en los Andes del Perú. Thermal
comfort in an adobe room with heat storage system in the andes of Peru, Journal of High
Andean Research Revista de Investigaciones Altoandinas 20(3): 289 - 300 [ISSN: 2306-8582
(print) - ISSN: 2313-2957 (on-line)] (articol citat: Călătan G., Hegyi A., Dico C., Mircea C.
(2016), Determining the optimum addition of vegetable materials in adobe bricks, Procedia
Technology 22:259 – 265 [revistă indexată în bazele de date Elsevier, ISSN 2212-0173],
disponibil la http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S2212017316000785)
V. Alte citări
C1)

Almahallawi T., Flooring Systems from Locally Grown Casuarina Wood: Performance
evaluation based on simulated in-service testing, PhD Thesys, School of Sciences and
Engineering, The American University in Cairo (2018). (articol citat: Călătan, G., Hegyi, A.,
Dico, C., Cazan, O. (2014), Comparative Study on the Physico-Mechanical Characteristics
for Five Types of Wood Flooring, Constructii, 15(2), 60– 67)

C2)

Piñas Moya M. C. J. M. (2018). Estudio de las Propiedades Térmicas, Mecánicas,
Morfológicas y Estructurales del Adobe como Material Biocompósito, Lucrare Licență Ing.,
Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ciencias, Lima (articol citat: Călătan G.,
Hegyi A., Dico C., Mircea C. (2016), Determining the optimum addition of vegetable
materials in adobe bricks, Procedia Technology 22:259 – 265 [revistă indexată în bazele de
date
Elsevier,
ISSN
2212-0173],
disponibil
la
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017316000785)

C3)

Cardinale T., Sposato C., Feo A., De Fazio P. (2018). Clay and fibers: Energy efficiency in
buildings between tradition and innovation, Mathematical Modelling of Engineering
Problems 5(3):183-189 (articol citat: Călătan G., Hegyi A., Dico C., Mircea C. (2016),
Determining the optimum addition of vegetable materials in adobe bricks, Procedia
Technology 22:259 – 265 [revistă indexată în bazele de date Elsevier, ISSN 2212-0173],
disponibil la http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S2212017316000785)

C4) Betancur J.D.H, Detección de los puntos críticos del proceso de galvanizado por inmersión en
caliente: un enfoque hacia la sostenibilidad y el desarrollo sostenible (2018). PhD Thesys,
Universidad Nacional de Colombia Facultad de Minas, Departamento de Materiales y
Minerales Medellín, Colombia, (articol citat: Hegyi A., Păstrav M., Rus M. (2015).
Environmental and Economic Aspects of Anticorrosion Protection By Hot-Dip Galvanized
Method Rebars In Concrete, Journal of Applied Engineering Sciences, 5 (1), 23–29.
Descargado de http://www.degruyter.com/view/j/jaes.2015.5.issue-1/jaes-2015-0003/jaes2015-0003.xml doi: 10.1515/jaes-2015-0003)
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C5) Yeomans S., Galvanized Reinforcement: Recent Developments and New Opportunities, Proc.
of Conference: 5th International fib Congress. At: Melbourne, Australia, October 2018 (articol
citat: Hegyi A., Păstrav M., Rus M. (2015). Environmental and Economic Aspects of
Anticorrosion Protection By Hot-Dip Galvanized Method Rebars In Concrete, Journal of
Applied Engineering Sciences, 5 (1), 23–29. Descargado de http://www.degruyter
.com/view/j/jaes.2015.5.issue-1/jaes-2015-0003/jaes-2015-0003.xml doi: 10.1515/jaes-20150003)
C6) Raeisian L., Werle P., Niazmand H., Ebrahimnia-Bajestan E. (2018). Prediction of oil hotspot
temperature in a distribution transformer by CFD method, VDE High Voltage Technology
2018, Berlin, Germany; ETG-Symposium:1-6 [ISBN 978-3-8007-4807-5] (articol citat:
Cherecheş N.-C., Cherecheş M., Miron L., Hudisteanu S. (2017), Numerical study of cooling
solutions inside a power transformer, Energy Procedia 112:314 – 321 [ISSN 1876-6102,
indexată în bazele de date Scopus/ Engineering Information Compendex/ Current Abstracts
(EBSCO)/ TOC Premier])
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Elemente de prestigiu profesional 2018
Perioada

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Persoana

2018

Grupa Specializată nr. 2,
Agremente CTPC

Membru

Marta Cristina
ZAHARIA

2018

Grupa Specializată nr. 3,
Agremente CTPC

Membru

Marta Cristina
ZAHARIA

2018

Grupa Specializată nr. 2,
Agremente CTPC

Membru

Marta Cristina
ZAHARIA

2018

Comisia de avizare domeniul
Termotehnică, Hidroizolaţii,
Acustică, Protecţie la foc,
Protecţie contra coroziunii şi
produse polimerice în
construcţii, instalaţii şi
echipamente pentru construcţii şi
economia construcţiilor

Membru

Marta Cristina
ZAHARIA

2018

CTS 11 - MDRAP Ministerul
Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice

Membru in comitetul
tehnic de specialitate
CTS11 – Cerinţe
funcţionale pentru
construcţii şi fizica
construcţiilor

2018

Comitet Tehnic CT 276 – ASRO
(Asociaţia Română de
Standardizare)

Membru

Marta Cristina
ZAHARIA

2018

Comisia de îndrumare doctorat
UTCB

Membru

Marta Cristina
ZAHARIA

2018
2018

2018

Comitet Tehnic CT 276 – ASRO
(Asociaţia Română de
Standardizare)
Comitet Tehnic CT 274 – ASRO
(Asociaţia Română de
Standardizare)
Comisia de avizare domeniul
Termotehnică, Hidroizolaţii,
Acustică, Protecţie la foc,
Protecţie contra coroziunii şi
produse polimerice în
construcţii, instalaţii şi
echipamente pentru construcţii şi
economia construcţiilor

Secretar CT

Ioana Mihaela
ALEXE

Membru

Ioana Mihaela
ALEXE

Membru

2018

Comitet Tehnic CT 276 - ASRO

Membru

2018

Comportarea in situ a
Construcţiilor

Membru

104

Marta Cristina
ZAHARIA

Ioana Mihaela
ALEXE

Marta Cristina
ZAHARIA
Cornelia Florentina
DOBRESCU

Perioada
2018
2018
2018
2018
2018
2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018
2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Membru

Cornelia Florentina
DOBRESCU

Membru

Cornelia Florentina
DOBRESCU

Membru

Cornelia Florentina
DOBRESCU

Membru

Cornelia Florentina
DOBRESCU

Membru

Cornelia Florentina
DOBRESCU

Membru

Cornelia Florentina
DOBRESCU

Membru

Cornelia Florentina
DOBRESCU

Membru

Elena-Andreea
CĂLĂRAŞU

Membru

Emil Sever
GEORGESCU

Membru

Emil Sever
GEORGESCU

Membru

Emil Sever
GEORGESCU

Referent

Emil Sever
GEORGESCU

Societatea Română de
Geotehnică şi Fundaţii
Societatea Internaţională de
Mecanica Pământurilor şi
Inginerie Geotehnică
Comitetul Tehnic de Specialitate
nr. 6 „Geotehnică şi Fundaţii din
cadrul MDRAP
Comitet Tehnic ASRO/ CT 361 Geotehnica
Comitet Tehnic CT2 SRGF,
grupul de lucru 7 “Îmbunătăţirea
pământurilor”
Grupele Specializate nr. 1, 3, 7
Agremente Tehnice URBANINCERC
Comisie de avizare “Structuri,
Tehnologia betoanelor, Inginerie
seismică, Geotehnică şi
fundaţii”, URBAN-INCERC
Comisie de avizare “Structuri,
Tehnologia betoanelor, Inginerie
seismică, Geotehnică şi
fundaţii”, URBAN-INCERC
Comitetul Tehnic de Specialitate
– CTS 1- Hazarduri și riscuri
naturale MDRAP
Comisie de avizare “Structuri,
Tehnologia betoanelor, Inginerie
seismică, Geotehnică şi
fundaţii”, URBAN-INCERC
Grupele Specializate nr. 1 si 2
Agremente Tehnice URBANINCERC
Referent reviste ştiinţifice:
- Urbanism. Arhitectură.
Construcţii

Comitetul Ştiinţific al
Conferinţelor naţionale de
cercetare în construcţii,
Presedinte
economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială, INCD
URBAN-INCERC
Comisia Nationala Comportarea
Vicepresedinte Constructii
in situ a Constructiilor
Comitet Local Situatii de
Membru / consultant
Urgenta Sector 2 Bucuresti
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Emil Sever
GEORGESCU

Emil Sever
GEORGESCU
Emil Sever
GEORGESCU

Perioada
2018

2018

2018

2018
2018
2018

2018
2018
2018

2018

2018

2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Comitet Ministerial Situatii de
Membru / consultant / grup
Urgenta Cutremure si Alunecari
de lucru
de teren
FIAR- The International
Insurance-Reinsurance Forum.
Vorbitor invitat cu
REINSURING NATCAT
prezentare in limba
RISKS CONFERENCE,
engleza
Bucharest Sheraton Hotel, May
15, 2018
The 34-th Romanian National
Symposium on Geomorphology
Vorbitor invitat cu Keyand The 19-th Joint
note lecture in limba
Geomorphological Meeting,
engleza
Italy-Romania-France-BelgiumGreece. Buzau, May 16-20, 2018
ENBRI – European Network of
Reprezentant INCD
Building Research Institutes
URBAN-INCERC
Comisie de avizare proiect
Preşedinte
sectorial MCI „LANA”
Comisie de avizare “Structuri,
Tehnologia betoanelor, Inginerie
Membru
seismică, Geotehnică şi
fundaţii”, URBAN-INCERC
CTC 343 “Bases of Building
Design and Structural
Membru
Eurocodes”, ASRO
Grupa Specializată nr. 1
Agremente Tehnice URBAN Membru
INCERC
Engineering Structures (Elsevier,
indexat in Thomson Reuters Referent
ISI)
Structural Engineering and
Mechanics (Techno Press,
Referent
indexat in Thomson Reuters ISI)
Computer Applications in
Earthquake Engineering (Wiley,
Referent
indexat in Thomson Reuters ISI)
Soil Dynamics and Earthquake
Engineering (indexat in
Referent
Thomson Reuters - ISI)

2018

Gradevinar (ISI)

Referent

2018

Frontiers (Elveţia - ISI)

Referent

2018

Open Journal of Civil
Engineering (BDI)

Referent
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Persoana
Emil Sever
GEORGESCU

Emil Sever
GEORGESCU

Emil Sever
GEORGESCU
Emil Sever
GEORGESCU
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU

Perioada

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Referent

Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU

Referent

Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU

2018

The Open Construction &
Building Technology Journal
(SCOPUS)
Springer Plus Editorial Board
(indexat WOS-ISI)
Comisie de avizare lucrări de
cercetare ştiinţifică UTCB

Membru

Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU

2018

Comisia de licenţă UTCB

Membru

2018

Comisia de doctorat

Membru / referent oficial

2018
2018

2018

2018
2018
2018

Comisie de avizare “Structuri,
Tehnologia betoanelor, Inginerie
seismică, Geotehnică şi
fundaţii”, URBAN-INCERC
Grupele Specializate nr. 1 și 2
Agremente Tehnice URBANINCERC
USAMV Comitetul Ştiinţific al
Conferinţelor internationale
USAMV Comisie de avizare
lucrări de cercetare ştiinţifică

Membru

Claudiu Sorin
DRAGOMIR

Membru

Claudiu Sorin
DRAGOMIR

Membru
Membru

2018

USAMV Comisia de licenţă

Membru

2018

Academia Tehnică Militară Comisia de doctorat

Referent oficial

2018

INCERCOM (BDI)

Referent

2018
2018

USAMV (ISI Proceedings)

Referent

Journal of Young Researcher
(BDI)

Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU

Referent

Claudiu Sorin
DRAGOMIR
Claudiu Sorin
DRAGOMIR
Claudiu Sorin
DRAGOMIR
Claudiu Sorin
DRAGOMIR
Claudiu Sorin
DRAGOMIR
Claudiu Sorin
DRAGOMIR
Claudiu Sorin
DRAGOMIR

Membru in comitetul
Silviu
Ministerul Dezvoltării Regionale tehnic de specialitate CTS2
2018
LAMBRACHE
-Managementul şi
şi Administraţiei Publice
Economia Construcţiilor
Comitet Tehnic ASRO - CT 335
Preşedinte
Vasilica VASILE
20188
(corespondent al CEN 350)
Comitet Tehnic ASRO - CT 53
2018
Membru
Vasilica VASILE
Calitatea aerului
2018
Grupa Specializată nr. 4
Preşedinte
Vasilica VASILE
2018
Comitet Tehnic ASRO/CT 157
Membru
Irina POPA
2018
Comitet Tehnic ASRO/CT 321
Membru
Irina POPA
Grupele specializate nr. 1, 2, 3,
2018
4,5, 7 Agremente Tehnice
Membru
Irina POPA
URBAN-INCERC
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Perioada

Instituţie sau comisie

2018

Comisie avizare lucrări de
cercetare științifică INCD
URBAN – INCERC
Grupele specializate nr. 1, 2, 3,
4, 5, 7 Agremente Tehnice
URBAN-INCERC
Comitet Tehnic ASRO - CT 335
(corespondent al CEN 350)
Comitet Tehnic ASRO - CT 106
Camere Curate
Comitet Tehnic ASRO – CT 115
Piatră naturală
Comitet Tehnic ASRO-CT 324
Pardoseli
Comitet Tehnic ASRO – CT 113
Grupa Specializată nr. 3
ASRO - CT 108 Materiale
plastice şi cauciuc
ASRO-CT 114 Plăci ceramice și
obiecte sanitare
ASRO-CT 364 Geosintetice

2018

AFSIC

2018

ANAZ

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2108
2018
2018

2018
2018
2018
2018
2018

2018

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Membru

Alexandrina
MURESANU

Membru

Alexandrina
MURESANU

Secretar

Alina DIMA

Membru
Membru

Alina DIMA

Membru

Alina DIMA

Membru
Preşedinte

Daniela STOICA
Mihaela ION

Membru

Mihaela ION

Membru

Mihaela ION

Membru
Membru

Mihaela ION
Andreea Cristina
HEGYI
Andreea Cristina
HEGYI
Andreea Cristina
HEGYI
Andreea Cristina
HEGYI

Membru

Asociația Generală a Inginerilor
Membru
din România - AGIR
Urbanism. Arhitectură.
Referent de specialitate
Construcţiii (ISSN 2069-6469)
Journal of Cleaner Production
(Impact Factor:5,715)
Referent de specialitate
(ISSN:0959-6526)
Matériaux & Techniques
(ISSN: 0032-6895 - eISSN:
Referent de specialitate
1778-3771)
Journal of Ergonomics Studies
Referent de specialitate
and Research (ISSN: 2068-7559)
Vol Rezumate "A XIV-a ediţie a
conferinţei de cercetare în
construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare
Membru Comitet Științific
teritorială.Cercetarea
românească asupra mediului
construit – bilanţ la un centenar
al modernităţii" , București,
2018, ISSN 2343-7537
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Alina DIMA

Andreea Cristina
HEGYI
Andreea Cristina
HEGYI
Andreea Cristina
HEGYI

Andreea Cristina
HEGYI

Perioada

2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Vol "A XIV-a ediţie a
conferinţei de cercetare în
construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare
Membru Comitet Științific
teritorială.Cercetarea
românească asupra mediului
construit – bilanţ la un centenar
al modernităţii" , București,
2018, ISSN 2393-3208

2018

CNCisC

Membru

2018

Asociația Generală a Inginerilor
din România - AGIR

Membru

2018

COST Association

Membru

2108

Conferința de cercetare în
construcții, economia
construcțiilor, urbanism și
amenajarea teritoriului:
”Cercetarea românească asupra
mediului construit – bilanț la un
centenar al modernității”,
București, 5 octombrie 2018

Membru în Comitetul de
Organizare

COST Association

Participare în calitate de
membru al acţiunii COST
la sesiunea de lucrări
aferente grupurilor de
lucru WG I, WG II, WG
III, etc.

2018

2018

2018

2018

Persoana

Andreea Cristina
HEGYI

Cornelia BAERĂ
Cornelia BAERĂ
Cornelia BAERĂ

Cornelia BAERĂ

Cornelia BAERĂ

Urbanism. Arhitectură.
Referent de specialitate
Cornelia BAERĂ
Construcţiii (ISSN 2069-6469)
CASE STUDIES IN
CONSTRUCTION
MATERIALS, Case Studies in
Referent de specialitate
Cornelia BAERĂ
Construction Materials
ISSN: 2214-5095 (Editor:
Elsevier)
Vol Rezumate "A XIV-a ediţie a
conferinţei de cercetare în
construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură,
Carmen DICO
urbanism şi dezvoltare
Membru Comitet Științific
teritorială.Cercetarea
românească asupra mediului
construit – bilanţ la un centenar
al modernităţii" , București,
2018, ISSN 2343-7537
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Perioada

2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Vol "A XIV-a ediţie a
conferinţei de cercetare în
construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare
Membru Comitet Științific
teritorială.Cercetarea
românească asupra mediului
construit – bilanţ la un centenar
al modernităţii" , București,
2018, ISSN 2393-3208

2018

AFSIC

Membru

2018

CNCisc

Membru

2018

Asociația Generală a Inginerilor
din România - AGIR

Membru

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

2018

Universitatea Tehnică ClujNapoca
Urbanism. Arhitectură.
Construcţiii (ISSN 2069-6469)
Asociația Furnizorilor de
Scheme de Încercări de
Capabilitate (AFSIC)
Asociația Generală a Inginerilor
din România (AGIR)
Comisia Naţională
„Comportarea in situ a
Construcţiilor” (CNCisC)
Comitetul tehnic de
standardizare CT 321 - Beton şi
prefabricate de beton
FIR - Forumul Inventatorilor
Români
Cluster eco-inovativ pentru un
mediu sustenabil - CLEMS,
(INCD URBAN-INCERC membru fondator)

COST Association

Doctorand
Referent de specialitate

Persoana

Carmen DICO

Carmen DICO
Carmen DICO
Gabriela
CALATAN
Gabriela
CALATAN
Henriette
SZILAGYI

Membru

Henriette
SZILAGYI

Membru

Henriette
SZILAGYI

Membru

Henriette
SZILAGYI

Membru

Henriette
SZILAGYI

Membru

Henriette
SZILAGYI

Membru în Consiliul
Director

Henriette
SZILAGYI

Reprezentant România în
calitate de Membru în
Comitetul de management
al Actiunii COST:
CA15202 “Self-healing As
preventive Repair of
COncrete Structures”
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Henriette
SZILAGYI

Perioada

2018

2018

2018

2018
2018

2018

2018

2018

2018

Instituţie sau comisie

COST Association

Nominalizarea sau rolul
Reprezentant România
Membru în Comitetul de
management al Actiunii
COST: TU1406 „Quality
specifications for roadway
bridges, standardization at
a European level”

Vol Rezumate "A XIV-a ediţie a
conferinţei de cercetare în
construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare
Membru Comitet Științific
teritorială.Cercetarea
românească asupra mediului
construit – bilanţ la un centenar
al modernităţii" , București,
2018, ISSN 2343-7537
Vol "A XIV-a ediţie a
conferinţei de cercetare în
construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare
Membru Comitet Științific
teritorială.Cercetarea
românească asupra mediului
construit – bilanţ la un centenar
al modernităţii" , București,
2018, ISSN 2393-3208
Comitetul Tehnic de Specialitate
(CTS) 13 - Performanţa
Membru
Energetică a Clădirilor
Consiliul de Standardizare al
ASRO (Asociaţia Română de
Membru
Standardizare)
Comitetul Tehnic de
Standardizare ASRO nr. 281
Preşedinte
“Performanţa termică a clădirilor
şi elementelor de construcţie”
ComitetulTehnic CT 302
„Instalaţii de încălzire, ventilare
Membru
şi condiţionare a aerului”
UEFISCDI - evaluare proiecte
de cercetare postdoctorala (PD) Evaluator
pentru domeniul “Stiinte
ingineresti”
COMITET TEHNIC ASRO/CT
281
Secretar
Performanţa termică a clădirilor
şi elementelor de construcţie
(corespondent al CEN 89, 371)
111

Persoana

Henriette
SZILAGYI

Henriette
SZILAGYI

Henriette
SZILAGYI

Horia-Alexandru
PETRAN
Horia-Alexandru
PETRAN
Horia-Alexandru
PETRAN
Horia-Alexandru
PETRAN
Horia-Alexandru
PETRAN

Cristian PETCU

Perioada

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018
2018

2018

2018
2018

Instituţie sau comisie
COMITET TEHNIC ASRO/CT
302
Instalaţii de încălzire, ventilare şi
condiţionare a aerului
(corespondent al CEN TC 130,
156, 195, 228, 312)
Referent al revistei Urbanism.
Arhitectură. Construcţii
Comitetul de organizare al
conferinţei de cercetare în
construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare teritorială
Comitetul de organizare al
conferinţei internaționale Clima
2019 (REHVA 13th HVAC
World Congress) / Recenzor
Grupa Specializată nr. 5
“Produse, procedee şi
echipamente pentru instalaţii de
încălzire, ventilare, climatizare,
sanitare, gaze şi electrice
aferente construcţiilor”
Comisia de avizare domeniul
Termotehnică, Hidroizolații,
Acustică, Protecție la foc,
Protecție contra coroziunii și
produse polimerice în
construcții, instalații și
echipamente pentru construcții și
economia construcțiilor
Comisie de îndrumare doctorală
UTCB
Journal of Architecture,
Urbanism and Heritage (ISSN
1224-6024)
Comitetul Editorial al Algerian
Journal of Engineering,
Architecture and Urbanism
(ISSN 2588-1760)
Comitetul Editorial al
International Journal of Human
Settlements (ISSN 2588-1779)
Buletin informativ al INCD
URBAN-INCERC (ISSN 28855823)

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Membru

Cristian PETCU

Referent

Cristian PETCU

Membru

Cristian PETCU

Membru /Recenzor (7
articole)

Cristian PETCU

Membru

Cristian PETCU

Membru

Cristian PETCU

Membru

Cristian PETCU

Editor Asociat

Vasile MEIŢĂ

Membru

Vasile MEIŢĂ

Membru

Vasile MEIŢĂ

Redactor Şef,

Vasile MEIŢĂ
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Perioada

2018

2018
2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Conferinţa de cercetare în
construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi
Co-Editor,
amenajarea teritoriului.
Rezumate ale lucrărilor (ISSN
2343-7537)
Revista Urbanism. Arhitectură. Redactor Şef şi referent de
Construcţii (ISSN 2069-0509)
specialitate,
Comitetul de Coordonare,
Revista Buletinul construcţiilor
Membru
(ISSN 1222-1295)

2018
2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Persoana

Vasile MEIŢĂ

Vasile MEIŢĂ
Vasile MEIŢĂ
Vasile MEIŢĂ

Comitetul de Coordonare,
Revista Probleme de economia
Membru
construcţiilor (ISSN 1584-2797)
Comitetul de Coordonare,
Revista Buletin Român de
Membru
Agremente Tehnice în
Construcţii
Comitetul ştiinţific al PT-CONF
International Proficiency Testing
Membru
Conference
Conferinţa naţională de cercetare
în construcţii, economia
Preşedinte al Comitetului
construcţiilor, arhitectură,
de Organizare, membru al
urbanism şi dezvoltare
Comitetului Ştiinţific / de
teritorială, având ca temă
Program, moderator al
Cercetarea românească asupra
secţiunii Cercetarea din
mediului construit – bilanţ la un arhitectură, urbanism şi
centenar al modernităţii, 25-27
amenajarea teritoriului,
octombrie 2018
Teza de doctorat „Contribuţii
privind implementarea soluţiilor
locale şi tradiţionale în locuirea
sustenabilă”, inginer Gabriela
Referent
Adela Călătan, Universitatea
Tehnică de Construcţii ClujNapoca, România, ianuarie 2018
Concurs conferenţiar, Facultatea
de Arhitectură şi Urbanism,
Membru comisie
Universitatea Politehnică din
Timişoara, 2018
Comisie diplomă, Facultatea de
Arhitectură şi Urbanism,
Membru comisie
Universitatea Politehnică din
Timişoara, 2016, 2017 şi 2018
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Vasile MEIŢĂ

Vasile MEIŢĂ

Vasile MEIŢĂ

Vasile MEIŢĂ

Vasile MEIŢĂ

Vasile MEIŢĂ

Vasile MEIŢĂ

Perioada

2018

2018
2018
2018
2018
2018
2018

2018

2018

2018

2018

2018
2018
2018

2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Turism din partea
Autorităţii Naţionale pentru
Expert evaluator
Vasile MEIŢĂ
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,
2016
OtherWays Management Club,
Membru
Vasile MEIŢĂ
2014-prezent
International Academic Forum
(IAFOR) Board, iulie 2011 –
Membru
Vasile MEIŢĂ
prezent
Corpul experţilor tehnici din
Preşedinte
Vasile MEIŢĂ
România
Consiliul Naţional al Ordinului
Membru fondator, 2001Arhitecţilor din România, din
Vasile MEIŢĂ
prezent
2010-prezent
Registrul Naţional al Arhitecţilor
Membru
Vasile MEIŢĂ
din România, 1996-prezent
Comitetul interministerial de
Membru
Vasile MEIŢĂ
lucru pentru rado
Comitetul ministerial pentru
situaţii de urgenţă la nivelul
Ministerului Dezvoltării
Membru
Vasile MEIŢĂ
Regionale şi Administraţiei
Publice, 2018
Consiliul Şcolii Doctorale a
Universităţii Tehnice de
Membru
Vasile MEIŢĂ
Construcţii din Bucureşti
Consiliul Şcolii Doctorale de
Urbanism a Universităţii de
Arhitectură şi Urbanism “Ion
Membru
Vasile MEIŢĂ
Mincu” din Bucureşti, 2016prezent
Comisia inter-instituţională
pentru evaluarea potenţialului
Membru
Vasile MEIŢĂ
turistic al teritoriului / Comisiei
de contestaţii a deciziei
Calitatea de doctorand în
UAUIM București
domeniul urbanismului și Antonio TACHE
amenajării teritoriului
Registrul Urbaniştilor din
Membru
Amelia CAZACU
România
Comitetul CT 318 ASRO, Uşi,
ferestre, elemente de închidere şi
Cristian
Membru
accesorii pentru construcţii
GRIGORAŞENCO
Grupele specializate nr. 1, 2, 3,
4,5, 7 Agremente Tehnice
URBAN-INCERC

Membru
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Cora STAMATE

Perioada

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Persoana

2018

Comitet Tehnic ASRO - CT 338

Membru

Mariana CIONCUPUENEA

2108

Grupele specializate nr. 1, 2, 3,
4,5, 7 Agremente Tehnice
URBAN-INCERC

Membru

Mariana CIONCUPUENEA

2018

2018

2018
2018
2018
2018
2018
2018

2018

2018
2018
2018
2108
2018
2018

2018

EOTA

Reprezentant INCD
URBAN-INCERC

Comitetul CT 318 ASRO, Uşi,
ferestre, elemente de închidere şi
accesorii pentru construcţii

Membru

Carmen DICO

Membru

Henriette
SZILAGYI

Membru
Membru
Membru
Membru

Mircea RUS
Mircea RUS
Mircea RUS
Mircea RUS

Membru

Aurelian GRUIN

Membru în Comitetul de
Organizare

Aurelian GRUIN

Membru

Felicia ENACHE

Membru

Felicia ENACHE

Comitetul CT 321 ASRO,Beton
şi prefabricate din beton
CECCAR
CAFR
ANEVAR
AAIR
Societatea de Geotehnică şi
Fundaţii din România
Conferința de cercetare în
construcții, economia
construcțiilor, urbanism și
amenajarea teritoriului:
”Cercetarea românească asupra
mediului construit – bilanț la un
centenar al modernității”,
București, 5 octombrie 2018
Societatea de Geotehnică şi
Fundatţi din România
International Society for Soil
Mechanics and Geotehnical
Engineering
Asociația Generală a Inginerilor
din România - AGIR
Universitatea Tehnică
Cluj-Napoca

Membru
Calitatea de doctorand

CNCisC
Asociația Generală a Inginerilor
din România - AGIR
Chemical Industry &
Chemical Engineering Quarterly
Chem. Ind. Chem. Eng. Q.
ISSN 1451-9372 (Print) : :
2217-7434 (Online)

Cristian
GRIGORAŞENCO

Membru
Membru

Referent de specialitate
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Elvira
GREBENIȘAN
Elvira
GREBENIȘAN
Adrian
LĂZĂRESCU
Adrian
LĂZĂRESCU
Adrian
LĂZĂRESCU

Perioada

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018
2018

Instituţie sau comisie
European Journal of
Environmental and Civil
Engineering
Print ISSN: 1964-8189 Online
ISSN: 2116-7214
Universitatea Tehnică ClujNapoca
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice

Referent de specialitate

Adrian
LĂZĂRESCU

Calitatea de doctorand

Adrian
LĂZĂRESCU

Membru in comitetul
tehnic de specialitate
CTS11 - Cerinţe
funcţionale pentru
construcţii şi fizica
construcţiilor

Marta-Cristina
ZAHARIA

Membru

Elena-Andreea
CĂLĂRAŞU

Membru supleant

Claudiu-Lucian
MATEI

Membru supleant

Claudiu-Lucian
MATEI

Membru supleant

Claudiu-Lucian
MATEI

Membru

Claudiu-Lucian
MATEI

Comitetul Tehnic si Stiintific nr.
5 al Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei
Publice
Comitetul Tehnic si Stiintific nr.
8 al Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei
Publice
Comitetul Tehnic si Stiintific nr.
14 al Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei
Publice
International Masonry Society
ASRO - Comitetul Tehnic CT
347- Zidarii

2018

ASRO - Comitetul Tehnic CT
358 -Explozivi

2018

Persoana

Grupele Specializate nr. 1, 7
Agremente Tehnice URBANINCERC

2018

2018

Nominalizarea sau rolul

Presedinte

Comitet Tehnic ASRO/CT 217
Grupa Specializată nr. 5
“Produse, procedee şi
echipamente pentru instalaţii de
încălzire, ventilare, climatizare,
sanitare, gaze şi electrice
aferente construcţiilor”
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Claudiu-Lucian
MATEI

Membru

Claudiu-Lucian
MATEI

Membru

Adrian SIMION

Membru

Melania
CRUCEANU

Perioada

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Comisia de avizare domeniul
Termotehnică, Hidroizolații,
Acustică, Protecție la foc,
Protecție contra coroziunii și
Membru
produse polimerice în
construcții, instalații și
echipamente pentru construcții și
economia construcțiilor
Comisia pentru validarea
programelor de calculator
utilizabile pentru calculul
performanţei energetice şi
Secretar
elaborarea certificatului de
performanţă energetică pentru
apartamente din blocuri de
locuinţe
Grupa Specializată nr. 5
“Produse, procedee şi
echipamente pentru instalaţii de
Membru
încălzire, ventilare, climatizare,
sanitare, gaze şi electrice
aferente construcţiilor”
Comisia de avizare domeniul
Termotehnică, Hidroizolații,
Acustică, Protecție la foc,
Protecție contra coroziunii și
Membru
produse polimerice în
construcții, instalații și
echipamente pentru construcții și
economia construcțiilor
Conferința instalații pentru
construcții și economia de
Participanti – reprezentanti
energie - ICEE 2018, ”Energii
INCD
regenerabile, surse si sisteme”,
Iași, România
A paisprezecea ediție a
conferinței INCD URBANINCERC de cercetare în
construcţii, economia
Participanti – reprezentanti
construcţiilor, arhitectură,
INCD
urbanism şi dezvoltare teritorială
„Cercetarea românească asupra
mediului construit – bilanţ la un
centenar al modernităţii”,
București, România
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Persoana

Melania
CRUCEANU

Melania
CRUCEANU

Ciprian ENE

Ciprian ENE

Constantin MIRON
Monica-Lilioara
CHERECHEŞ
Alina COBZARU
Ionel PUȘCAȘU

Constantin MIRON
Monica-Lilioara
CHERECHEŞ
Aurelia BRADU
Alina COBZARU

Perioada

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Dezbaterea regională
„Aplicabilitatea produselor ecoinovative pe bază de lână de oaie
în domeniul construcţiilor”, în
cadrul Programului sectorial
Participanti – reprezentanti
5PS: „Cercetări privind
INCD
dezvoltarea capacităţii de
transfer şi comercializare a
rezultatelor din cercetare privind
valorificarea integrată a resursei
naturale de lână”, Iași, România
Comitetul ştiinţific la a
paisprezecea ediție a conferinței
INCD URBAN-INCERC de
cercetare în construcţii,
economia construcţiilor,
Membri în Comitetul
arhitectură, urbanism şi
ştiinţific
dezvoltare teritorială „Cercetarea
românească asupra mediului
construit – bilanţ la un centenar
al modernităţii”, București,
România
Participant INCD la Seminarul
ECBR de transfer de cunoștințe
Participant – reprezentant
teoretice și practice pregătirea
INCD
pentru a face față situațiilor
produse de cutremur
Participant INCD la The 27th
testXpo International Forum for Participant – reprezentant
Materials Testing, Zwick Roell,
INCD
Ulm, Germany
CURS Auditor Intern pentru
laboratoare de încercări și
Reprezentant INCD Iași,
etalonări conform standardelor
instruire externa,
internaționale ISO 17025:2018,
curs de scurta durată
ISO 19011:2011, TUV Austria
Romania, București
Curs Auditor in domeniul
standardelor SR EN ISO 90012015 Sisteme de management al
calităţii- Cerinţe; SR EN ISO
14001:2015 Sisteme de
management de mediu. Cerinte
Cursant
cu ghid de utilizare; SR EN ISO
45001:2018 - Sisteme de
management al sănătăţii şi
securităţii în muncă. Cerinţe şi
îndrumări pentru utilizare 45001
- îndruător TUV Rheinland
Romania Bucureşti 2018-
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Persoana

Constantin MIRON
Monica-Lilioara
CHERECHEŞ
Alina COBZARU
Ionel PUȘCAȘU
Aurelia BRADU
Andrei DUȚĂ

Constantin MIRON
Monica-Lilioara
CHERECHEŞ
Florin Radu
HARIGA
Alina COBZARU
Ionel PUȘCAȘU
Aurelia BRADU
Andrei DUȚĂ

Aurelia BRADU
Andrei DUȚĂ
Monica-Lilioara
CHERECHEŞ
Aurelia BRADU

Alina COBZARU

Andrei DUȚĂ

Perioada

2018

2018

2018

2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Workshop "Reabilitarea
Sustenabila a locuintelor
colective urmarind cresterea
eficientei energetice in context
urban", PROIECT "Produse si
tehnologii ecoinovatoare pentru
eficienta energetica in constructii
- EFECON", Iasi 24.05.2018Univ. Tehnică Gh. Asachi , Iași
Curs de formare specializată „Specialist în managementul
deşeurilor” (autorizat A.N.C.)
cod COR 325713 cu o durată de
25 ore organizat de către Camera
de Comerţ şi Industrie a
Romaniei, Sediul Iaşi în perioada
de 22-30-12.2018 Curs de asimilare a cunoştinţelor
de prim ajutor premedical (pana
la sosirea ambulanţei sau a
medicului) organizat de Serviciul
Voluntar de Ambulanţă Iaşi, în
perioada de 3-4.11.2018 Curs de formare profesională„Manager Responsabilitate
Socială” (autorizat A.N.C.) cod
COR 325718, organizat în
Programul Operaţional Capital
Uman 2014-2020 „Manageri
competenti pentru inteprinderi
responsabile” de către Camera
de Comerţ şi Industrie a
Romaniei Sediul Iaşi, în perioada
de 10-15.11.2018-

119

Persoana

Participant

Andrei DUȚĂ

Cursant

Andrei DUȚĂ

Cursant

Andrei DUȚĂ

Cursant

Andrei DUȚĂ

Perioada

2018

2018

2018

2018
2018

2018

2018

Instituţie sau comisie
Seminarul regional
”Managementul Deșeurilor și
Reciclarea în România”, seminar
de transfer de know-how şi
cunoştinţe din domeniul
tehnologiilor și serviciilor de
mediu şi creșterea nivelul de
conștientizare asupra aspectelor
de mediu în rândul companiilor
și al societății civile din
România, din cadrul proiectului
realizat de Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană
(AHK Romania) la inițiativa de
colaborare romano-germană a
Ministerului Federal al Mediului,
Protecției Climatice și Siguranței
Nucleare din Germania, în Iaşi
din data de 27.09.2018
Participare la dezbatere publică
„Planul de calitate a aerului in
Municipiul Iasi, pentru pm10,
perioada 2018-2023”, tendinţe
de dezvoltare locală, măsuri
suplimentare pentru diminuarea
consecinţelor asupra stării
aerului, Instituţia Prefectului, în
Iaşi din data de 01.11.2018. Workshop-ul de prezentare şi
consultare în limba engleză, a
sistemul Crystal de monitorizare
a datelor la încercări de vibraţii
şi impact cu ajutorul sistemului
de vibraţii Sentek Dynamics US.
EAEE – Asociatia Europeana de
Inginerie Seismica
European Center for Buildings
Rehabilitation (ECBR) / EUROPA Major Hazards
Agreement, Council of Europe
European Center for Buildings
Rehabilitation (ECBR) / EUROPA Major Hazards
Agreement, Council of Europe
European Center for Buildings
Rehabilitation (ECBR) / EUROPA Major Hazards
Agreement, Council of Europe

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Participant

Andrei DUȚĂ

Participant

Andrei DUȚĂ

Prezenţa ca vorbitor

Andrei DUȚĂ

Delegat National

Emil-Sever
GEORGESCU

Presedinte

Vasile MEIŢĂ

Director

Emil Sever
GEORGESCU

Presedinte Consiliu
Stiintific

Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
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Perioada
2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Secretar general

Claudiu Sorin
DRAGOMIR

Membru

Daniela DOBRE

Membru

Claudiu Lucian
MATEI

Membru

Elena-Andreea
CĂLĂRAŞU

European Center for Buildings
Rehabilitation (ECBR) / EUROPA Major Hazards
Agreement, Council of Europe
European Center for Buildings
Rehabilitation (ECBR) / EUROPA Major Hazards
Agreement, Council of Europe
European Center for Buildings
Rehabilitation (ECBR) / EUROPA Major Hazards
Agreement, Council of Europe
European Center for Buildings
Rehabilitation (ECBR) / EUROPA Major Hazards
Agreement, Council of Europe

Medalia de aur pentru
lucrarea ”Acoustic
Marta Cristina
characteristics of office
ZAHARIA
types of human
Ioana Mihaela
INVENTICA 27-29 iunie 2018
professional activities
ALEXE
made in civil buildings and
human psychoacoustics
perception”.
Vasile MEIȚĂ,
Medalia de aur pentru
EUROINVENT 2018 - The 10th
Cezar BULACU
lucrarea Wool-based
Edition of EUROINVENT Cristian PETCU
innovative thermal
European Exhibition of
Vasilica VASILE
insulation product for
Creativity and Innovation,
Marta Cristina
nearly zero energy
Romanian Inventors Forum, Iaşi
ZAHARIA
buildings
Cristian PETCU
EUROINVENT 2018 - The 10th Diploma de excelență
Vasilica VASILE
pentru lucrarea Thermal
Edition of EUROINVENT Alina DIMA
insulation materials
European Exhibition of
Mihaela ION
suitable for circular
Creativity and Innovation,
Melania
economy
Romanian Inventors Forum, Iaşi
CRUCEANU
Vasile MEIȚĂ
Medalia de aur pentru
Cezar BULACU
lucrarea Wool-based
Cristian PETCU
innovative thermal
INVENTICA 2018
Vasilica VASILE
insulation product for
Marta Cristina
nearly zero energy
ZAHARIA
buildings
Cristian PETCU
Medalia de aur pentru
Vasilica VASILE
lucrarea Thermal
Alina DIMA
insulation materials
INVENTICA 2018
Mihaela ION
suitable for circular
Melania
economy
CRUCEANU
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Perioada

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Persoana

ISIF 2018 – ISTANBUL

Medalia de aur pentru
lucrarea Wool-based
innovative thermal
insulation product for
nearly zero energy
buildings

Vasile MEIȚĂ
Cezar BULACU
Cristian PETCU
Vasilica VASILE
Marta Cristina
ZAHARIA

INOVA 2018 – ZAGREB
Medalia de aur pentru
Vasile MEIȚĂ
42th International Invention
lucrarea Wool-based
Cezar BULACU
Show, 13th Invention and
innovative thermal
Cristian PETCU
Prototype Show and Student
insulation product for
Vasilica VASILE
Business Plan Competition,
nearly zero energy
Marta Cristina
Zagreb, Croaţia, 14-17
buildings
ZAHARIA
noiembrie 2018, Asociaţia
Inventatorilor din Croaţia
Alexandru Ionut
Expoziţia 46e salon international Medalia de argint pentru
PETRIŞOR,
lucrarea: Wetland Planning
des inventions de Genève,
Vasile MEIŢĂ
Methodology,
Elveţia, 11-15 aprilie 2018
Diploma „Inventatorul
Europei în 2018” a
Expoziţia 46e salon international Federaţiei de Inventică din Alexandru Ionut
PETRIŞOR,
Franţa şi Europe-France
des inventions de Genève,
Vasile MEIŢĂ
Inventors pentru lucrarea:
Elveţia, 11-15 aprilie 2018
Wetland Planning
Methodology
Premiul de excelenţă în
inovare al Universităţii din
Bucureşti pentru atingerea
excelenţei în inovare prin
dedicare şi dorinţa
EUROINVENT - European
Alexandru Ionut
constantă de a depăşi
Exhibition of Creativity and
PETRIŞOR,
Innovation, Iaşi, România, 17-19 limitele a ceea ce poate fi
Vasile
MEIŢĂ
obţinut prin ştiinţă şi
mai 2018
tehnologie pentru lucrarea
Integrated planning and
research for safe and
comfortable living.
Medalia de bronz pentru
Alexandru Ionut
3rd Istanbul International
PETRIŞOR,
Inventions Fair, Istanbul, Turcia, lucrarea Wetland Planning
Methodology.
Vasile MEIŢĂ
27-29 septembrie 2018
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Perioada

Instituţie sau comisie

2018

EUROINVENT - European
Exhibition of Creativity and
Innovation, Iaşi, România, 17-19
mai 2018

2018

EUROINVENT - European
Exhibition of Creativity and
Innovation, Iaşi, România, 17-19
mai 2018

2018

EUROINVENT

2018

INVENTICA 2018

2018

2018

EUROINVENT 2018 - The 10th
Edition of EUROINVENT European Exhibition of
Creativity and Innovation,
Romanian Inventors Forum, Iaşi

Nominalizarea sau rolul
Premiul de excelenţă în
inovare al Universităţii din
Bucureşti pentru atingerea
excelenţei în inovare prin
dedicare şi dorinţa
constantă de a depăşi
limitele a ceea ce poate fi
obţinut prin ştiinţă şi
tehnologie pentru lucrarea
Wool-based innovative
thermal insulation product
for nearly zero energy
buildings,
Premiul „The Green
Environment Award” al
expoziţiei EUROINVENT,
categoria „cercetare
inovativă” pentru lucrarea:
Wool-based innovative
thermal insulation product
for nearly zero energy
buildings
Medalia de argint pentru
lucrarea:” Practical tools to
reuse construction wastes
in engineering and
enviromental applications
for conservation of natural
resources”
Medalia de aur pentru
lucrarea:” Practical tools to
reuse construction wastes
in engineering and
enviromental applications
for conservation of natural
resources”
Premiul Gold Medal
pentru lucrarea: The
development of a system
for instrumental detection
of structural damage
caused by strong seismic
motions

EUROINVENT 2018 - The 10th
Medalia de aur obținută
Edition of EUROINVENT pentru lucrarea Kaolin, an
European Exhibition of
additive to rise the thermal
Creativity and Innovation,
insulation properties and to
Romanian Inventors Forum, Iaşi
lower the price of a coating
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Persoana

Vasile MEIȚĂ
Cezar BULACU
Cristian PETCU
Vasilica VASILE
Marta Cristina
ZAHARIA

Vasile MEIȚĂ
Cezar BULACU
Cristian PETCU
Vasilica VASILE
Marta Cristina
ZAHARIA

Cornelia Florentina
DOBRESCU

Cornelia Florentina
DOBRESCU

Claudiu Sorin
DRAGOMIR
Daniela DOBRE
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Emil Sever
GEORGESCU
Irina POPA
Alexandrina
MURESANU
Cristian PETCU

Perioada

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Premiul Gold Medal
INVENTICA 2018 - The 22 nd
pentru lucrarea The
International Exhibition of
development of a system
Inventics “Inventica 2018” Iași –
for instrumental detection
Romania, Technical University
of structural damage
“Gheorghe Asachi” of Iași and
caused by strong seismic
National Institute of Inventics
motions
Diplomă de excelență
INVENTICA 2018 - The 22 nd
obținută pentru lucrarea
International Exhibition of
Inventics “Inventica 2018” Iași – Kaolin, an additive to rise
the thermal insulation
Romania, Technical University
“Gheorghe Asachi” of Iași and properties and to lower the
price of a coating
National Institute of Inventics
GERMANY SPECIAL
PRIZE for Innovative
Invention by DEV-KITINVENTION
ASSOCIATION pentru
ISIF
lucrarea The development
of a system for
instrumental detection of
structural damage caused
by strong seismic motions
Medalia de aur pentru
lucrarea Research for the
Optimum Valorifing of
The 10th edition of European
Mineral Additions
Exhibitions of Creativity and
(industrial byproducts or
Innovation EUROINVENT 2018
wastes) in Innovative
Cementitious Materials for
Resilient Structures –
Medalia de Argint pentru
lucrarea Research
The 10th edition of European
regarding the potential use
Exhibitions of Creativity and
of Romanian power plants
Innovation EUROINVENT 2018
derived fly ash in
Geopolymer Binders.
Premiul Special al
Universității Ștefan cel
Mare din Suceava
(Laboratorul de Inventică
și Transfer Tehnologic,
The International Student
Centrul de Inventică
Innovation and Scientific
“Dorel Cernomazu”)
Research Exhibition, Sibiu,
April 2018 - "Nicolae Bălcescu" pentru lucrarea Studies on
the development of fly
Land Forces Academy Sibiu
ash-based geopolymer
paste using romanian local
raw materials –
experimental results
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Persoana
Claudiu Sorin
DRAGOMIR
Daniela DOBRE
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Emil Sever
GEORGESCU
Irina POPA,
Alexandrina
MURESANU
Cristian PETCU

Claudiu Sorin
DRAGOMIR,
Daniela DOBRE
Iolanda-Gabriela
CRAIFALEANU
Emil Sever
GEORGESCU

Henriette
SZILAGYI,
Cornelia BAERĂ
Adrian
LĂZĂRESCU
Andreea HEGYI
Adrian
LĂZĂRESCU
Henriette
SZILAGYI
Adrian IOANI
Cornelia BAERĂ

Adrian
LĂZĂRESCU
Henriette
SZILAGYI
Adrian IOANI
Cornelia BAERĂ
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2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Persoana

Diploma de Excelență a
Universității Publice de
Medicină și Farmacie
Adrian
“NICOLAE
The International Student
LĂZĂRESCU
TESTEMIȚANU” din
Innovation and Scientific
Henriette
Republica Moldova
Research Exhibition, Sibiu,
SZILAGYI
Studies on the
April 2018 - "Nicolae Bălcescu"
Adrian IOANI
development of fly ashLand Forces Academy Sibiu
based geopolymer paste Cornelia BAERĂ
using romanian local raw
materials – experimental
results.
Membră a Juriului
International, Membră a
Salonul International al Inovarii
Comitetului Știintific și a
Henriette
si Cercetarii Stiintifice
Bordului Editorial al
SZILAGYI
Studentesti Cadet INOVA cercetărilor și inovatiilor
editia a III-a
admise în cadrul
manifestării expozitionale
The 10th edition of European
Membră a Juriului
Henriette
Exhibitions of Creativity and
International
SZILAGYI
Innovation EUROINVENT 2018
Medalia de Aur pentru
lucrarea „The influence of
Aurelian GRUIN
environmental factors on
The 10th edition of European
Cornelia BAERA
the mechanical
Exhibitions of Creativity and
Felicia ENACHE
Innovation EUROINVENT 2018 characteristics of wood
Avram JURCA
elements efficiently
embedded in structures”
Medalie de aur pentru Constantin MIRON
Monica-Lilioara
lucrarea „Performance
EUROINVENT 2018, 10th
CHERECHEŞ
evaluation of natural
EUROPEAN EXHIBITION OF
Alina COBZARU
thermal-insulation
CREATIVITY AND
Ionel PUȘCAȘU
materials composed of
INNOVATION, Iaşi, România
Aurelia BRADU
renewable resources”
Constantin MIRON
Medalie de bronz pentru
EUROINVENT 2018, 10th
Monica-Lilioara
EUROPEAN EXHIBITION OF lucrarea „Thermal solar
CHERECHEŞ
collector integrated in the
CREATIVITY AND
Alina COBZARU
roof cover”
INNOVATION, Iaşi, România
Aurelia BRADU
Medalie de aur pentru Constantin MIRON
Monica-Lilioara
lucrarea „Performance
INVENTICA 2018, 22nd
CHERECHEŞ
evaluation of natural
International Exhibition of
Ionel PUȘCAȘU
thermal-insulation
Inventics, Iaşi, România
Alina COBZARU
materials composed of
Aurelia BRADU
renewable resources”
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Perioada

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Instituţie sau comisie

Nominalizarea sau rolul

Medalie de argint pentru
lucrarea „Assessment of
The 10th edition of European
the quality of steel
Exhibitions of Creativity and
reinforcement from the
Innovation Iaşi, EUROINVENT
reinforced concrete
2018
elements through nondistructive tests”
Medalie de argint pentru
lucrarea „Assessment of
The Edition, 27th edition of the
the quality of steel
International Exhibition of
reinforcement from the
Inventics Iaşi
reinforced concrete
INVENTICA 2018
elements through nondistructive tests”
Diplomă GOLD MEDAL
The 10th edition of European
pentru cartea „Evaluarea
Exhibitions of Creativity and
policentricității și a zonelor
Innovation Iaşi, EUROINVENT
metropolitane din
2018
Romania”
Material textil
neconvențional pe bază de
lână, de la rase românești,
pentru izolarea
Cerere de Brevet OSIM
construcțiilor si procedeu
de obținere al acestuia,
[solicitarea
A/10034/30.07.2018]
Panouri termoizolante
compozite cu miez de lână
de oaie, metode de
Cerere de Brevet OSIM
obținere și punere în operă,
depunere cerere nr.
A100551/27.07.2018
Crema multifuncţională cu
efect emolient, regenerator
Cerere de Brevet OSIM
şi hidratant pentru
tegumente xerotice
Gabriela CĂLĂTAN G.,
Hegyi A., Szilagyi H.,
Meiță V. (2018), Sistem de
construcție a pereților pe
Cerere de Brevet OSIM
bază de argilă nearsă,
depunere cerere nr.
A101120/18.12.2018
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Persoana

Florin - Radu
HARIGA
Andrei DUȚĂ

Florin - Radu
HARIGA
Andrei DUȚĂ

Vasile MEIŢĂ
Antonio TACHE
(Editori)
Cezar BULACU
Vasile MEIȚĂ
Cristian PETCU
Vasilica VASILE
Marta Cristina
ZAHARIA et al
Andreea HEGYI
Henriette
SZILAGYI
Carmen DICO
Vasile MEIŢĂ
Vasile MEIŢĂ
(co-autor)
Gabriela
CĂLĂTAN
Andreea HEGYI
Henriette
SZILAGYI
Vasile MEIŢĂ

9. SURSE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE DIN PATRIMONIUL ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC AL
INCD URBAN-INCERC
Prin compartimentul de diseminare a informațiilor, marketing și resurse umane se asigură
activități de informare și diseminare a informațiilor/datelor specifice INCD URBAN-INCERC,
cuprinzând biblioteca tehnică specializată de drept public, inclusiv activități conexe de editare,
tipărire și diseminare a informațiilor/datelor specifice.
Biblioteca tehnică specializată de drept public INCD URBAN-INCERC
Contact: Tel. 021/2550121
e-mail: diseminare@incd.ro
Biblioteca tehnică specializată de drept public din cadrul INCD URBAN-INCERC se numără
printre cele mai importante biblioteci din ţara pentru domeniile construcţii, instalaţii, arhitectură,
urbanism şi amenajarea teritoriului.
Prin fondul de publicaţii de care dispune, aparţine categoriei bibliotecilor specializate, deservind
beneficiarii în scopul cercetării, informării şi documentării.
Colecţiile bibliotecii s-au constituit de-a lungul timpului prin achiziţii, abonamente la publicaţii
de profil, schimb intern şi internaţional, donaţii din partea unor instituţii din afară şi străinătate,
precum şi donaţii personale ale cercetătorilor din INCD URBAN-INCERC.
Patrimoniul bibliotecii cuprinde o mare varietate de documente din domeniul arhitecturii,
construcţiilor şi domenii adiacente: carte tehnică, monografii, enciclopedii, dicţionare de profil,
publicaţii seriale.
1. Apariţia şi dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii tehnice specializate de drept public
Biblioteca tehnică specializată de drept public dezvoltă o structura enciclopedică a colecţiilor,
răspunzând unei eficiente documentări generale, dar şi specializate, în funcţie de nevoile de
informare ale utilizatorilor (cadre didactice, studenţi, cercetători).
Prin dăruirea şi efortul susţinut al specialiştilor din bibliotecă, colecţiile au fost dezvoltate
continuu. În prezent, biblioteca dispune de un important fond documentar de peste aproximativ
4.857 colecţii de periodice şi circa 62.032 de volume, cărţi de specialitate, periodice, donaţii şi alte
lucrări.
Fondul documentar cuprinde colecţii de reviste româneşti şi străine de prestigiu, cărţi de
specialitate, documente şi studii de lucru realizate din activităţi de cercetare-documentare
enciclopedii, dicţionare de specialitate, reglementări tehnice din domeniu şi nu în ultimul rând,
reglementări specifice din UE.
Biblioteca tehnică specializată de drept public cuprinde:
 colecţii de reviste româneşti şi străine de prestigiu cum ar fi: Arhitectura, Igloo, Cahiers du
Centre Scientifique et Technique du Batiment & CSTB Magazine; Chaud Froid Plomberie;
Concrete; Concrete International - Design and Construction; Condizionamento dell'aria Riscaldamento - Refrigerazione; Corrosion - The Journal of Science and Engineering;
CTICM - Construction metallique; DB - Deutsche Bauzeitung; DBZ - Deutsche
Bauzeitschrift & Sonderausgaben Licht und Architektur & Brand Schutz; DDH Dachdecker Handwerk; Detail - Zeitschrift fur Architektur und Baudetail; Disasters - The
Journal of Disaster Studies and Management; Documentaliste - Sciences de l'Information;
Domus; HLH - Heizung Luftung Klima Haustechnik; Industria delle costruzioni; Industria
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italiana del cemento; JA - The Japan Architect; Materials Performance Mechanics of
Composite Materials and Structures; Revue technique du batiment et des constructions
industrielles; Techniques et architecture; Urbanisme; Werk Bauen und Wohnen;
 cărţi de specialitate: “Aspects de l’architecture populaire dans le monde”de J. Dollfus,
”Contemporary architecture of the world”, “Cutremurele de pământ din România” de I.
Atanasiu, 1959; “Architectural studies in France” de J.L. Petit, “European architecture in the
twentieth century” de Whittick, A., “Cum au fost Bucureştii odinioară cu chipuri şi icoane"
de D. Caselli
Valoarea informaţional-documentară a colecţiilor bibliotecii s-a dezvoltat şi prin transferarea
fondului documentar deţinut de Biblioteca tehnică a fostului Minister al Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului. De asemenea, colecţiile de reviste au crescut prin grija specialiştilor care
au dezvoltat colecţiile de reviste străine de specialitate prin această acţiune s-a încercat asigurarea
continuităţii colecţiilor de periodice deţinute de către Biblioteca, fapt apreciat de diferitele categorii
de cititori.
În conturarea imaginii unei biblioteci, trebuie să ţinem cont, în primul rând, de orizontul de
aşteptare al utilizatorilor. De aceea, în strategia generală de dezvoltare a serviciilor de biblioteca am
urmărit: organizarea, conservarea, prelucrarea, valorificarea şi accesarea fondului de documente
prin dezvoltarea bazelor de date specializate din cadrul bibliotecii. Scopul realizării bazelor de date
a fost gestionarea memoriei documentare a bibliotecii tehnice specializată de drept public, cât şi
facilitarea accesului la documente şi informaţii pentru a satisface cererile beneficiarilor noştri
(specialişti din domeniul construcţii, studenţi, cercetători şi cadre didactice, etc.).
Valoarea bibliotecii tehnice specializate de drept public rezidă nu numai din bogăţia şi varietatea
colecţiilor sale, ci şi din gradul de valorificare a potenţialului lor informaţional, întrucât menirea
fiecărei bibliotecii este accesul rapid şi eficient al utilizatorilor la documente pentru consultare,
cercetare şi lectură. Accesul liber al cititorilor la unele dintre publicaţii reprezintă o altă facilitate
oferită specialiştilor ce ne vizitează.
Domeniul activităţii bibliotecii este structurat pe trei direcţii esenţiale: identificarea şi
achiziţionarea materialelor documentare, specializate, prelucrarea materialelor documentare din
fondul bibliotecii şi furnizarea de servicii informaţionale:
a) Identificarea şi achiziţionarea materialelor documentare este o componentă importantă a
bibliotecii deoarece încercăm să achiziţionam cele mai bune materiale din domeniu şi să
asigurăm continuitatea acestora. În momentul achiziţionării materialelor (cărţi, periodice,
standarde, STAS-uri) ţinem cont şi de criteriile de selecţie: nevoile utilizatorilor, profilul
bibliotecii, continuitatea colecţiilor, preţul, statutul şi prestigiul editorilor.
b) Prelucrarea materialelor documentare din biblioteca este activitatea cea mai laborioasă din
biblioteca, urmărind parcurgerea fluxului de prelucrare de la achiziţie la depozitare. În
prelucrarea documentelor de biblioteca sunt utilizate trei categorii de date: Date pentru
descrierea fizică a documentelor; Date pentru descrierea de conţinut a documentelor; Date
locale. Trebuie să menţionam faptul că, există dezvoltat un sector de editare-tipărire care are
ca obiectiv valorificarea activităţilor realizate. Merită să enumerăm câteva exemplare de
publicaţii cu care ne mândrim: Monografia Alexandru Cişmigiu, Dicţionarul Constructorilor
Români, O enciclopedie a gărilor, etc.
c) Comunicarea serviciilor informaţionale constituie una dintre cele mai importante misiuni a
unei biblioteci. Această etapă implică: punerea la dispoziţia cititorilor a materialelor
documentare pentru consultare; diseminarea informaţiilor către specialişti; asigurarea
accesului la bazele de date specializate; baza de date bibliografică pentru reviste din
128

domeniul construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului; baza de date pentru rezumate din
reviste specializate, etc.
2. Colecţiile rare din Biblioteca tehnică specializată de drept public INCD URBAN-INCERC
Din colecţiile rare ale bibliotecii enumerăm câteva lucrări importante: cea mai veche carte
datează din anul 1697, prezentând "Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la
peinture, et des autre arts qui en dependent avec un dictionnaire des termes propres a chacun
de ces arts"; apoi „Castel - Pelesch, residence d'ete du roi Charles ler de Roumanie a Sinaia”, de L.
Bachelin (1893); "Istoria Transilvaniei de George Bariţiu apărută la Sibiu în 1889";"Muzeele din
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş" (1922) de Petranu Coriolan; "Din vechiul Bucureşti.
Biserici, curţi boereşti şi hanuri după două planuri inedite de la sfârşitul veacului al XVIII-lea" de
George D. Florescu (1935); "Histoire de l'architecture en France (1863)"; "534 documente istorice
slavo-române din Tara Românească şi Moldova privitore la legăturile cu Ardealul 1346-1603 de
Gr.G.Tocilescu (1931"); „Cum au fost Bucureştii odinioară cu chipuri şi icoane" de D. Caselli
lucrare apărută la Bucureşti în 1935 la Editura „Gazetei Municipale" şi „Architectural studies în
France" de J.L.Petit (1854). Să nu uităm, aşa cum spunea Descartes: "Lectura cărţilor de valoare
este conversaţia cu cei mai de seama oameni ai secolelor trecute".
2.1. În cele de urmează vor fi prezentate succint trei dintre lucrările cu valoare bibliofilă deosebită:
Prima lucrare prezentată este "Castel - Pelesch. Le château Royal de Sinaia" cu o mare valoare
bibliofilă, datând din anul 1893. Cartea prezintă pitorescul zonei Sinaia, istoria construirii
Castelului Peleş, cât şi arhitectura interioară şi exterioară pusă în valoare prin intermediul
ilustraţiilor. În anul 1873, principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, venit la tronul României
în 1866, începea construirea Castelului Peleş la Sinaia (localitate care la acea dată se numea Podul
Neagului) pe locul cunoscut sub numele de Pietrele Arse.
Piatra fundamentului castelului va fi pusă pe 10/22 august 1875. După 1876 lucrările Peleşului
sunt în grija arhitectului Johannes Schultz, asistentul lui Doderer, mai uşor de convins în
modificarea planurilor iniţiale. Pe 7 octombrie 1883 are loc inaugurarea oficială. La această dată se
încheie în fapt prima etapă de construcţie a castelului, activitatea continuă, Peleşul fiind transformat
şi amplificat, la forma actuală ajungându-se în 1914.
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Lucrările dintre 1893-1914 au fost încredinţate arhitectului ceh Karel Liman care îşi pune o
puternică amprenta asupra castelului şi care construieşte şi celelalte edificii din complex.
La exterior şi în interiorul Castelului Peleş se întâlnesc elemente ale neorenaşterii germane, dar
există şi încăperi în diverse alte stiluri, reluări ale renaşterii italiene, engleze, barocului german,
rococo-ului, stilului hispano-maur, turcesc etc.
Lucrarea menţionată prezintă şi terasele castelului, în stilul neorenaşterii italiene, sunt
împodobite cu statui, vase, coloane, fântâni, acestea contribuind la reuşita arhitecturii peisagistice a
ansamblului.
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2.2. A doua lucrare se intitulează "Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boereşti şi hanuri după
două planuri inedite de la sfârşitul veacului al XVIII-lea" scrisă de George D. Florescu în 1935.
Din lucrare aflăm date importante despre vechiul Bucureşti, se menţionează primele documente
cartografice asupra Bucureştiului: Planul lui Franz Iosef Sulzer, Planul lui Ferdinand Ernst, Planul
Braonului Franz Purcel.
Dacă planul lui Sulzer nu avea decât o importanţă cartografică documentară pentru vremurile
acelea, atât planul Purcel cât şi cel al lui Ernst au fost alcătuite dintr-un interes pur militar,
înfăţişând imaginea realităţii sfârşitului veacului al XVIII-lea. De asemenea, în lucrare se face o
incursiune în prezentarea celor mai importante biserici, curţi boiereşti şi hanuri: Hanul lui Manuc,
Biserica Delea Nouă, Biserica, Biserica Grecilor, etc.
2.3. Cea de-a treia lucrare "Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş" (1922) de
Petranu Coriolan este importantă din punct de vedere documentar, deoarece conţine 101 ilustraţii, o
hartă şi un tabel statistic. Cartea s-a bazat foarte mult pe cercetări, pe studierea muzeelor,
examinând şi comparând inventarele, registrele, anuarele şi corespondenţele maghiare şi germane
ale muzeelor din acea vreme.
Este de menţionat faptul că, muzeele noastre au reuşit în acea epoca să atragă atenţia lumii
ştiinţifice, fapt subliniat şi de autor prin exemplul Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu cu
participări la expoziţiile din Londra şi Bridge, precum şi prin participarea Muzeului Naţional al
Transilvaniei din Cluj la expoziţia din Viena (1875) şi Paris (1900).
Exemplarele bibliofile rare, dar şi cele recente au menirea de a asigura cele mai bune informaţii
din domeniu, contribuind astfel la procesul cunoaşterii, reprezentând un fond documentar major în
biblioteca noastră.
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10. CONCLUZII
URBAN-INCERC este un institut strategic pentru România, acoperind două domenii:
1. Siguranţa
- ingineria seismică pentru protecţia la cutremure;
- ingineria structurală pentru stabilitatea clădirilor;
- amenajarea teritoriului pentru protecţia la inundaţii;
- știinţe termice pentru condiţii extreme de temperatură (între -35 şi +450C);
- știinţa materialelor pentru foc şi cutremure.
2. Eficienţa în construcţii
- urbanism pentru funcţionarea oraşelor (trafic, confort etc.);
- eficienţa energetică pentru a contracara schimbările climatice şi a susţine tranziţia către
perioada de după, cea a folosirii combustibililor fosili;
- știinţa materialelor pentru finisaje sănătoase în construcţii;
- acustică pentru protecţia la zgomot (în special din trafic, propagarea din interior) şi calitatea
acustică (construcţii speciale - operă, săli de conferinţe).
Principalele două obiective ale institutului sunt:
- activitatea de reglementare, în calitate de consultant al ministerelor, legat de implementarea
noilor reglementări în construcţii sau îmbunătăţirea celor existente;
- cercetare şi inovare.
În aceste domenii cheie, institutul are o bună experienţă şi rezultate în elaborarea planurilor
strategice, cercetărilor pre-normative, normelor, reglementărilor şi încercărilor.
este de interes public, cu o activitate satisfăcătoare în studii strategice, normative şi reglementări,
echipat cu laboratoare pentru încercări.
Asigurarea unei infrastructuri şi resursele umane adecvate pentru un institut de interes public,
cum este INCD URBAN-INCERC se bazeaza pe finanţare continuă din partea statului. Aceasta
continuitate este garantia unor strategii in domeniu, norme de protecţie şi reglementări obiective şi
corecte.
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11. PERSPECTIVE/PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE
11.1. Plan de măsuri în domeniul construcţii
Planul de măsuri va avea în vedere specificul cercetării în construcţii, acesta prezintand anumite
particularităţi intrucat produsul final se realizează la un amplasament dat, prin reunirea mai multor
produse, activităţi, tehnologii şi condiţii de mediu (este vorba despre materiale, elemente,
subansamble sau structuri întregi, în interacţiune cu partea de mediu adiacent).
Domeniul construcţii include atât clădiri cât şi unele lucrări publice care nu sunt clădiri, cum ar fi
poduri, baraje, lucrări inginereşti speciale (turnuri, coşuri industriale, rezervoare, lucrări edilitare),
care aparţin domeniilor transportului, respectiv amenajării teritoriului şi urbanismului.
Obiectivele sectoriale specifice domeniului construcţii, bazate pe aplicarea extinsă de rezultate
ale cercetării sunt:
- participarea la Proiecte din Programele Orizont 2020 la nivel naţional şi Horizon 2020 la nivel
european;
- integrarea deplină în cerinţele Directivelor Europene în construcţii, mediu, energie, securitate;
- consolidarea creşterii 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 și implementarea conceptelor tehnologice şi a proiectelor specifice pentru
promovarea clădirilor cu consum de energie minim (nZEB) în România;
- modernizarea energetică a fondului construit pentru reducerea consumurilor energetice şi
creşterea calităţii mediului interior;
- reabilitarea complexă a fondului construit locativ, social-cultural şi industrial existent;
- creşterea confortului şi calităţii construcţiilor, protecţia mediului.
Priorităţi majore
Parlamentul European a adoptat la 14 noiembrie 2007 o hotărâre privind impactul regional al
cutremurelor, în vederea implicării mai active a UE în toate activităţile, inclusiv cu fonduri
structurale, dar cu obligarea ţărilor membre de a aplica legi şi reglementări de protecţie antiseismică
şi reabilitare.
Luând în considerare faptul că majoritatea statelor candidate, a celor învecinate cu Europa şi a
celor din Parteneriatul Euro-Mediteraneean prezintă un nivel ridicat de activitate seismică,
Parlamentul a solicitat Comisiei să stabilească o comunicare pentru evaluarea hazardului asociat
cutremurelor şi discutarea problemelor de prevenire, management şi remediere a avariilor seismice.
Ca urmare, Parlamentul European a solicitat statelor membre să includă problema cutremurelor
în strategiile naţionale şi regionale pentru dezvoltare durabilă şi să stabilească platforme naţionale
pentru a discuta managementul riscului seismic şi protecţia civilă bazată pe o analiză
corespunzătoare de vulnerabilitate, incluzând diverse instituţii şi partenerii relevanţi în societatea
civilă.
România este o ţară cu o seismicitate puternică. Luând în consideraţie condiţiile specifice de
hazard seismic şi vulnerabilitate, în prezent ţara noastră se situează în perioada de pregătire
pentru impactul unui posibil seism major de Vrancea, iar INCD URBAN-INCERC, ca institut
naţional, prin laboratoarele de cercetare în construcţii, are responsabilităţi în etapa de pregătire
şi ar urma să aibă şi alte misiuni în etapele de urgenţă şi de reconstrucţie, pentru a răspunde
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solicitărilor instituţiilor publice abilitate. In acest context se impune pregătirea anticipată pentru
activităţi din domeniul structuri-inginerie seismică.
La nivelul Uniunii Europene au fost adoptate in contextul managementului fenomenelor seismice:
• Strategia de Securitate Internă în Acţiune: Cinci paşi pentru o Europă mai sigură - Document
COM(2010) 673 final;
• Comunicarea Comisiei Europene privind abordarea la nivel comunitar a prevenirii dezastrelor
naturale şi tehnologice - Document COM (2009) 82 final;
• Concluziile Consiliului UE privind cadrul comunitar în domeniul prevenirii dezastrelor în UE;
• Liniile Directoare privind Evaluarea şi Cartografierea Riscurilor pentru Managementul
Dezastrelor - Document SEC (2010) 1626 final.
Pe de altă parte, Uniunea Europeană a trecut la un program accelerat de cercetare-dezvoltare şi
implementare a unor noi directive şi măsuri impuse de schimbările climatice globale şi problemele
energetice, cu impact direct asupra performanţei energetice a construcţiilor existente şi noi şi a
instalaţiilor aferente. In acest domeniu INCD URBAN-INCERC are competențe și atribuţii
deosebite.
Alte documente de referinţă pentru acest domeniu de prioritati la nivel european sunt următoarele:
• Planul 2011 pentru eficienţă energetică - Document COM(2011) 109;
• Un cadru pentru politica privind clima şi energia în perioada 2020-2030 - Document
COM(2014) 15;
• Eficienţa energetică şi contribuţia sa la securitatea energetică, cadrul pentru politica privind
schimbările climatice şi energia pentru 2030 - Document COM(2014) 520;
• Directiva 2010/31/ UE privind performanţa energetică a clădirilor (EPBD) - care promovează
îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor în cadrul UE ţinând seama de condiţiile
climatice din exterior şi de condiţiile locale, de cerinţele legate de climatul interior şi de
raportul cost-beneficiu, prin reglementarea necesarului de energie pentru încălzirea spaţiilor
ocupate şi a apei calde de consum/ răcire/ ventilare/ iluminat;
• Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (de
modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30 /CE) - care stabileşte
un cadru comun pentru aceasta problematica;
• Directiva 2012/27/ UE privind eficienţa energetică (care modifică directivele 2009/125/ CE şi
2010/30/UE şi abrogă directivele 2004/8/CE şi 2006/32/CE) - care urmăreşte obiectivul
global de reducere cu 20% a consumului de energie primară al Uniunii până în 2020 şi
îmbunătăţirea ulterioară în materie de eficienţă energetică după 2020.
Priorităţile stabilite la nivel european nu pot fi rezolvate fără introducerea de noi materiale şi
tehnologii eficiente, reducerea duratelor de execuţie, reducerea consumurilor de materiale şi a
costurilor, creşterea confortului şi calităţii construcţiilor, protecţia mediului, integrarea în
cerinţele UE de construcţii, mediu, energie.
În acest context, finanţarea prin comanda socială pentru interes public, va fi reprezentată majoritar
de:
- programele PN II - MECTS-ANCS;
- programele de reglementări, cercetări prenormative, documentare, studii de caz şi aplicative
specifice pentru aplicarea strategiei proprii/ programelor de guvernare în domeniul
construcţii;
- programele cadru europene şi necesităţile de încadrare în directivele europene.
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Se va avea în vedere faptul că la nivel european există institute publice de cercetare în
construcţii, special destinate acestui domeniu, finanţate prioritar din fonduri publice pentru a
îndeplini obiective strategice comune.
În acest context, pentru a se atinge obiectivele sectoriale şi obiectivele proprii institutului
naţional în domeniul construcţiilor, se formuleaza urmatoarele prioritati pentru I.N.C.D. URBANINCERC:
I.

Priorităţi pe termen scurt - termen de până la 1-3 ani: definitivarea şi operaţionalizarea
măsurilor privind organizarea cercetării în domeniul construcţii din INCD URBANINCERC, încât să se realizeze:

Obiectiv 1. Asigurarea resurselor umane necesare, eficientizarea utilizării personalului existent,
asigurarea unor salarii adecvate care să corespundă calificării, organizarea de concursuri pentru
poziţiile profesionale neacoperite cu studii superioare.
Obiectiv 2. Identificarea surselor de finanţare sustenabile şi structurarea unor bugete prospective pe
categorii de lucrări, care să reflecte cerinţele şi capacităţile ministerelor şi agenţiilor de resort, în
corelaţie cu noi forme de marketing, care să facă legătura cu cerinţele şi fondurile pieţei/industriei
construcţiilor.
Obiectiv 3. Analiza structurii cheltuielilor directe şi indirecte din centrele de performanţă şi
laboratoare, măsuri de reducere/optimizare a cheltuielilor.
Obiectiv 4. Retehnologizarea şi informatizarea laboratoarelor, cu prioritate a celor cu caracter de
unicat la nivel naţional şi european.
Obiectiv 5. Creşterea calităţii lucrărilor elaborate, inclusiv prin controlul ştiinţific al lucrărilor în
comisiile de specialitate ale CS.
Obiectiv 6. Creşterea vizibilităţii cercetării în domeniul construcţiilor şi a INCD URBAN-INCERC
în relaţia cu MECS/ANCSI, cu alte ministere de resort, cu industria/piaţa construcţiilor și asociaţiile
profesionale, prin implementarea rezultatelor recente ale cercetărilor privind:
- fundamentarea sistemului de performanţă şi a indicatorilor sintetici de definire a cerinţelor/
criteriilor de performaţă ale construcţiilor/ produselor şi echipamentelor din construcţii;
- metode de calcul şi simulare a proceselor din construcţii, necesare proiectării şi exploatării în
vederea asigurării tranziţiei către clădirile cu consum de energie aproape egal cu zero
(nZEB);
- metode de cercetare experimentală şi hibridă în vederea identificării caracteristicilor reale ale
construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente;
- bazele ştiinţifice şi tehnice necesare modernizării sistemului de reglementări tehnice din
construcţii;
- indicatori sintetici privind evoluţia preţurilor şi a forţei de muncă din sectorul construcţii;
- metode de renovare a clădirilor cu valoare de patrimoniu;
- metode moderne de educaţie civică pentru diminuarea riscului în caz de hazarduri naturale;
- realizarea de proiecte pilot de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) - cu
caracter demonstrativ atât pentru clădiri noi proiectate cât și pentru renovarea clădirilor
existente la nivel nZEB;
- sisteme moderne de formare a specialiştilor din construcţii şi de evaluare a performanţei
profesionale a acestora. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin realizarea de standuri
experimentale (de tip laborator la scară naturală) pentru aplicarea programelor de formare
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profesională continuă a specialiştilor în construcţii - în special în domeniul proiectării,
realizării și exploatării clădirilor din categoria nZEB;
cursuri de formare - educare civică în caz de impact al unor hazarduri calamitare,
managementul de proiect, achiziţii publice, auditori energetici pentru clădiri şi organizarea
examinării auditorilor energetici pentru clădiri şi a responsabililor tehnici cu execuţia
construcţiilor - realizare şi utilizare sisteme de e-learning;
colectarea datelor şi raportarea la nivel naţional şi european privind Performanţa Energetică
a Clădirilor. Crearea unei baze de date cu clădirile eficiente energetic certificate.

-

-

Obiectiv 7. Asigurarea condiţiilor pentru apariţia Revistelor INCD URBAN-INCERC la nivel
ştiinţific adecvat, cu actualizarea site-ului în limba engleză.
Obiectiv 8. Sporirea participării specialiştilor la manifestări de specialitate şi publicarea rezultatelor
cercetării în reviste de specialitate cotate ISI.
Obiectiv 9. Permanentizarea organizării unei manifestări ştiinţifice de prestigiu anual.
Obiectiv 10. Propuneri pentru revizuirea alocării specialiştilor din INCD URBAN-INCERC în
CTS-MDRAP.
Obiectiv 11. Diversificarea și reluarea contactelor cu organizaţiile profesionale europene şi
internaţionale (ENBRI, EOTA, UEATC, EUR-OPA Major Hazards etc).
Obiectiv 12. Analiza periodică a modificărilor posibile şi necesare la organigrama INCD URBANINCERC, pentru alinierea la cerinţele UE.
II.

Priorităţi pe termen mediu - 3-5 ani – nivel an 2020: dezvoltarea capacităţii de cercetare
şi creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării pe plan naţional

Obiectiv 1. Dezvoltarea capacităţii instituţionale - resurse umane pentru activităţi de cercetare în
domeniul construcţiilor la nivelul anului 2020.
- atestare CS I, CS II, CS III în condiţiile legii pentru asigurarea masei critice de personal
atestat în laboratoare.
Obiectiv 2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale - dotări - retehnologizare activităţi de cercetare în
domeniul construcţiilor la nivelul anului 2020.
- retehnologizare - cercetarea în construcţii să se desfăşoare în laboratoarele INCD URBANINCERC specializate pe subdomenii specifice cât şi în unităţi de învăţământ superior, în
condiţiile atestării şi acreditării acestora potrivit legislaţiei în vigoare.
Obiectiv 3. Creşterea contribuţiei I.N.C.D. URBAN-INCERC la elaborarea politicilor publice in
domeniul construcţii la nivelul anului 2020.
- se vor efectua teste şi cercetări pentru a se stabili bazele ştiinţifice şi tehnice necesare
auditării şi modernizării sistemului de reglementări tehnice din construcţii;
-

vor fi furnizate servicii strategice de mare prioritate pentru ministerele de resort şi agenţiile
guvernamentale cu atribuţii specifice în reducerea riscului seismic şi prevenirea dezastrelor
în teritoriu prin stabilirea soluţiilor de intervenţie la structuri din clasa I de risc, sau
potrivit Legii PATN-Secţiunea V, zone de risc natural, consolidarea structurilor civile şi
industriale avariate de seisme, deteriorate, corodate, a dotărilor de importanţă vitală, în
reabilitarea termoenergetică, etc.
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Obiectiv 4. Creşterea vizibilităţii cercetării şi a INCD URBAN-INCERC în domeniul construcţiilor
în România şi în UE la nivelul anului 2020.
- va creşte contribuţia sucursalelor INCD URBAN-INCERC la efortul de integrare deplină în
UE prin armonizarea sistemului de reglementări naţional cu directivele europene:
produsele de construcţii, sistemul calităţii, dezvoltarea durabilă, reducerea riscului seismic,
protecţia termică şi economia de energie.
- va creşte contribuţia sucursalelor INCD URBAN-INCERC la realizarea creşterii economice
în sectorul industriei de construcţii.
 Acţiuni strategice necesare pentru asigurarea dezvoltării durabile prin contribuţia
domeniului construcţii, în domeniul reducerii riscului seismic, reabilitării antiseismice a
construcţiilor şi prevenirii dezastrelor, la nivel an 2020:
- solicitarea și fundamentarea necesităţii susţinerii de către MCI şi MDRAP, după caz, a
cercetărilor de bază în ingineria seismică, precum şi a retehnologizării infrastructurii
laboratoarelor de structuri, componente şi materiale, din sucursalele INCERC Bucureşti,
Cluj-Napoca şi Timişoara;
- investiţii prioritare în dezvoltarea în teritoriu, în condiţii seismice şi geologice diversificate
şi pe categorii specifice de structuri, a accelerografelor şi implementarea de tehnologii IT
avansate pentru funcţionarea reţelei naţionale de înregistrare a mişcărilor seismice
puternice pentru construcţii coordonată de INCD URBAN-INCERC, precum şi a altor
reţele;
- constituirea şi întreţinerea unor baze de date specifice, cu caracter de unicat, din
înregistrări seismice teritoriale, pe teren şi pe clădiri, în condiţii concrete locale de
amplasament;
- instituirea Sistemului de investigare interdisciplinară pe teren şi cu tehnici informaţionale
avansate a efectelor asupra construcţiilor cu diferite funcţiuni, în situaţiile de urgenţă
produse de cutremure puternice;
- Reducerea riscului seismic şi prevenirea dezastrelor în teritoriu prin pregătirea şi educarea
antiseismică a populaţiei expusă diferitelor hazarduri, în cadrul INCD URBAN-INCERC;
- elaborarea, calibrarea şi perfecţionarea unor prevederi din Codul P100-1/2013 şi P1003/2008, armonizate cu EUROCODE 8 şi a unor aplicaţii, ca urmare a complexităţii
prevederilor necesare şi a puternicei influenţe a condiţiilor locale.
 Acţiuni strategice necesare în domeniul creşterii performanţelor energetice ale clădirilor şi
instalaţiilor aferente, economiei de energie, reducerii emisiilor nocive în atmosferă la nivelul
anului 2020 (aplicarea Directivei asupra Performanţei Energetice a Clădirilor adoptate de
Parlamentul European şi Consiliul UE):
-

-

stabilirea unui cadru general şi a instrumentelor de lucru pentru o metodologie avansată de
calcul a performanţei energetice integrate a clădirilor;
aplicarea unor cerinţe minime obligatorii de performanţă energetică pentru clădirile noi şi
anumite clădiri existente;
scheme de certificare pentru clădirile noi sau existente pe baza nivelelor standardizate de
mai sus şi expunerea publică a certificatelor de performanţă energetică precum şi a
temperaturilor interioare recomandate şi a altor factori climatici relevanţi în clădirile
publice şi clădirile frecventate de către public;
inspecţii specifice şi revizia cazanelor şi a instalaţiilor de încălzire/răcire;
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-

-

-

extinderea capacității de cercetare și testare a infrastructurii laboratoarelor (de ex. a
Centrului PEC din Sucursala INCERC București, a Laboratorului IH din Sucursala Iași), a
colaborării cu ministerele, agenţiile şi institutele naţionale subordonate şi a celor
internaţionale colaboratoare, a producătorilor naţionali şi europeni în domeniul
construcţiilor, maşinilor, echipamentelor, etc., asupra posibilităţilor de cercetare
experimentală - aplicativă şi încercări, în domeniile:
certificării şi calificării climatice a echipamentelor energetice, maşinilor, testarea motoarelor,
componentelor pentru nave, echipamente pentru aviaţie, etc., în condiţii climatice severe;
energiilor noi, clădiri eficiente energetic, testare şi încercări pe materiale şi soluţii de
termoizolare-reabilitare termică, case pasive, case autonome energetic, elemente vitrate, etc;
reglementarilor privind performanţa termică a clădirilor, elementelor de construcţii, materialelor
şi soluţiilor de închideri, eficiente energetic;
studiului efectelor schimbărilor climatice asupra construcţiilor, echipamentelor din domeniul
securităţii energetice regionale şi naţionale, asupra calităţii vieţii - confort higrotermic
exterior şi interior.
constituirea unor Centre Naţionale de Certificare (omologare) Climatică şi/sau Seismică.

 Corelarea cercetărilor din ţară privind construcţiile cu obiectivele în domeniul policitii
energetice ale ţărilor Uniunii Europene:
-

-

asigurarea securităţii în alimentarea cu energie prin reducerea dependenţei Uniunii
Europene de resurse externe în acest sector;
facilitarea unei intregrări mai strânse a pieţelor de energie din Comunitate;
implementarea unei politici energetice compatibile cu obiectivele dezvoltării sustenabile, în
special printr-o utilizare mai raţională a energiei şi dezvoltarea surselor regenerabile de
energie;
promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologice în sectorul energetic şi al utilizatorilor.

 Contribuţia cercetării în construcţii la elaborarea şi implementarea politicii energetice a
României pe baza celor trei piloni identificaţi în “Acquis communautaire”: securitatea în
alimentare, competitivitate şi protecţia mediului (atingerea indicatorilor sintetici UE privind
Energia în termenele propuse).
Obiectiv 5. Creşterea capacităţii de integrare internaţională la nivelul anului 2020, prin:
-

adaptare la cerinţele Programului UE Horizon 2020;
participarea la proiecte cu parteneri din UE;
încadrarea într-un sistem unitar de evaluare a organizaţiilor de cercetare, activităţilor şi
personalului pe baza standardelor internaţionale.

Acţiuni strategice necesare pentru 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 la nivelul anului 2020.
- asistenţă metodologică pentru adaptare la cerinţele Horizon 2020;
- asistenţă metodologică şi financiară pentru participarea la proiecte;
- sprijinirea unităţilor strategice de CDTI pentru a corespunde proceselor de evaluare a
organizaţiilor de cercetare, activităţilor şi personalului pe baza standardelor internaţionale.
III.

Priorităţi pe termen lung – 5-10 ani, nivel post-2020: dezvoltarea infrastructurii de
cercetare şi creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării pe plan naţional
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Obiectiv 1. Dezvoltare instituţională la nivel post - 2020:
-

-

asigurarea unei noi generaţii de cercetători; după stabilizarea structurii INCD URBANINCERC pe domenii, numărul, calificările şi structura de personal se va alinia tendinţelor
din UE;
îndeplinirea rolului şi creşterea impactului şi eficienţei activităţilor CDI în dezvoltarea
economică şi socială, pe domenii strategice direcţii şi obiective prioritare;
crearea centrelor de excelenţă/ noi forme de diseminare şi valorificare/ parcuri ştiinţifice şi
tehnologice;
realizarea intregrării propriu-zise în spaţiul de cercetare european.

Obiectiv 2. Retehnologizarea sucursalelor în domeniul construcţii din INCD URBAN-INCERC la
nivel post -2020:
- stabilizarea structurii fondurilor fixe, prin înlocuirea, restrângerea sau desfiinţarea unor
activităţi; la luarea deciziilor se va considera unicitatea unor laboratoare care pot asigura
servicii locale si complementaritatea cu cele europene;
- actualizarea informatizării cercetării la nivelul atins în anul 2020;
- finanţare din fonduri provenite din programe sectoriale de relansare şi dezvoltare
economică, ca şi din solicitările pieţei construcţiilor din ţară şi străinătate.
Obiectiv 3. Creşterea semnificativă la nivel post -2020 a rolului şi impactului activităţilor de
cercetare-dezvoltare din INCD URBAN-INCERC asupra sectoarelor economice, pentru asigurarea
dezvoltării durabile:
- se vor aplica mai intens şi diversificat în teritoriu rezultatele cercetărilor, prin atragerea în
proiecte - cofinanţare şi parteneriat public-privat a autorităţilor locale/ marilor firme de
construcţi/ IMM-urilor;
- se vor extinde şi permanentiza serviciile strategice pentru ministerele şi agenţiile
guvernamentale cu atribuţii specifice în reducerea riscului seismic şi prevenirea dezastrelor
în teritoriu (potrivit Legii PATN - Secţiunea V, zone de risc natural, consolidarea
structurilor civile şi industriale din toate clasele de risc);
- se vor dezvolta forme multiple de participare a unităţilor de CDTI din România la programe
aliniate la exigenţele UE, în parteneriat cu unităţi europene.
Acţiuni strategice necesare pentru asigurarea dezvoltării durabile prin contribuţia
domeniului construcţii la nivel post -2020
1.În domeniul reducerii riscului seismic, reabilitării antiseismice a construcţiilor şi prevenirii
dezastrelor, sunt necesare:
-

-

-

reevaluarea şi calibrarea componentei tehnico-ştinţifice a politicilor naţionale de prevenire
şi reducere a dezastrelor seismice conform cerinţelor eropene şi procedurilor din ţările
participante la Acordul EUR-OPA Major Hazards, colaborarea cu Sistemul centrelor
europene şi euro-mediteraneene specializate;
efectuarea de cercetări teoretice şi experimentale pe modele la scară mare privind noi
soluţii constructive şi de consolidare a structurilor pentru zone seismice, cu colaborare
europeană şi internaţională;
continuarea stabilirii de programe anuale de reducere a riscului, cu referire la fondul
construit existent pentru clădiri de locuit, clădiri de importanţă strategică şi vitală, cu
extinderea la unităţile din toate domeniile social-economice;
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-

-

asigurarea funcţionării organismelor de certificare produse, evaluare şi verificare a
constanţei performanţei produselor, evaluare tehnică, din INCD URBAN-INCERC pentru
servicii aferente pieţei materialelor de construcţii şi a industriei construcţiilor (produse,
tehnici, metode reglementate tehnic, agrementate, certificate). Aceste cetificari vor fi in
concordanta cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 de stabilire a unor condiţii armonizate
pentru comercializarea produselor pentru construcţiiin scopul protecţiei antiseismice.
Perfectionarea capacității de încercare (calcule şi alte mijloace, definite în cadrul
standardelor armonizate de evaluare europene), pentru evaluarea performantei produselor
pentru construcţii;
continuarea procesului de integrare deja început în cadrul unor proiecte europene (de ex.
EOTA, ENBRI, UEATC, Germania, Franţa, Italia), Acordul EUR-OPA Major Hazards,
JICA-Japonia, USGS și UCSD - SUA, CEA-China).

2.În domeniul reabilitării şi modernizării termice a clădirilor şi instalaţiilor aferente, economiei
de energie, reducerii emisiilor nocive în atmosferă, se vor aplica măsuri pe tipuri de clădiri (blocuri/
clădiri individuale); acestea pto avea efect de economisire aprociabila a energiei termice (reducerea
consumului de căldură pe ansamblul clădirilor de locuit cu 40-50 %).
Continuarea cercetărilor şi elaborărilor de reglementări în construcţii care să conducă la
aplicarea eficientă şi deplină a Directivelor UE privind limitarea emisiilor de CO2 prin
îmbunătăţirea eficienţei energetice:
- realizarea de clădiri noi de tipul consum de energie aproape egal cu zero;
- renovarea energetică a fondului de clădiri existente cu asigurarea tranziţiei către nZEB.
Cercetarea ştiinţifică pe următoarele direcţii:
-

-

crearea bazei tehnico-economice pentru elaborarea planurilor naţionale extinse de creştere
a performanţelor energetice ale clădirilor;
dezvoltarea cunoaşterii şi promovarea aplicării principiilor tehnice și de management a
soluţiilor pentru realizarea clădirilor cu consum de energie aproape zero în România;
susţinerea industriei locale şi a tehnologiei: scheme pentru dezvoltarea industriei locale a
lanţului de furnizori. O industrie locală puternică de materiale eficiente energetic şi pentru
utilizarea surselor regenerabile;
crearea /actualizare cadrului normativ specific.

Fundamentarea programelor de creştere a performanţelor energetice ale clădirilor şi a
instalaţiilor aferente la nivel post -2020 prin:
- studii, cercetări, soluţii moderne, eficiente şi aplicaţii pilot în vederea implementării
conceptului nZEB în România;
- iniţierea şi derularea de activităţi împreună cu industria construcţiilor pentru definirea şi
implementarea de proiecte de cercetare-dezvoltare pentru clădiri cu consum de energie
aproape egal cu zero şi crearea condiţiilor de piaţă pentru a asigura îndeplinirea
angajamentelor asumate de România pentru dezvoltare durabilă şi implementare a
strategiilor de eficientizare energetică a fondului construit
- realizarea unui Parc de clădiri ecologice URBAN-INCERC (clădiri performante energetic,
din materiale recuperate, surse de energie recuperabilă etc);
- continuarea realizării de către România a unor legi, reglementări, instrumente economice şi
administrative în construcţii, informare, sensibilizare şi acorduri voluntare, al căror efect
poate fi apreciat în mod obiectiv, pentru atingerea obiectivului de limitare a emisiilor de
bioxid de carbon, prin creşterea eficienţei energetice;
140

-

-

-

colaborarea la asigurarea parcurgerii etapelor rămase pentru realizarea armonizării
reglementărilor tehnice româneşti cu cele europene referitoare la materiale, produse şi
tehnologii în domeniul izolaţiilor termice şi instalaţiilor din dotarea construcţiilor;
colaborarea la asigurarea condiţiilor pentru implementarea în practica curentă a noilor
directive şi standarde europene, care să ajungă până la nivelul producătorilor de materiale
de construcţii şi executanţilor;
colaborarea la implementarea sistemului de calitate la nivel de producător;
implementarea unui sistem de asigurarea calităţii la nivelul laboratoarelor de încercări
autorizate proprii care participă la certificarea conformităţii produselor.

Obiectiv 4. Creşterea capacităţii de integrare internaţională la nivel post - 2020 a INCD URBANINCERC, cu referire specială la spaţiul de cercetare european:
-

-

accesul lărgit la programe naţionale şi europene al cercetătorilor din INCD URBANINCERC, facilitarea contactelor reciproce;
diversificarea activităţilor centrelor de performanţă din INCD URBAN-INCERC, aplicarea
legislaţiei pentru sprijinirea oamenilor de ştiinţă şi cercetătorilor ca un corp de
profesionişti;
asigurarea finanţării publice din programe PNDI şi atragerea investitorilor privaţi în
cercetare informare şi comunicare sporită;
retehnologizarea infrastructurii de cercetare pentru compatibilizarea cu nivelul european;
colaborarea cu utilizatorii de cercetare din industrie.

11.2. Plan de măsuri în domeniul arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării teritoriale
Secţia de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Urbanismului, Dezvoltării Teritoriale Durabilă şi
Proiectare pentru COnstrucții
I. Pe termen scurt si mediu
1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european
Acţiuni




Propuneri proiecte - incluziunea socială şi reducerea sărăciei, programe de finanţare: Strategia
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Programul cadru al Uniunii Europene pentru
cercetare Orizont 2020, Planul naţional de cercetare-dezvoltare, Strategia naţională de
cercetare, POCU;
Propuneri proiecte - oraşe inteligente, programe de finanţare: Strategia Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării, Programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare Orizont
2020, Strategia naţională de cercetare, Planul naţional de cercetare-dezvoltare.

2. Dezvoltarea ofertei de servicii privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului
pentru diverşi beneficiari (autorităţi publice centrale şi/sau locale, actori privaţi etc.)
Acţiuni


Propuneri proiecte - elaborare documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, programe
de finanţare: proceduri de achiziţie publică aferente proiectelor de urbanism (PUG, PUZ,
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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.
3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a desfăşura activităţi de cercetare în domeniul
urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile
Acţiuni







Asigurarea unei piramide echilibrate a gradelor de cercetare prin concursuri de ocupare a
poziţiilor vacante;
Obţinerea de atestări de la instituţiile specializate prin implicarea tinerilor specialişti în
procesul de elaborare, sub coordonarea unor specialişti deja atestaţi;
Participarea cercetătorilor la proiecte şi programe de schimb de experienţă şi parteneriat,
inclusiv internaţionale;
Achiziţionarea de noi date şi programe, de dispozitive de stocare şi transfer al datelor;
Stimularea cercetătorilor şi colectivelor de cercetători performanţi;
Dezvoltarea cooperării cu alte unităţi cu activitate în domeniul urbanismului şi dezvoltării
teritoriale durabile.
4. Creşterea vizibilităţii cercetării în domeniul urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile

Acţiuni







Marketing individual şi de echipă;
Marketing prin site-ul INCD URBAN-INCERC, pagina de facebook a institutului și site-ul
www.ro-lana.ro;
Implicarea specialiştilor în comisii şi grupuri de lucru;
Sprijinirea participării la manifestări de specialitate şi a publicării rezultatelor cercetării în
reviste de specialitate;
Colaborarea cu organizaţii profesionale şi instituţii publice;
Dezvoltarea cooperării cu alte institute şi universităţi.
5. Îmbunătăţirea comunicării interne

Acţiuni



Organizarea unor şedinţe extinse cu participarea conducerii INCD URBAN-INCERC, a altor
sucursale, a compartimentelor funcţionale;
Organizarea unor şedinţe periodice de informare cu membrii echipelor de cercetători.

6. Extinderea activităţii
Acţiuni


Organizarea unei echipe care să pregătească programe de formare în domeniul urbanismului
şi dezvoltării teritoriale durabile.

II. Pe termen lung
1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european
Acţiuni


Propuneri proiecte pe tematica provocărilor societale, finanţate fie din fonduri naţionale în
conformitate cu Strategia/Planul de CDI post-2020, fie europene;
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Propuneri proiecte care să vizeze oraşele inteligente, finanţare din programe naţionale şi/sau
internaţionale.

2. Dezvoltarea ofertei de servicii privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului
pentru diverşi beneficiari (autorităţi publice centrale şi/sau locale, actori privaţi etc.)
Acţiuni


Propuneri 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.

3. Dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de cercetare
Acţiuni




Formarea şi sudarea echipelor de cercetare prin activităţi diverse: team building, summer
picnic, Christmas party, guided tours, etc.;
Achiziţii de echipament performant de cercetare în domeniul urbanismului şi dezvoltării
teritoriale durabile;
Angajarea de personal, în special urbanişti atestaţi de Registrul Urbaniştilor din România.

4. Formarea unor cercetători independenţi, cu spirit de iniţiativă
Acţiuni




Elaborarea unui portofoliu de teme în aşteptarea eventualelor competiţii (abordare pro-activă);
Instruirea permanentă a cercetătorilor în domeniul autoratului ştiinţific, scrierii sau
managementului de proiecte, identificării şi monitorizării continue a surselor de finanţare;
Creşterea exigenţelor formulate prin criteriile interne pentru concursurile de ocupare a
posturilor vacante, conform exigenţelor MECSI.

12. RAPORT DE AUDIT
Capitolul 1.
12.1. Informaţii Generale
12.1.1 Introducere
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială
Durabilă "URBAN-INCERC" s-a înfiinţat şi funcţionează în baza HG nr.1398/2009, a HG.nr.
13/2017, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, precum şi a
Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, ca Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare, persoană juridică română, în coordonarea
Ministerului Cercetării şi Inovării.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială
Durabilă "URBAN-INCERC", denumit în continuare INCD „URBAN-INCERC”, s-a înfiinţat prin
comasarea prin fuziune a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia
Construcţiilor - INCERC Bucureşti cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism
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şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi cu Centrul Naţional de CercetareDezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CDCAS.
INCD URBAN-INCERC are sediul în municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2,
dispune de spaţii în imobilul din municipiul Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sectorul 2, şi
deţine imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Floreşti nr. 117, judeţul Cluj, în municipiul
Iaşi, str. A. Şesan nr. 37 şi str. Gheorghe Asachi nr. 3-5, judeţul Iaşi, în municipiul Constanţa, bd.
Mamaia nr. 300, judeţul Constanţa, în oraşul Câmpina, str. I. H. Rădulescu, f.n. (lângă Staţia
Meteorologică), judeţul Prahova, precum şi în municipiul Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2,
judeţul Timiş.
INCD URBAN-INCERC are ca obiect de activitate prestarea de servicii de drept public şi interes
naţional, în principal:
a) activităţi de cercetare-dezvoltare de interes public în domeniile construcţii, urbanism,
dezvoltare teritorială durabilă şi locuire, care cuprind: cercetări fundamentale şi aplicativesectoriale şi prenormative, pentru fundamentarea reglementărilor tehnice şi economice
specifice domeniilor de activitate; elaborarea reglementărilor tehnice şi economice în vederea
asigurării cerinţelor esenţiale de calitate impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente, inclusiv
în vederea creşterii performanţei energetice a construcţiilor; dezvoltare tehnologică; elaborare
de studii pentru fundamentarea strategiilor naţionale, politicilor, programelor şi reglementărilor
în domeniul dezvoltării teritoriale şi urbane, precum şi al locuirii; efectuarea de activităţi
specifice de reglementare, respectiv documentări, testări, documentaţii în domeniile de
activitate, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, realizare de modele funcţionale şi
modele fizice, precum şi experimentări in situ de produse şi tehnologii noi; creare de baze de
date specializate;
b) activităţi de informare şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice, prin organizarea,
funcţionarea şi dezvoltarea unui punct de informare specializat pe domeniile de activitate ale
INCD URBAN-INCERC, cuprinzând, în principal:
(i) bibliotecă tehnică specializată de drept public, inclusiv activităţi conexe de editare,
tipărire şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice;
(ii) activităţi de formare profesională continuă/ perfecţionare a specialiştilor cu activitate în
domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire;
(iii) gestionare şi actualizare periodică a bazelor de date specializate din domeniile proprii de
activitate ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;
c) activităţi ce decurg din calitatea de organism de certificare produse pentru construcţii, de
organism de certificare sisteme de management şi, respectiv, de organism de inspecţie a
producţiei în fabrică.
În cadrul INCD URBAN-INCERC, activitatea de audit public intern este organizată sub formă
de compartiment.
Compartimentul de audit public intern este o structură care funcţionează în subordinea directă a
Directorului General al INCD URBAN-INCERC, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de
celelalte activităţi ale institutului.
Rolul şi scopul activităţii de audit intern este de asigurare şi consiliere, concepută să adauge
valoare şi să îmbunătăţească activităţile institutului.
Activitatea de audit intern din INCD URBAN-INCERC, s-a caracterizat, în anul 2018, prin
continuarea procesului de consolidare a funcţiei de audit. Aceasta s-a asigurat prin atenţia acordată,
calităţii planificării şi derulării misiunilor de audit intern. Pârghia principală cu ajutorul căreia
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activitatea de audit intern s-a îmbunătăţit şi consolidat, a reprezentat-o dezvoltarea sistemului de
control intern/managerial la nivelul institutului.
1.2 Scopul raportului
Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul INCD
URBAN-INCERC în anul 2018 şi progresele înregistrate de către organizaţie prin implementarea
recomandărilor formulate de către auditori.
Raportul are şi scopul de a prezenta activitatea de audit public intern din cadrul INCD URBANINCERC din cursul anului 2018, în conformitate cu prevederile cadrului normativ şi procedural şi a
standardelor profesionale, prin prezentarea principalelor concluzii şi implementarea recomandărilor
formulate în cadrul misiunilor de audit derulate în perioada de raportare, de a demonstra contribuţia
acestuia la îmbunătăţirea activităţii institutului.
Raportul este destinat atât conducerii entităţii, care apreciază rezultatul muncii auditorilor interni,
cât şi structurii de audit intern ierarhic superioare, respectiv Compartimentului Audit Public Intern
al Ministerului Cercetării şi Inovării, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a
activităţii de audit intern.
1.3 Date de identificare ale instituţiei
Denumirea instituţiei : INCD URBAN-INCERC
Sediul în Municipiul Bucureşti, Şos.Pantelimon nr. 266, sector 2
Referitor la bugetul derulat în anul 2018, din informaţiile transmise de Compartimentul FinanciarContabilitate, execuţia bugetară a INCD URBAN-INCERC, la data de 31.12.2018 se prezintă astfel:
- Venituri totale ( preliminat) 2018 : 16.313.311 lei
- Cheltuieli totale ( preliminat) 2018: 16.264.870 lei
- Valoarea fondurilor europene nerambursabile gestionate - venit estimat : 1.226,379 lei
- Număr total de salariaţi : 131
Activitatea de audit intern din cadrul institutului este organizată la nivel de compartiment,
organigrama având prevăzute un număr de două posturi (unul de conducere şi unul de execuţie),
care la data de 31.12.2018, erau ocupate.
1.4. Perioada de raportare
Prezentul raport privind activitatea de audit intern este elaborat pentru perioada :
01.01.2018 – 31.12.2018.
1.5 Persoanele care au întocmit raportul şi calitatea acestora
Raportul anual de audit intern a fost întocmit de către:
- ec. Mioara Şufer - Şef Audit Intern
- ec. Ion Cristina - Auditor intern
Datele de contact: telefon: 021.627.27.40; fax: 021.255.18.52; mobil: 0722.476.867;
e-mail: mioara.sufer@incd.ro; audit@incd.ro.
1.6 Documentele analizate
La baza elaborării raportului de activitate pe anul 2018 se află următoarele documente:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a INCD URBAN-INCERC;
- Organigrama INCD URBAN-INCERC;
- Normele metodologice specifice exercitării activităţii de audit intern la INCD URBANINCERC;
- Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii de audit public intern în anul 2018;
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-

Carta auditului intern;
Planul multianual de audit 2016-2018;
Planul anual de audit pentru 2018;
Rapoartele de audit intern întocmite cu ocazia desfăşurării misiunilor de audit planificate în
perioada de raportare.

1.7 Baza legală de elaborare a raportului
Activitatea de audit intern a INCD URBAN-INCERC se desfăşoară în conformitate cu următoarele
prevederi legale:
- Hotărârea Guvernului nr.1398/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă
URBAN-INCERC;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi actualizările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activităţii de audit public intern;
- OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
- Norme metodologice proprii privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern
şi Carta auditului public intern.
Raportul este elaborat în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu
modificările şi actualizările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi va fi înaintat
Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării, conform
prevederilor legale în vigoare.
1.8 Transmiterea raportului
Raportul este elaborat de către Compartimentul de audit intern al INCD URBAN -INCERC,
avizat de Şef Compartiment şi aprobat de către Directorul General al institutului, fiind apoi transmis
structurii de specialitate, din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării. Transmiterea se va face atât
pe suport de hârtie, cât şi în format electronic.

Capitolul 2. Organizarea și exercitarea auditului intern
2.1. Organizarea Compartimentului de audit public intern
Activitatea de audit intern a INCD URBAN-INCERC Bucureşti este organizată în cadrul
Compartimentului de audit intern, în conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul
public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Compartimentul de audit intern este organizat şi funcţionează în subordinea directă a
Directorului General al institutului, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de celelalte
activităţi ale institutului.
Tipul de structură organizatorică este ierarhic funcţională, aşa cum este evidenţiat şi în
organigrama INCD URBAN-INCERC, aprobată prin Ordinul Ministerului Cercetării şi Inovării
nr.728/28.11.2017.
Numărul de posturi prevăzute pentru Compartimentul de audit intern, în statul de funcţii, pentru
anul 2018: două posturi ( un post de conducere şi un post de execuţie), ambele ocupate.
În anul 2018, nu au existat modificări în structura organizatorică a Compartimentului de
audit intern, din punct de vedere al formei sau al numărului de posturi.
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2.2. Exercitarea activităţii de audit public intern
Prin atribuţiile ce îi revin, Compartimentul de audit intern al INCD URBAN-INCERC, exercită
o activitate distinctă şi independentă de activităţile desfăşurate din cadrul institutului, asigurând
independenţa funcţională necesară unei evaluări obiective a disfuncţiilor constatate.
INCD URBAN-INCERC are organizată şi exercită activitatea de audit printr-o structură
proprie, organizată sub formă de compartiment. Structura proprie de audit intern este funcţională.
Compartimentul de audit intern are prevăzute în structura organizatorică un număr de două posturi
(unul de conducere şi unul de execuţie), ambele ocupate.
2.3. Independenţa auditului intern şi obiectivitatea auditorilor
2.3.1. Independenţa Compartimentului de audit public intern
Compartimentul de audit intern din cadrul INCD URBAN-INCERC îşi desfăşoară activitatea
în directa subordonare a Directorului General al institutului, conform organigramei INCD URBANINCERC, asigurându-se astfel independenţa organizatorică necesară desfăşurarii activităţii de audit
intern, în scopul unei evaluări obiective a disfuncţiilor constatate şi formularea unor recomandări
adecvate soluţionării acestora.
Independenţa organizatorică a Compartimentului de audit intern este asigurată prin poziţionarea
acestuia în directa subordine a Directorului General, cât şi prin neimplicarea auditorilor interni în
activităţi supuse auditării. Compartimentul de audit intern este independent din punct de vedere
funcţional. Planificarea şi realizarea misiunilor sunt stabilite de către auditori şi aprobate de către
Directorul General.
Comunicarea dintre Compartimentul de audit intern şi conducerea institutului este foarte bună şi se
realizează atât formal, prin adrese scrise, rapoarte, utilizate în mod curent, cât şi informal, prin
întâlniri ocazionale sau periodice cu Directorul General al institutului.
În cursul anului 2018, managementul entităţii nu a implicat auditul intern în exercitarea unor
activităţi ce fac parte din sfera auditabilă. Numirea pe post a auditorilor interni s-a realizat prin
Decizie internă a Directorului General al institutului, în urma procesului de selecţie.
Compartimentul de audit intern este subordonat direct celui mai înalt nivel al conducerii,
asigurându-se astfel independenţa şi obiectivitatea necesară desfăşurării activităţii de audit intern, în
scopul unei evaluări reale, corecte şi complete a disfuncţiilor constatate şi formularea unor
recomandări adecvate soluţionării acestora.
Auditorii interni din INCD URBAN-INCERC îşi desfăşoară activitatea cu obiectivitate
profesională, pe parcursul anului 2018, neînregistrându-se situaţii care să afecteze asigurarea
independenţei şi obiectivităţii auditorilor interni.
Prin atribuţiile pe care le îndeplineşte, Compartimentul de audit intern exercită o funcţie distinctă şi
independentă în cadrul institutului, nefiind implicat în elaborarea procedurilor de control sau în
exercitarea unor activităţi supuse auditului intern.
2.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni
Pe parcursul anului 2018, auditorii interni au avut o atitudine imparţială, fără prejudecăţi şi nu au
fost implicaţi în conflicte de interese. La începutul misiunilor de audit, auditorii interni au completat
declaraţia de independenţă.
Nu s-au constatat probleme de incompatibilitate în urma completării declaraţiilor de independenţă.
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Deoarece activitatea de audit se subordonează direct Directorului institutului, se asigură
independenţa necesară acestei activităţi de audit pentru a evalua obiectiv disfuncţiile constatate şi a
formula recomandările adecvate. Atribuţiile fiecărui auditor intern au fost îndeplinite în mod obiectiv
şi independent, cu profesionalism şi integritate, potrivit normelor şi procedurilor specifice.
1.4. Asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural
2.4.1. Elaborarea şi actualizarea normelor proprii privind exercitarea auditului intern
Activitatea de audit intern din cadrul INCD URBAN-INCERC, s-a desfăşurat şi se desfăşoară
având la bază Legea 672/ 2002, privind auditul public intern. La nivelul INCD URBAN-INCERC,
există norme proprii privind exercitarea auditului intern, care au fost elaborate şi aprobate de
conducerea institutului.
Proiectul Normelor metodologice proprii privind exercitarea auditului intern şi Carta auditului
public intern, actualizate în conformitate cu prevederile H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi aprobate de către Directorul
General al INCD URBAN-INCERC Bucureşti, au fost transmise spre avizare cu adresa nr.1994/VM
/17.04.2018, către Compartimentul de audit public intern din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării
Până în prezent, Compartimentul de audit public intern al INCD URBAN-INCERC nu a primit
nici un răspuns din partea ministerului de resort la solicitarea de avizare şi actualizare a Proiectului de
Norme metodologice proprii şi a Cartei auditului public intern transmise.
De asemenea, ministerul de resort nu a solicitat soluţionarea unor aspecte neconforme în conţinutul
Normelor metodologice proprii transmise spre avizare, neexistând schimburi de informaţii între cele
două structuri de audit intern implicate în această activitate.
2.4.2. Aplicarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
La nivelul Compartimentului de audit intern, sunt cunoscute şi respectate de către auditori,
prevederile codului privind conduita etică a auditorilor interni.
În elaborarea Codului privind conduita etică a auditorului intern s-a ţinut cont de realizarea
următoarelor obiective:
 calitatea misiunilor de audit :
- competenţa auditorilori interni de a realiza sarcinile ce le revin cu obiectivitate,
responsabilitate şi onestitate;
- conduita : auditorii interni trebuie să aibă o conduită ireproşabilă atât pe plan profesional cât şi
pe plan personal;
- credibilitatea: informaţiile furnizate de rapoartele şi opiniile auditorilor interni trebuie să fie
fidele realităţii şi de încredere;
- încrederea: în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, auditorii interni trebuie să promoveze
cooperarea şi bunele relaţii cu ceilalţi auditori interni, iar sprijinul şi cooperarea profesională,
echilibrul şi corectitudinea sunt elemente esenţiale;
- confidenţialitatea: auditorii nu au voie să folosească informaţiile obţinute în cursul activităţii
lor în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul
obiectivelor legitime şi etice ale structurii auditate.
Codul privind conduita etică a auditorului intern se aplică, iar auditorii interni asigură şi urmăresc
respectarea acestuia pe tot parcursul activităţii de audit intern. Astfel, sunt respectate regulile şi
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principiile care trebuie să guverneze activitatea auditorului intern. În cursul anului 2018, nu au fost
constatate cazuri de încălcare a normelor de conduită a auditorilor interni.
2.5. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern
2.5.1. Elaborarea şi actualizarea Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii
(PAIC) activităţii de audit intern
La nivelul Compartimentului de audit intern a fost elaborat Programul de Asigurare şi Îmbunătăţire
a Calităţii activităţii de audit – 2018, pe o perioadă de un an.
Elaborarea Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii, sub toate aspectele activităţii de
audit public intern a avut în vedere necesitatea adoptării unui proces permanent de supraveghere şi
evaluare a activităţii de audit intern, pentru respectarea de către auditori a normelor, instrucţiunilor şi a
codului privind conduita etică a auditorului intern.
Planul de acţiune, care reprezintă instrumentul de punere în lucru a Programului de Asigurare şi
Îmbunătăţire a Calităţii activităţii de audit intern, a fost structurat pe: obiective, scop, acţiuni şi
termene de implementare.
Elaborarea Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii activităţii de audit intern s-a
realizat prin respectarea prevederilor legale în vigoare, a criteriilor semnal identificare în structura de
audit şi a complexităţii misiunilor care se derulează în anul respectiv.
Elaborarea Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii activităţii de audit intern se face pe
un an calendaristic.
Programul de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii activităţii de audit intern are ca scop menţinerea
şi promovarea continuă a calităţii activităţii de audit la nivelul Compartimentului de audit intern din
cadrul INCD URBAN-INCERC, şi dă asigurarea că, auditul intern funcţionează conform regulilor
privind organizarea şi funcţionarea auditului intern şi codului de etică.
În vederea îmbunătăţirii calităţii activităţii de audit, se au în vedere:
- respectarea standardelor de audit, normelor metodologice în vigoare, codului etic şi a
procedurilor specifice în toate etapele desfăşurării auditului intern;
- identificarea bunelor practici în domeniul auditului intern, analiza şi generalizarea acestora;
- îmbunătăţirea calităţii auditului intern, creşterea eficacităţii şi aportului valoric al acestei
activităţi la îndeplinirea obiectivelor structurii auditate;
- perfecţionarea continuă a personalului din cadrul compartimentului de audit public intern.
În cadrul Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii activităţii de audit au fost stabilite
următoarele obiective şi ţinte:
- îndeplinirea tuturor misiunilor planificate în termenul stabilit;
- îndeplinirea în totalitate a obiectivelor stabilite pentru misiunile de audit intern;
- recomandări eficiente care să îmbunătăţească activitatea organizaţiei;
- recomandări acceptate de structurile auditate pentru îmbunătăţirea activităţii;
- respectarea conţinutului şi termenelor stabilite în planul de acţiune;
- respectarea termenelor de implementare a recomandărilor formulate de către auditori.
În cursul anului 2018, auditorii interni au respectat obiectivele şi indicatorii stabiliţi în cadrul
Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii activităţii de audit intern.
2.5.2. Realizarea evaluării externe
Auditul intern al institutului nu a fost evaluat în anul 2018 de Curtea de Conturi a României sau
de către o structură a ministerului coordonator, respectiv Ministerul Cercetării şi Inovării.
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1.5. Resursele umane alocate compartimentului de audit intern
2.6.1. Gradul de ocupare a posturilor la data de 31.12.2018
În conformitate cu organigrama INCD URBAN-INCERC, Compartimentul de audit public intern
funcţionează în subordinea directă a Directorului General şi are în componenţă doi angajaţi. Prin
ştatul de funcţii, au fost prevăzute un număr de două posturi, unul de conducere şi unul de execuţie,
ambele ocupate. Din analiza datelor cuprinse în Anexa 5, la data de 31.12.2018, gradul de ocupare
al posturilor din Compartimentul de audit intern a fost de 100%.
2.6.2. Fluctuaţia personalului în cursul anului 2018
În perioada de referinţă, în cadrul Compartimentului de audit intern al INCD URBANINCERC, nu au existat fluctuaţii ale personalului de conducere şi execuţie astfel :
- postul de conducere este ocupat permanent din anul 2017 (Şeful Compartimentului de audit
intern a fost numit prin Decizia Directorului General al institutului);
- al doilea post de execuţie - auditor intern din cadrul Compartimentului de audit intern este
ocupat permanent din anul 2017.
2.6.3. Structura personalului la data de 31.12.2018
Structura şi dinamica auditorilor interni după categoria de încadrare: din analiza datelor cuprinse
în Anexa 7, în anul 2018, numărul total de auditori după categoria de încadrare, de la nivelul
institutului, a rămas acelaşi, Compartimentul are ocupate două posturi, (unul de conducere şi unul
de execuţie), salariaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
Structura şi dinamica auditorilor interni după studiile de specialitate: din datele cuprinse în Anexa
7, se poate constata faptul că, la nivelul Compartimentului de audit intern din cadrul INCD
URBAN-INCERC, personalul are pregătire economică, auditorii interni au studii superioare
economice de specialitate, după cum urmează:
 Şeful de Compartiment: - Economist, licenţiat în ştiinţe economice;
- ştiinţe aprofundate - Master;
- este cunoscător al limbii engleze, italiană, franceză şi a efectuat mai multe cursuri de
perfecţionare profesională: Managementul Proiectelor, Relaţii Publice şi Comunicare, Şcoala
de Administraţie şi Politici Publice,Verificator de Proiect, Manager de Proiect, Managementul
Organizaţiei Şcolare, Manager Marketing, Formare de consilieri şi asistent suport pentru
implementarea strategiei de descentralizare în instituţiile de învăţământ preuniversitar,
Proprietate intelectuală, Certificat de Absolvire pentru ocupaţia de auditor intern în sectorul
public.
 Auditor intern - Economist,
-

licenţiat în ştiinţe economice. Certificat de Absolvire pentru ocupaţia de auditor intern în
sectorul public.

Nivelul profesional al auditorilor interni este corespunzător pentru îndeplinirea responsabilităţilor
ce le revin, posedă cunoştinţe, calităţi şi abilităţi corespunzătoare pentru realizarea misiunilor de
audit intern.
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2.6.4. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii Compartimentului de audit intern
Conform art.3 (2) din Legea 672/2002, sfera auditului intern cuprinde toate activităţile
desfăşurate în cadrul entităţii pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului
de control managerial.
Pentru acoperirea completă a sferei auditabile din cadrul INCD URBAN-INCERC, în intervalul
de 3 ani prevăzut de normele în vigoare, numărul optim de auditori estimat este de 2. Pentru
atingerea acestui obiectiv se ţine cont de resursele financiare şi bugetare ale institutului.
Structura de audit intern din cadrul institutului şi-a propus auditarea activităţilor importante cu
riscuri mari şi medii identificate la nivelul acestuia într-o perioadă de 3 ani, aşa cum reiese din
planul multianual aprobat de Directorul General al institutului.
În conformitate cu organigrama INCD URBAN-INCERC, Compartimentul de audit intern
funcţionează în subordinea directă a Directorului General al institutului, exercitând o funcţie
distinctă şi independentă de activităţile entităţii şi are în componenţă doi angajaţi.
Compartimentul de audit intern este independent din punct de vedere funcţional.
Planificarea şi realizarea misiunilor sunt stabilite de către auditori, şi aprobate de către Directorul
General al institutului. Compartimentul de audit intern este în directa subordonare a Directorului
General, asigurându-se astfel independenţa funcţională necesară unei evaluări obiective a
disfuncţiilor constatate şi formularea unor recomandări adecvate soluţionării acestora.
În anul 2018, în structura Compartimentului de audit intern, au fost prevăzute două posturi, care
sunt ocupate, fapt ce a dus la buna desfăşurare a activităţii. Compartimentul de audit intern, prin
personalul propriu dispune de resursele necesare în vederea auditării activităţilor derulate de
institut.

2.7. Asigurarea perfecţionării profesionale continue a auditorilor interni
2.7.1 Planificarea pregătirii profesionale a auditorilor interni
Auditorii interni şi-au îmbunătăţit cunoştinţele profesionale printr-o pregătire profesională
individuală continuă, afectând un număr de 15 zile conform planului anual.
Perfecţionarea personalului este un program planificat de creştere cantitativă şi calitativă a
volumului de aptitudini, cunoştinţe şi competenţe prin învăţare, în scopul obţinerii unui nivel
superior de performanţă în activitatea desfăşurată. Şeful Compartimentului de audit intern a
identificat nevoile de instruire a auditorilor interni în raport cu gradul de realizare a obiectivelor
fiecărei misiuni de audit intern cuprinsă în planul de audit pe anul 2018.
Gradul de participare la pregătirea profesională a auditorilor interni din cadrul Compartimentului
de audit intern a fost de 100%.
Auditorii interni au respectat prevederile Legii nr. 672/2002, republicată, privind auditul public
intern, cu privire la formarea profesională continuă realizată în cadrul unei perioade de minim 15
zile lucrătoare pe an.
2.7.2 Realizarea pregătirii profesionale a auditorilor interni
În anul 2018, pregătirea profesională a auditorilor interni s-a realizat prin studiu individual.
a) participarea la cursuri de instruire: - În anul 2018, auditorii interni nu au participat la cursuri
de instruire organizate de formatori sau prestatori externi;
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b) studiul individual: - Acesta s-a realizat în funcţie de obiectivele fiecărei misiuni de audit şi a
cuprins activităţi de informare, documentare, dar şi studierea legislaţiei în vigoare;
c) alte forme de pregătire realizate - nu este cazul;
d) diseminarea cunoştinţelor dobândite în procesul de pregătire profesională – studiul individual
a contribuit la îmbunătăţirea activităţii compartimentului în vederea realizării misiunilor de
audit.
Auditorii interni şi-au îmbunătăţit cunoştinţele profesionale printr-o pregătire profesională
individuală continuă, afectând un număr de 15 zile conform planului anual aprobat.
Pentru anul 2019, se va elabora un program de pregătire profesională a auditorilor interni, astfel
încât să fie respectată, cel puţin, cerinţa realizării numărului minim de 15 zile de pregătire pentru
fiecare auditor, conform legislaţiei în vigoare.
Pregătirea profesională a personalului Compartimentului de audit intern se va efectua, în funcţie
de sumele alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului, prin participarea
la cursuri de instruire şi perfecţionare organizate de persoane juridice acreditate să desfăşoare
activităţi de formare şi specializare profesională, studiu individual, şedinţe de lucru.
Programul de perfecţionare profesională pe anul 2018, s-a realizat în mare măsură prin studiu
individual al documentaţiei aferente fiecărei teme din program.
2.7.3 Durata medie de realizare a pregătirii profesionale a auditorilor interni - se va realiza o
analiză, conform tabelului de mai jos, şi se vor prezenta rezultatele acestei analize.
Nr.
crt.

Indicatori

2018

1.

Numărul de auditori care au efectuat pregătire profesională , din care :

2

1.1.

Cursuri de instruire

-

1.2.

Studiu individual

2

1.3.

Alte forme

-

2.

Număr total de zile de pregătire profesională, din care :

2.1.

Cursuri de instruire

2.2.

Studiu individual

15

2.3.

Alte forme

-

3.

Durata medie de realizare a pregătirii profesionale – în zile/om ( 3=2/1)

15

30
-

2.7.4. Dificultăţi şi oportunităţi – nu au fost întâmpinate probleme în cursul anului 2018, cu

privire la realizarea cerinţelor minime de pregătire prevăzute de cadrul de reglementare.
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Capitolul 3. Evaluarea activităţii de audit a compartimentelor de audit intern care sunt
organizate şi funcţionează în cadrul entităţilor publice subordonate, aflate în coordonare
sau sub autoritate
Nu este cazul

Capitolul 4. Planificarea şi derularea misiunilor de audit intern
4.1. Planificarea activităţii de audit intern
4.1.1. Planificarea multianuală
Planul Multianual 2016-2018 cuprinde: domeniile şi activităţile auditabile, obiectivele misiunilor şi
sfera de intervenţie a auditului intern.
Selectarea şi includerea în planul multianual de audit intern a misiunilor s-a realizat în funcţie de
următoarele elemente de fundamentare :
- analiza riscurilor asociate activităţilor desfăşurate în cadrul INCD URBAN-INCERC
Bucureşti;
- respectarea periodicităţii în auditare ( cel puţin o dată la 3 ani);
- criteriile semnal şi sugestiile Directorului General al institutului;
- rapoarte de audit anterioare.
Ca rezultat al procesului de evaluare a riscurilor aferente activităţilor desfăşurate în cadrul INCD
URBAN-INCERC Bucureşti, a fost întocmit un plan de audit pe o perioadă de 3 ani.
Planificarea activităţii de audit intern este un proces prin care sunt stabilite dómeniile şi activităţile
auditabile, obiectivele misiunilor şi sfera de intervenţie a auditului. Planificarea are rolul de a asigura
realizarea activităţii din cadrul compartimentului de audit intern, în condiţii de eficacitate, prin
concentrarea pe acele zone care prezintă riscuri ridicate.
Planul Multianual 2016-2018, a fost aprobat de către Directorul General al INCD URBANINCERC, în data de 28.03.2015.
Planul Multianual 2016-2018, a fost modificat şi aprobat de către Directorul General al INCD
URBAN-INCERC, în data de 25.08.2015.
Planul Multianual de Audit are următoarea structură : scopul acţiunii de auditare, obiectivele
acţiunii de auditare, identificarea structurilor organizatorice la care se va desfăşura misiunea de audit,
durata misiunii de audit, perioada supusă auditării, numărul de auditori proprii antrenaţi în misiunea
de audit. Prin planul multianual de audit intern, sunt cuprinse toate activităţile desfăşurate de institut,
urmărindu-se respectarea cerinţei privind auditarea acestora la 3 ani.
4.1.2. Planificarea anuală
Elaborarea planului anual 2018, s-a realizat prin extragerea misiunilor de audit din cadrul
planului multianual 2016-2018, şi ierarhizarea acestora în funcţie de priorităţi şi de rezultatele
reevaluărilor anuale de risc, ţinând cont de: impactul activităţilor asupra obiectivelor institutului,
mărimea fondurilor băneşti, volumul şi complexitatea operaţiunilor realizate, fluctuaţia cadrului
legislativ şi procedural, probabilitatea apariţiei fraudelor, etc.
În cadrul planului de audit 2018, au fost cuprinse două misiuni de regularitate şi o misiune adhoc ( misiune de audit cu caracter excepţional).
Planul anual 2018 elaborat de către Compartimentul de audit intern a fost aprobat de către
Directorul General al institutului în data de 15.02.2018.
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Planul anual 2018 modificat, a fost aprobat de către Directorul General al institutului în data de
13.09.2018.

Actualizarea planului de audit intern pe anul 2018, s-a realizat în data de 13.09.2018 în baza
Referatului nr. 4898/VM/ 11.09.2018 şi Nota de Constatare nr. 4912 /VM/ 11.09.2018 prin care
conducerea institutului a solicitat efectuarea unei misiuni ad-hoc (misiune de audit cu caracter
excepţional) cu tema: Evaluarea activităţii – Verificarea contractelor şi confirmările de
comandă întocmite pentru beneficiari conform Procedurii P.G. - 4.4., înregistrarea şi
facturarea lor în programul de contabilitate la Compartimentul Management Financiar,
Întocmire şi Urmărire Contracte, în prezent - Compartimentul Financiar-Administrativ-Sucursala
INCERC Bucureşti, şi s-a dispus auditarea în perioada - 01.01.2017-31.12.2017, a contractelor şi
confirmărilor de comandă încheiate în anul 2017.
Prin adresa nr. 6004/VM/02.11.2018, Compartimentul de audit intern a solicitat conducerii
institutului aprobarea prelungirii perioadei de realizare a misiunii de audit aflată deja în
desfăşurare la Compartimentul Financiar-Administrativ, până la data de 23.11.2018, având
în vedere faptul că, D-na Şufer Mioara - Şef Compartiment Audit Intern, a fost în concediu
medical, fiind internată în spital.
Misiunile programate a fi desfăşurate precum şi calcularea fondului de timp alocat
activităţii de audit intern pentru perioada anului 2018, se regăsesc detaliate în cadrul
Referatului de justificare nr.3 / 15.02.2018.
Durata medie de realizare a unei misiuni de audit este de aproximativ două luni.
Toate misiunile planificate pe anul 2018 au fost realizate, gradul de realizare a fost de
100%.
4.2. Realizarea misiunilor de audit intern
Pe parcursul anului 2018, Compartimentul de audit intern din cadrul INCD URBAN-INCERC, a
efectuat două misiuni de regularitate şi o misiune de audit ad-hoc (misiune de audit cu caracter
excepţional):
 evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor şi sarcinilor Sucursalei Cluj-Napoca
 evaluarea activităţii laboratorului INCERC de Cercetare şi Încercări Securitate la Incendii (SI)
- Sucursala INCERC Bucureşti
 evaluarea activităţii -Verificarea contractelor şi confirmările de comandă întocmite pentru
beneficiari conform Procedurii P.G. - 4.4., înregistrarea şi facturarea lor în programul de
contabilitate - Compartimentul Management Financiar, Întocmire şi Urmărire Contracte
(2017), în prezent Compartimentul Financiar- Administrativ - Sucursala INCERC Bucureşti
1. Evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor şi sarcinilor Sucursalei Cluj-Napoca
Principalele obiective ale misiunii de audit :
- modul de organizare şi funcţionare a activităţii din cadrul Sucursalei Cluj-Napoca;
- organizarea şi conducerea activităţilor financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de
sucursală ;
- respectarea cadrului legal, normativ şi procedural, în ceea ce priveşte activitatea sucursalei;
- respectarea procedurilor.
Principalele constatări efectuate :
INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca are sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea
Floreşti, nr. 117, judeţul Cluj.
154

Sucursala Cluj-Napoca, asemenea instituţiei centrale din Bucureşti este un centru de generare,
cultivare şi promovare a ştiinţei şi tehnologiei construcţiilor în România.
De la înfiinţarea sa în anul 1962 (sub denumirea INCERC Filiala Cluj), actuala sucursală asistă
partenerii din sectorul construcţiilor şi industria materialelor de construcţii în adoptarea în timp util
a celor mai adecvate soluţii în problemele ridicate de materialele de construcţii, siguranţa în
exploatare, condiţiile de locuire urbană şi rurală, conservarea energiei şi protecţia mediului,
prezervarea patrimonului istoric, siguranţa structurală şi restaurarea monumentelor istorice.
- Sucursala dispune de laborator de cercetare şi încercări materiale şi elemente de construcţii
(IME), hală de încercări pe elemente şi structuri de construcţii şi spaţii anexe pentru realizarea
elementelor experimentale.
- Laboratorul are politici şi proceduri prin care să asigure protecţia informaţiilor confidenţiale şi
a drepturilor de proprietate ale clienţilor săi, inclusiv proceduri pentru protecţia stocării şi
transmiterii electronice a rezultatelor.
- În cadrul laboratorului de încercări pentru materiale şi elemente de construcţii (IME) se
desfăşoară lucrări de cercetare-dezvoltare, lucrări de reglementări tehnice în domeniul
construcţiilor, expertize şi asistenţe tehnice, agremente tehnice pentru materiale, produse,
echipamente şi procedee de construcţie.
- Contabilitatea financiară a sucursalei este organizată şi este condusă cu respectarea Legii
Contabilităţii nr.82/1991, republicată.
- Sucursala respectă conţinutul şi funcţionalitatea conturilor conform planului contabil general,
înregistrările făcându-se cronologic şi sistematic pe baza documentelor justificative privind
bunurile mobile, imobile şi disponibilităţile băneşti.
- În cadrul sucursalei, există un economist cu atribuţii de control financiar preventiv, care
verifică sistematic proiectele pe operaţiuni. Ca urmare a verificării documentelor puse la
dispoziţie de Compartimentul Financiar-Administrativ, nu s-au întâlnit cazuri de refuz de viză
CFP, persoana desemnată să desfăşoare această activitate ţine şi completează registrul privind
operaţiunile prezentate la viză CFP.
- Pentru acordarea vizei CFP, este împuternicit un singur angajat, care nu are înlocuitor pentru
acordarea vizei CFP, pe perioada de CO, CM.
- Din analiza documentelor puse la dispoziţie şi din discuţiile purtate cu persoanele responsabile,
s-au identificat riscuri în activitatea financiar-administrativă. Unul dintre riscuri este plata
nedefalcată a TVA de către clienţi (conform prevederilor Legii nr.275/2017 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA). Cauza - necunoaşterea
prevederilor legale. Pentru a remedia această problemă, au fost transmise informări scrise
clienţilor.
- Persoana desemnată să se ocupe de secretariat, nu are înlocuitor, pentru toate sarcinile şi
responsabilităţile pe perioada de CO, CM.
- Sucursala Cluj-Napoca are organizat un sistem de control intern, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, a organigramei şi a ştatului de funcţii. În cadrul sucursalei, sistemul de
control intern reprezintă ansamblul de politici, măsuri, metode şi proceduri elaborate în scopul
îndeplinirii obiectivelor, a respectării legislaţiei şi regulamentelor interne.
- Auditorii interni au analizat procedurile de control şi activităţile de control curente, din care a
rezultat că, sucursala are controlul intern funcţional.
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-

Echipa de auditori apreciază faptul că, procedurile sunt cunoscute şi aplicate. Conducerea şi
personalul demonstrează o atitudine constructivă, existând preocuparea de a anticipa şi înlătura
problemele. Sunt implementate tehnici de control.
- Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat pe baza unui program anual de achiziţii publice,
fundamentat corespunzător şi bazat pe referatele de necesitate şi notele de fundamentare ale
tuturor compartimentelor din cadrul sucursalei şi aprobat de către Directorul General al
institutului.
Achiziţiile efectuate în perioada auditată au fost cele înscrise în P.A.A.P, s-au încadrat în sumele
aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, s-au respectat restricţiile bugetare prevăzute
de legislaţia în vigoare şi au fost evidenţiate în contabilitatea sucursalei, în ordine cronologică.
În elaborarea P.A.A.P, se are în vedere respectarea principiului unei bune gestiuni financiare
(respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate) şi includerea în acesta doar acelor
bunuri, lucrări şi servicii, sau obiective de investiţii care au legătură cu obiectul de activitate.
Din verificările efectuate, echipa de audit a constatat că, sucursala a efectuat achiziţii directe de
bunuri şi servicii de la furnizori, selectaţi pe baza ofertelor de preţ.
În perioada auditată, sucursala a achiziţionat : cilindru hidraulic presă; debitmetru model mv-304
cu certificate de etalonare şi sursă de alimentare; grup hidraulic; stereomicroscop Leica S APO cu
obiectiv apocromat de 2x, cu cameră foto digitală, soft de măsurători, lupă citire fisuri cu lampă
încorporată; termohigometru de perete; termohigometru portabil; Cupe Dural cf SR EN1391: 200336 buc.; Modul electronic pentru controlul atmosferei din laborator; Aplicator gama 50-200
microni; Elcomater; Rezervor pentru aplicator; invertor FORCE 145 + masca ( aparat sudură) care
au fost incluse în P.A.A.P.
Aprovizionarea cu materiale/echipamente/servicii în cadrul laboratorului IME s-a realizat
conform procedurii , în funcţie de necesitate, în condiţiile şi limitele financiare care au fost
disponibile.
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare conform noii organigrame aprobate nu este
actualizat. Regulamentul a fost actualizat şi aprobat.
- În perioada analizată, s-au înregistrat în activitatea de cercetare-dezvoltare a Sucursalei ClujNapoca, un număr de două contracte tip NUCLEU şi peste 600 de contracte încheiate cu agenţi
economici.
- Toate contractele se întocmesc conform procedurilor. În urma verificării contractelor de
cercetare ştiinţifică încheiate în anul 2017, ( cu valori până în 5.000 lei) , s-a constatat că,
Procesele Verbale de Analiză Comandă Externă nu au toate semnăturile corespunzătoare.
Recomandare implementată.
- Personal redus ca număr, aglomerare şi suprapunere de sarcini, care disturbă planificarea
iniţială a programului de lucru în perioada de vară – concedii.
- Arhivarea documentelor la nivelul sucursalei este defectuoasă. Lipsa de personal responsabil cu
activitatea de arhivare a documentelor sucursalei. Nu este alcătuită toată documentaţia în
nomenclatorul arhivistic.
Principalele recomandări formulate :
 Actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare conform Organigramei aprobată
de Ministerul Cercetării şi Inovării în data de 28.11.2017, de către persoanele răspunzătoare şi
aprobarea sa de către conducerea institutului. ROF-ul a fost actualizat şi aprobat.
 Trimiterea de informări scrise clienţilor privind plata defalcată a TVA. Această recomandare
se implementeză deja printr-o scrisoare tip şi va trebui continuată.
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Actualizarea procedurii de semnare a Proceselor Verbale de Analiză Comandă Externă a
contractelor cu agenţii economici care au valori cuprinse până în 5.000 lei. Recomandare în
curs de implementare.
Desemnarea unui înlocuitor cu depunerea TVA datorată, pe perioada CO, CM. Recomandarea
a fost implementată.
Desemnarea unui înlocuitor pe perioada CO, CM , pentru secretariat. Recomandarea a fost
implementată.
Creşterea pregătirii profesionale prin participare la programe de perfecţionare / formare
profesională, inclusiv cursuri de formare profesională în domeniul financiar-administrativ, în
vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor şi a practicii profesionale în domeniu.
Arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Punerea în aplicare
a codului de deontologie arhivistică de către persoana însărcinată cu activitatea de arhivă,
pentru îndeplinirea îndatoririlor în conformitate cu principiile arhivistice privitoare la: crearea
şi păstrarea arhivei curente, selecţionarea, preluarea, conservarea şi asigurarea protecţiei
documentelor. Recomandarea se implementează.
Revizuirea nomenclatorului arhivistic în conformitate cu organigrama în vigoare.
Desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor prin respectarea obligaţiilor stabilite de
Legea nr.16/1996, republicată privind Arhivele Naţionale şi Responsabilităţilor prezentate în
procedura de sistem – Arhivarea documentelor elaborată la nivel de institut. Recomandarea se
implementează.

În consecinţă, apreciem că implementarea recomandărilor formulate de echipa de auditori va avea
ca efect îmbunătăţirea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii activităţilor Sucursalei Cluj-Napoca.
2. Evaluarea activităţii laboratorului INCERC de Cercetare şi Încercări Securitate la
Incendii ( SI) - Sucursala INCERC Bucureşti
-

Principalele obiective ale misiunii de audit :
evaluarea principalelor obiective, activităţi ale laboratorului (SI) şi modul de realizare ale
acestora;
activitatea de organizare şi conducere a activităţii laboratorului;
evaluarea procedurilor de lucru, modul de respectare şi aplicare;
contractele încheiate;
evaluarea stadiului implementării sistemului de control intern/managerial;
modul de îndeplinire a obiectivelor laboratorului.

Principalele constatări efectuate:
-

-

Sucursala INCERC Bucureşti dispune de Laboratorul de Cercetare şi Încercări Securitate la
Incendii (SI).
Laboratorul are politici şi proceduri prin care să asigure protecţia informaţiilor confidenţiale şi
a drepturilor de proprietate ale clienţilor săi, inclusiv proceduri pentru protecţia stocării şi
transmiterii electronice a rezultatelor.
Laboratorul are documentate proceduri tehnice de lucru pentru toate încercările evaluate. La
toate procedurile, sunt asociate şi instrucţiuni de lucru pentru echipamente care intervin în
încercare. Toate aceste documente de lucru trebuie actualizate conform noii structuri
organizatorice. Procedurile tehnice au fost actualizate. Toate încercările au la bază metode
standardizate şi sunt adecvate la scop.
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-

-

-

Laboratorul are în dotare echipamente de măsurare şi /sau încercare capabile să atingă
exactitatea cerută şi sunt conforme cu cerinţele din standardele de încercări. Fişele de
mentenanţă ale echipamentelor au fost actualizate conform noii organigrame.
Laboratorul (SI) este dotat cu echipamentele necesare şi condiţiile de mediu precizate în
standardele specifice fiecărui material. A cooperat permanent cu clienţii săi referitor la lucrările
efectuate, asigurând o colaborare eficientă.
Sunt necesare lucrări pentru expertizarea tehnică şi reabilitarea capitală a clădirii laboratorului,
inclusiv spaţiul aferent încercărilor. Durata de viaţă a construcţiei a fost estimată la 50 de ani,
laboratorul împlinind semicentenarul în anul 2015. Investiţiile de expertizare şi reabilitare a
spaţiilor existente din cadrul laboratorului trebuiau realizate încă din anul 2015. Recomandăm
executarea acestor obiective în regim de urgenţă, în perioada următoare, astfel încât, prin
eforturi susţinute, atât din partea laboratorului, cât şi din partea INCD URBAN-INCERC, să
poată fi duse la îndeplinire.
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare conform noii organigrame aprobate nu este
actualizat. Regulamentul a fost actualizat şi aprobat.
Nu este actualizat Manualul Calităţii Laboratorului ( nu a mai fost actualizat din anul 2016)
conform noii organigrame. Recomandarea a fost implementată.
Procedurile şi Regulamentul Intern nu sunt actualizate conform noii organigrame.
Au fost actualizate.
Reluarea unor mai vechi contacte existente cu specialiştii firmelor ECAB şi TEHNOSERVICE,
în vederea repunerii în funcţiune a echipamentului SBI. Recomandare implementată.
Repararea şi etalonarea la nivelul laboratorului a termocuplurilor de tip K, necesare pentru
efectuarea testelor de rezistenţă la foc.
Toate contractele se întocmesc conform procedurilor. Nu se întocmesc contracte fără a se
realiza în prealabil analiza comenzii, fără a se lămuri toate cerinţele solicitantului.
În anul 2017, s-a constatat existenţa unui număr mic de contracte, dar cu valori destul de mari.

În anul 2017, au fost derulate următoarele contracte:
- nr.contract 7252/2016 în valoare de 9.520 lei;
- nr.contract 7253/2016 în valoare de 51.170 lei;
- nr.contract 7254/2017 în valoare de 2.023 lei;
- comandă internă nr.234/PFCH/14.03.2017 în valoare de 16.348 lei (manoperă);
- nr.contract 7255/2017 în valoare de 10.710 lei;
- Program Nucleu/PN 16-10.02.01, Faza 3 în valoare de 160.000 lei;
- nr.contract 7256/2017 în valoare de 8.330 lei;
- nr.contract 7257/2017 în valoare de 20.825 lei;
- nr.contract 7258/2017 în valoare de 1.606 lei;
- nr.contract 7259/2017 în valoare de 2.796 lei;
- nr.contract 7462/2017 în valoare de 2.975 lei;
- comandă internă nr.323/PFCH/10.11.2017 în valoare de 4.953 lei (manoperă);
- Program Nucleu/PN 16-10.02.01, Faza 4 în valoare de 180.000 lei.
- În vederea verificării calităţii rezultatelor încercărilor, au fost elaborate în anul 2017, două
planuri conform Procedurii Generale P.G.5.9, planuri care cuprind acţiuni de monitorizare a
rezultatelor încercărilor, separat pentru cele două tipuri de încercări acreditate: rezistenţă la foc
şi reacţie la foc.
- Pe parcursul anului 2017, calitatea rezultatelor încercărilor de rezistenţă la foc a fost verificată
prin toate metodele de lucru ale laboratorului, iar pentru încercările de reacţie la foc, singura
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metodă care nu a fost încă pusă în aplicare, a fost cea de participare la comparări interlaboratoare, deoarece în anul 2017 nu a existat o instituţie care să organizeze aceste comparări
inter-laboratoare în domeniul încercărilor de reacţie la foc (există o scrisoare trimisă de
ROLAB în care se specifică că nu au cuprins în activitatea lor acest domeniu).
În anul 2017, s-au depus eforturi susţinute atât din partea personalului laboratorului, cât şi din
partea conducerii institutului, pentru reamenajarea, reabilitarea şi modernizarea unor părţi
importante din spaţiile laboratorului, pentru modernizarea echipamentelor existente şi a
spaţiilor de lucru aferente acestora.
Pentru condiţionarea simultană a mai multor epruvete de dimensiuni mari (2-3 buc),
conducerea laboratorului a propus construirea unei hale climatice în cadrul laboratorului, în
conformitate cu standardul de metodă şi încercare.
Procedurile tehnice de execuţie precum şi instrucţiunile tehnice de utilizare a echipamentelor,
au fost actualizate conform noii organigrame.
Pentru evacuarea gazelor arse, rezultate în urma testelor de rezistenţă la foc, se impune dotarea
laboratorului cu o instalaţie de captare-evacuare şi filtrare a acestora.
Laboratorul asigură conformitatea cu cerinţele specifice din SR EN ISO/ CEI/17025:2005,
actualizat.
Laboratorul (SI) are organizat un sistem de control intern în conformitate cu
prevederile
legale în vigoare, a organigramei şi a ştatului de funcţii.
În cadrul laboratorului, sistemul de control reprezintă ansamblul de politici, măsuri, metode şi
proceduri elaborate, în scopul îndeplinirii obiectivelor, a respectării legislaţiei şi a
regulamentelor interne.
Procedurile operaţionale, de sistem, sunt în curs de actualizare şi aprobare, conform noii
organigrame.
Procedurile tehnice de execuţie, precum şi instrucţiunile tehnice de utilizare a
echipamentelor, au fost actualizate conform noii organigrame.
Actualizarea procedurilor ( PG, PO, PS) . Procedurile au fost actualizate.
Construirea sistemului de placări exterioare la turnul de faţadă al laboratorului, care a necesitat
un efort susţinut atăt pentru efectuarea testului de rezistenţă la foc a sistemului ETICS cât şi
pentru prelucrarea înregistrărilor obţinute.
Se impune dotarea laboratorului cu un generator electric automat, care să asigure furnizarea
curentului electric în situaţii de avarie a reţelei de alimentare cu energie electrică a
laboratorului.
Pentru evacuarea gazelor arse, rezultate în urma testelor de rezistenţă la foc, se impune
dotarea laboratorului cu o instalaţie de captare-evacuare şi filtrare a acestora.
Din discuţiile purtate cu conducerea laboratorului s-a pus accentul pe insuficienţa resurselor
financiare pentru sprijinirea cercetării.

-

-

-

-

-

-

Principalele recomandări formulate:





Actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare conform Organigramei aprobată
de Ministerul Cercetării şi Inovării în data de 28.11.2017, de către persoanele răspunzătoare şi
aprobarea sa de către conducerea institutului. Regulamentul a fost actualizat şi aprobat.
Actualizarea şi aprobarea Manualului Calităţii Laboratorului ( MCL-01), conform noii
organigrame. Recomandarea a fost actualizată şi aprobată.
Actualizarea şi aprobarea procedurilor de lucru scrise şi formalizate (PG, PO, PS) privind
toate activităţile/subactivităţile laboratorului, conform noii organigrame. Procedurile au fost
actualizate şi aprobate.
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A fost actualizată Procedura P.G.-7.1.-„Analiza solicitărilor, ofertelor şi contractelor”,
actualizată la 10.09.2018.
 Punerea în funcţiune şi calibrare a echipamentului SBI , de către specialişti autorizaţi.
Echipamentul SBI a fost repus în funcţiune în luna septembrie, cu ajutorul specialiştilor
englezi de la firma FTT – Anglia. Recomandarea este implementată.
 Participare la cursuri interne şi externe, în special pentru echipamentul SBI. Recomandare în
curs de realizare.
 Dotarea laboratorului cu o instalaţie de captare-evacuare şi filtrare a gazelor arse.
 Achiziţionarea unui generator de curent electric pentru siguranţa furnizării de energie
electrică.
 Transmiterea unei adrese către ROLAB pentru participarea laboratorului la încercări interlaboratoare. Recomandare implementată.
 Perfecţionarea personalului în utilizarea softurilor AUTOCAD şi PYROSIM.
 Achiziţionarea instalaţiei de filtrare a gazelor arse rezultate în urma arderii materialelor/
elementelor de construcţie în cuptoare precum şi necesitatea amenajării unei camere climatice
corespunzătoare în care să se condiţioneze simultan epruvete de dimensiuni mari.
 Sunt necesare investiţii pentru expertizarea tehnică şi reabilitarea structurală a spaţiilor pentru
încercări ( hala de încercări), dat fiind faptul că la momentul proiectării, durata de viaţă a
construcţiei a fost estimată la aproximativ 50 de ani. Spaţiile mari şi suprafeţele vitrate extinse
impun o expertiză termo-higro-energetică din care să rezulte o soluţie de reabilitare termică
corectă şi eficientă.
 Angajarea de tineri, cu dorinţa şi capacitatea de a face carieră în cercetare.
 Intensificarea participării în proiecte europene.
 Colaborarea cu universităţile ce va permite accesul la informaţii din domeniul cercetării
fundamentate, atragerea de resursă umană înalt calificată, generarea de noi idei de proiect.
 Implicarea personalului în acţiuni de pregătire profesională, în vederea îmbunătăţirii
cunoştinţelor şi a practicii profesionale în domeniu precum şi creşterea performanţelor
profesionale.
Prin implementarea recomandărilor auditorilor interni, activitatea laboratorului va cunoaşte o
ameliorare.
3. Evaluarea activităţii - Verificarea contractelor şi confirmările de comandă întocmite
pentru beneficiari conform Procedurii P.G. - 4.4. , înregistrarea şi facturarea lor în
programul de contabilitate - Comp. Financiar - Administrativ - Sucursala INCERC
Bucureşti
Principalele obiective ale misiunii de audit:
-

-

obiectivul general al misiunii de audit ad-hoc a fost de a da o asigurare obiectivă conducerii
institutului în privinţa îndeplinirii obiectivelor de către Comp. Management Financiar,
Întocmire şi Urmărire Contracte, în privinţa bunei desfăşurări a activităţii de contractare,
derularea, avizarea şi recepţia contractelor înregistrate, aferente anului 2017, la termenele şi în
condiţiile prevăzute în contract, privind înregistrarea, facturarea, scadenţă, încasări, mod de
încasare;
modul de respectare a sarcinilor de serviciu conform fişei posturilor de către persoanele
responsabile cu atribuţii referitoare la redactarea contractelor şi a confirmărilor de comandă;
emitere de facturi şi respectarea Procedurii Generale P.G. - 4.4;
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-

modul de efectuare a demersurilor legale în vederea emiterii şi transmiterii facturilor
în vederea recuperării sumelor datorate din contracte;
examinarea contractelor şi confirmărilor de comandă, aferente perioadei controlate;
examinarea facturilor aferente contractelor verificate;
situaţia încasărilor;
situaţia derulării contractelor şi facturarea lor la termen.

restante

Principalele constatări:
Misiunea de audit ad-hoc s-a desfăşurat din dispoziţia scrisă a Directorului General, în
conformitate cu prevederile legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, a Normelor
Metodologice specifice INCD URBAN–INCERC, a Ord. de Serviciu nr. 73/12.09.2018
(49841/VM/12.09.2018), Nota de Constatare nr. 4912/VM/11.09.2018 şi Referatul nr.
4898/VM/11.09.2018.
Referitor la perioada auditată, respectiv - 01.01.2017-31.12.2017, la nivelul INCD URBANINCERC, funcţiona la acea dată, Compartimentul Management Financiar, Întocmire şi Urmărire
Contracte.
În perioada auditată, în cadrul Compartimentului Management Financiar, Întocmire şi Urmărire
Contracte, persoanele responsabile cu atribuţii referitoare la redactarea contractelor, a confirmărilor
de comandă, emiterii de facturi şi respectarea Procedurii Generale - „ Analiza cererilor de ofertă,
ofertei şi contractelor” P.G.-4.4 erau Şef Compartiment Adriana Alexandrescu şi tehnician Udeanu
Sorin Vasile.
La data de 31.12.2017, Şeful Compartimentului Management Financiar, Întocmire şi Urmărire
Contracte, s-a pensionat. Conform noii organigrame aprobate la data de 28.11.2017,
Compartimentul Management Financiar, Întocmire şi Urmărire Contracte se desfiinţează şi se
înfiinţează Compartimentul Financiar-Administrativ din cadrul Sucursalei INCERC Bucureşti. În
perioada ianuarie-iulie 2018, activitatea Compartimentului Financiar- Administrativ a fost asigurată
de către dl. Udeanu Sorin Vasile care avea prevăzute în fişa postului următoarele sarcini de serviciu:
- întocmirea lunară a graficului de predări cu contractele în derulare;
- atribuie numere de contracte din registre, alocate laboratoarelor executante;
- redactează şi urmăreşte circuitul de semnături privind aprobarea proceselor verbale de
recepţie a lucrărilor, în termenele contractuale, în vederea facturării finale şi finalizarea
contractelor;
- arhivează şi păstrează documentele conform legislaţiei în vigoare;
- cunoaşterea, respectarea şi aplicarea întocmai a tuturor procedurilor/documentelor care fac
obiectul domeniului de activitate şi care sunt aduse la cunoştinţă.
Începând cu data de 02.08.2018, conducerea Compartimentului Financiar- Administrativ, din
cadrul Sucursalei INCERC Bucureşti, este asigurată de către Şef Compartiment - ec. Barbu
Alexandra - Marina, conform Deciziei nr. 244/2018, care deţine la momentul actual, întreaga
responsabilitate pentru activităţile desfăşurate, evidenţa de contractare şi facturare, activitatea de
control financiar-preventiv şi pentru asigurarea resurselor necesare.
Conform noii organigrame aprobate, cu nr. 728/28.11.2017 şi a ROF-ului actualizat şi aprobat
prin Decizia nr.297/14.11.2018, Compartimentul Financiar-Administrativ face parte din structura
organizatorică a Sucursalei INCERC Bucureşti. Compartimentul îşi desfăşoară activitatea în directa
coordonare a Directorului Economic, a Directorului de Sucursală şi este condus de Şeful de
Compartiment.
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Prin adresa - Nota de Constatare nr.4912/VM/ 11.09.2018, d-na Barbu Alexandra-Marina - Şef
Compartiment Financiar-Administrativ, a constatat şi a adus la cunoştinţa conducerii institutului
faptul că, în urma preluării postului, a descoperit că, în anul 2017 şi în anul 2018, există contracte
şi confirmări de comandă semnate, nefacturate sau facturat doar avansul, precum şi alte documente
lipsă din dosare.
Referitor la perioada auditată - 01.01.2017-31.12.2017, echipa de audit, în urma verificărilor celor
151 de contracte şi 34 confirmări de comandă pe 2017, a constatat că există contracte şi confirmări
de comandă semnate şi nefacturate, dosarele contractelor nu sunt integral completate, cu
documentele specificate în procedură, din dosare lipsesc documente în original, foarte multe
documente nu sunt îndosariate.
Din analiza documentelor prezentate, precum şi în urma verificării contractelor şi confirmărilor
de comandă pe anul 2017, s-a constatat că:
- nu a fost respectată şi urmărită procedura P.G.- 4.4, astfel încât sa nu existe abateri;
- nu a fost întocmit lunar un grafic de predări cu contractele şi confirmările de comandă în
derulare, din cadrul Compartimentului Management Financiar, Întocmire şi Urmărire
Contracte;
- contracte şi confirmări de comandă semnate, neînregistrate şi nefacturate la timp , în programul
de contabilitate pe anul 2017;
- cei doi salariaţi ai Compartimentului Management Financiar, Întocmire şi Urmărire Contracte
nu au respectat sarcinile de serviciu prevăzute în fişa postului, nu au fost respectate sarcinile de
serviciu conform ROF;
- contractele nu s-au încasat în termenul legal, au fost înregistrate plăţi restante, ca urmare a
neîncasării sumelor din contractele încheiate cu beneficiarii;
- se mai constată dezinteresul sau slaba pregătire profesională, a celor responsabili din perioada
auditată 01.01.2017 - 31.12.2017, lipsa de responsabilizare, nerespectarea atribuţiilor din fişele
de post, nerespectarea procedurilor, neînregistrarea de venituri. Toate aceste deficienţe
înregistrate au avut ca efect scăderea veniturilor institutului, prin neîncasarea la timp a
facturilor.
La momentul actual, echipa de audit a constatat că toate facturile găsite restante au fost emise de
către Şeful Compartimentului Financiar-Administrativ, înainte de începerea misiunii de audit şi în
timpul misiunii de audit.
Referitor la situatia juridică a firmelor restante la plată, precizăm că, trei contracte au fost
direcţionate către Oficiul Juridic, în vederea recuperării sumelor datorate.
Pentru toate contractele şi confirmările de comandă, care au fost găsite nefacturate şi
neînregistrate la timp, au fost emise facturi şi trimise beneficiarilor, în valoare toatală de 136.678,
62 lei, din care până în prezent a fost încasată suma de 136.202, 62 lei.
Echipa de audit a constatat că, la momentul actual, datorită implicării Şefului de Compartiment,
majoritatea contractelor şi confirmărilor de comandă au fost facturate şi încasate, contractele au fost
îndosariate, completate cu documentele care lipseau la momentul verificării lor şi păstrate în spaţii
special amenajate.
Din Nota de Constatare pe care Şeful Compartimentului Financiar-Administrativ a prezentat-o la
cerere, echipei de audit, rezultă că, în urma verficărilor şi în anul 2018, au existat contracte şi
confirmări de comandă semnate şi nefacturate în perioada ianuarie- iulie 2018.
Dosarele acestora nu sunt completate integral, cu documentele specifice procedurii, contractele,
confirmările de comandă, devizele, şi anexele sunt întocmite cu greşeli, documente neîndosariate.
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Tot în Nota de Constatare solicitată de către echipa de audit, este specificat şi faptul că, datorită
neînregistrării în programul de contabilitate, şi nefacturarea la timp a contractelor şi confirmărilor
de comandă, a rezultat neînregistrarea de venituri în cadrul Sucursalei INCERC Bucureşti, şi
implicit în cadrul INCD URBAN-INCERC, în valoare totală de 308.594, 96 lei, din care până în
prezent s-a încasat suma de 279.717, 80 lei.
În urma verificării celor 151 de contracte şi 34 confirmări de comandă, s-a constatat că valoarea
contractelor şi confirmărilor de comandă încheiate în anul 2017, neînregistrate în programul de
contabilitate, nefacturate sau facturat doar avansul, este în valoare de 136.678,62 lei, din care
precizăm că, până în prezent, în urma verificării la Compartimentul Financiar-Administrativ, a fost
încasată suma de 136.202,62 lei. Din această sumă, doar suma de 1.854 lei, ar fi trebuit încasată în
anul 2017, deoarece restul de 134.824,62 lei provine din contracte încheiate în anul 2017, dar cu
termene de predare şi cu Procese Verbale de Recepţie în anul 2018.
La sfârşitul misiunii de audit, a fost predat Registrul riscurilor şi au fost indentificate patru
riscuri. Acest registru urmează să fie definitivat, semnat şi desemnat un responsabil cu riscurile.
În prezent, toate contractele şi confirmările de comandă se întocmesc conform noii proceduri P.G.
– 7.1 – „Analiza solicitărilor, ofertelor şi contractelor”, actualizată la data de 10.09.2018.
Procedurile la momentul actual, în principal, P.G.7.1, sunt cunoscute şi aplicate.
Conducerea Compartimentului Financiar-Administrativ demonstrează eficienţă şi responsabilitate
în rezolvarea sarcinilor de serviciu, o atitudine constructivă, existând permanent preocuparea de a
anticipa şi înlătura problemele, sunt implementate tehnici de control.
Principalele recomandări:
La momentul actual, deşi nu au fost semnalate nereguli la Comp.Financiar-Administrativ, au fost
formulate câteva recomandări cu nivel de prioritate mic:
 creşterea performanţelor profesionale prin participarea la programe de formare/perfecţionare
profesională, inclusiv cursuri de formare profesională în domeniul financiar – administrativ,
în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor şi a practicii profesionale în domeniu;
 recuperarea sumelor restante de plată ( şi sumele restante din contractele care au fost
direcţionate către Oficiul Juridic), completarea dosarelor.
 completarea Registrului de riscuri anual, semnarea lui şi desemnarea unui responsabil;
 program de măsuri pentru prevenirea şi combaterea riscurilor financiar-administrative la
nivel de compartiment.
Urmărirea recomandărilor
Pe parcursul derulării misiunilor de audit intern, constatatările şi recomandările auditorilor interni,
sunt discutate cu responsabilii structurilor auditate şi apoi sunt cuprinse în Raportul de audit intern,
care se înaintează Directorului General al institutului, spre aprobare.
Rezultatele discuţiilor cu responsabilii structurilor auditate, se transpun într-un Plan de acţiune şi
un Calendar al implementării recomandărilor formulate de către auditorii interni, care sunt urmărite
până la implementarea recomandărilor sau până la următoarea misiune de audit intern, motiv pentru
care se întocmeşte Fişa de urmărire a implementării recomandărilor.
Fişele de urmărire a recomandărilor sunt actualizate în raport cu informările structurii auditate
privind stadiul de implementare a recomandărilor.
Nu au existat recomandări formulate şi neînsuşite de conducerea structurilor auditate.
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Capitolul 5.
CONCLUZII
La nivelul INCD URBAN-INCERC Bucureşti, auditul intern reprezintă o funcţie importantă
pentru echipa managerială, fiind permanent susţinut în realizarea obiectivelor sale.
Activitatea de audit intern a fost o activitate complexă, care a presupus o bună pregătire generală,
a necesitat relaţii permanente cu conducerea institutului şi structurile auditate şi nu în ultimul rând a
arătat o disponibilitate în pregătirea sistematică a auditorilor interni pentru fincare misiune.
Calitatea rapoartelor de audit intern a constituit unul din obiectivele principale ale activităţii
Compartimentului de audit intern, deoarece aceste documente reprezintă esenţa muncii de audit
intern, reflectând totodată capacitatea profesională a auditorilor interni.
Activitatea de audit intern este sprijinită de conducerea institutului, care apreciază calitatea
asigurării şi consilierii oferite de către auditori.
Perceperea corectă de către întreg personalul institutului, a rolului de consultanţă şi asigurare al
auditului intern, ca fiind un ajutor care evaluează, monitorizează şi supervizează funcţionalitatea
sistemului de management şi control intern, a fost demonstrată prin implementarea recomandărilor
auditorilor stabilite în rapoartele de audit.
Misiunile de audit intern desfăşurate în anul 2018, finalizate prin rapoarte de audit au asigurat
creşterea gradului de control deţinut asupra operaţiunilor ce se desfăşoară în cadrul institutului. De
asemenea, au constituit un îndrumar pentru îmbunătăţirea calităţii operaţiunilor ce se desfăşoară,
ajutând structurile auditate să îşi atingă obiectivele printr-o evaluare şi o abordare sistematică şi
metodică a riscurilor.
Prin activitatea de audit desfăşurată în cadrul institutului, s-a realizat o îmbunătăţire a activităţii
structurilor auditate, având în principal în atenţie, respectarea prevederilor legale în vigoare.
Recomandările efectuate de către echipa de audit din cadrul institutului, au avut ca bază legală,
legislaţia în vigoare şi hotărârile adoptate.
Având în vedere faptul că, mediul, activităţile, organizarea entităţii evoluează, strategia şi
obiectivele trebuie reevaluate cu regularitate, auditul intern este una din activităţile care evaluează
periodic sistemul de control intern, propune recomandări operaţionale pentru ameliorarea
eficacităţii acestuia.

Capitolul 6. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern
În anul 2019, conducerea INCD URBAN-INCERC, împreună cu Şeful Compartimentului Audit
Intern vor întreprinde toate demersurile pentru ca activitatea de audit intern să se desfăşoare astfel
încât să se atingă obiectivele generale stabilite de managementul institutului, să asigure şi să aducă
modificările şi/sau completările necesare pentru adecvarea cadrului metodologic şi procedural, în
conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, să adauge valoare şi să îmbunătăţească eficienţa şi
eficacitatea activităţilor desfăşurate în cadrul institutului.
Conducătorul institutului acordă o importanţă deosebită rolului pe care auditorii interni îl au în
cadrul institutului, acela de a aduce plusvaloare instituţiei.
Conştientizarea permanentă de la toate nivelele institutului pentru înţelegerea corectă a activităţii
de audit intern, atât în ceea ce priveşte regulile după care aceasta se desfăşoară, dar şi modul în care
se fructifică cel mai bine această nouă funcţie.
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Un rol deosebit de important, pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern îl are participarea
auditorilor interni ai institutului la diferite cursuri de formare profesională susţinute de specialişti în
domeniu.
Conştientizarea managementului privind rolul pozitiv al auditului intern în cadrul institutului fie
prin consiliere, fie prin formularea de recomandări.
Prezenţa auditorilor la şedinţe şi reuniuni ale institutului.
Asigurarea independenţei şi obiectivităţii auditorilor interni prin neimplicarea acestora în
activităţile auditabile.
Realizarea unei comunicări cât mai bune între Compartimentul de audit public intern şi
personalul auditat.
Remunerarea auditorilor interni având în vedere complexitatea realizării activităţilor de audit.
Prezentul raport anual de audit intern include un număr de 9 anexe şi a fost întocmit în două
exemplare originale, unul pentru a fi trimis Ministerului Cercetării şi Inovării - Compartimentul
Audit Public Intern şi un exemplar pentru Compartimentul Audit Intern al INCD URBANINCERC Bucureşti.

Anexa 1
Situaţia privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern în cadrul
INCD URBAN-INCERC
ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN

la data de 31 decembrie 2018
Tipul
Categorii Denumire
ordonatorului de
de entităţi entitate
credite
publică

1

2
INCD
URBANINCERC

3
Terţiar

Entitatea a înfiinţat auditul
intern prin:
Structură Organul
proprie ierarhic
superior
4
5
X

Forma de organizare a auditului intern prin
structură proprie

Auditul Direcţie Direcţie Serviciu Birou
nu este Generală
înfiinţat
6
7
8
9
10
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Comp.

11
X

FUNCŢIONAREA
AUDITULUI
INTERN
Structura de
audit intern este:

Funcţională

12
X

Nefuncţională

13

Anexa 2
Situaţia elaborării şi actualizării procedurilor scrise aferente activităţilor proprii
compartimentului de audit intern din cadrul INCD URBAN-INCERC

Categorii de entităţi

Numărul total
de activităţi

Numărul de
activităţi
procedurabiie

1

2

3

INCD URBAN-INCERC

‐

‐

la data de 31 decembrie 2018
Ponderea
Numărul de
Număr de
Gradul de
Gradul de
activităţilor
proceduri
proceduri
emitere a
actualizare a
actualizate după
procedurabile în
scrise emise procedurilor (%)
procedurilor
HG 1086/2013
total activităţi (%)
4=3/2x100
5
6=5/3x100
7
8=7/5x100

‐

‐

‐

‐

‐

Anexa 3

Situaţia elaborării şi actualizării Programului de Asigurare şi îmbunătăţire a Calităţii (PAIC)
al Compartimentului Audit Intern din cadrul INCD URBAN-INCERC

la data de 31 decembrie 2018

Elaborare PAIC
Denumirea entităţii

1
INCD URBAN-INCERC

Da

Nu

Data
elaborării
3
26.02.2018

2
X
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Actualizare PAIC
Da
4

Nu

Data
actualizării
5

Anexa 4

Situaţia evaluărilor externe ale compartimentului de audit intern
din cadrul INCD URBAN-INCER
în anul 2018 compartimentul de audit intern a fost evaluat de
Denumire entitate publică

Observaţii

Curtea de Conturi a
României

UCAAPI

Organul ierarhic
superior

Alte entităţi

2

3

4

5

1

6

INCD URBAN-INCERC

Anexa 5
Situaţia privind gradul de ocupare a posturilor compartimentului de audit intern
din cadrul INCD URBAN-INCERC
la data de 31 decembrie 2018
Numărul de posturi aferente compartimentului de audit intern
Denumire entitate
publică

De conducere
Alocate

De execuţie

Grad de
ocupare

Ocupate

Vacante

Alocate

Ocupate

Obs.

Grad de
ocupare

Vacante

1

2

3

4=3/2x100

5=2-3

6

7

8=7/6x100

9=6-7

INCD URBAN-INCERC

1

1

100%

0

1

1

100%

0

Anexa 6

Situaţia privind fluctuaţia personalului compartimentului de audit intern
din cadrul INCD URBAN-INCERC
la data de 31 decembrie 2018
Numărul de auditori interni cu funcţii de conducere
Denumire
entitate
publică

1
INCD URBANINCERC

La data de
01.01.2018

Plecaţi în
cursul
anului

Rata
fluctuaţiei

2

3

4=3/2*100

1

0

0%

Numărul de auditori interni cu funcţii de execuţie

Veniţi în
Plecaţi
Veniţi în
cursul
La data de La data de în cursul
Rata
cursul La data de
anului 31.12.2018 01.01.2018 anului fluctuaţiei anului 31.12.2018
5

6

7

8

9=8/7*100

10

11

-

1

1

0

0%

‐

1
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Anexa 7

Situaţia privind structura personalului compartimentului de audit intern din cadrul INCD URBAN-INCERC
la data de 31 decembrie 2018
Număr persoane de conducere care îndeplinesc criteriul
Criteriu

Denumire
entitate

Experienţă în auditul
intern
sub l 1-3 3-5
an ani ani

1

2

3

Studiile de specialitate

Limbă străină vorbită

Certificări naţionale deţinute

Membru în organisme
profesionale internaţionale
naţionale

Certificări internaţionale deţinute

peste 5 ec. jurid. th. md. altele Obs. eng. fr. ger. sp. altele Obs. audit. auditor de ex. cons. altele Obs. CIA ACCA CISA CRMA CSA CGAP altele Obs. AAIR CAFR CECCAR
ani
fin. calitate ctb. fiscal

4

5

6

7

8

9

10

11

INCD
URBANINCERC

0

1

0

0

1

0

0

0

0

‐

Total

0

1

0

0

1

0

0

0

0

-

12 13 14 15
1

1

16 17

18

19

20 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 32

altele Obs.

33

34

35

36

1

0

0

0

‐

0

0

0

0

0

aud

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

‐

1

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

‐

0

0

0

‐

Număr persoane de execuţie care îndeplinesc criteriul
Criteriu

Denumire
entitate

Experienţă în auditul
intern
sub l 1-3 3-5
an ani ani

1

2

3

Studiile de specialitate

Limbă străină vorbită

Certificări naţionale deţinute

Membru în organisme
profesionale internaţionale
naţionale

Certificări internaţionale deţinute

peste 5 ec. jurid. th. md. altele Obs. eng. fr. ger. sp. altele Obs. audit. auditor de ex. cons. altele Obs. CIA ACCA CISA CRMA CSA CGAP altele Obs. AAIR CAFR CECCAR
ani
fin. calitate ctb. fiscal

4

5

6

7

8

9

10

11

INCD
URBANINCERC

0

1

0

0

1

0

0

0

0

‐

Total

0

1

0

0

1

0

0

0

0

-

12 13 14 15
0

0

16 17

18

19

20 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 32

altele Obs.

33

34

35

36

0

0

0

0

‐

0

0

0

0

0

aud

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

‐

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

‐

0

0

0

‐
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Anexa 8
Situaţia privind realizarea misiunilor de audit intern la nivelul
INCD URBAN-INCERC

la data de 31 decembrie 2018

Denumire entitate
publică

Număr
Număr
Misiune admisiuni hoc ( misiune misiuni
cu caracter de asigurare
de
regularitate excepţional)
efectuată şi consiliere
efectuate
efectuate

1
INCD URBAN-ÎNCERC

Total
misiuni
efectuate

2

3

4

5=2+3+4

2

1

0

3

Anexa 9
Situaţia privind pregătirea personalului compartimentului de audit intern
din cadrul INCD URBAN-INCERC
la data de 31 decembrie 2018
Gradul de participare
la pregătire
profesională

Numărul de zile de pregătire cumulat de
participanţi

Număr mediu
de zile de
pregătire pe
persoană

Denumire
entitate publică

Numărul total
de posturi
ocupate

Numărul de persoane
care au participat la
pregătire profesională

1

2

3

4=3/2 x 100

5

6

7

8=5+6+7

9=8/2

INCD URBANINCERC

2

2

100%

‐

30

‐

30

15
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Studiu
Cursuri de
instruire individual

Alte forme

Total

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE
privind desfășurarea programului-nucleu
”CERCETĂRI PENTRU SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ, DEZVOLTAREA
TERITORIALĂ DURABILĂ, PREZERVAREA MEDIULUI
INCONJURĂTOR ȘI REZILIENȚA PATRIMONIULUI CONSTRUIT CONCRET”, PN 18.35

Durata programului: 2018
Data începerii: martie 2018
Data finalizării: decembrie 2018
1. Scopul programului: fundamentarea pe baze ştiinţifice şi specializare inteligentă a dezvoltării
durabile a mediului construit şi locuirii, în contextul schimbărilor climatice, cu materiale
avansate şi ecologice, produse şi tehnologii de execuţie cu asigurând confortul şi rezilienţa
patrimoniului construit, siguranţa locuitorilor şi reducând impactul asupra mediului natural.
2. Modul de derulare al programului:
2.1.Descrierea activităţilor (utilizând şi informațiile din rapoartele anuale)
Proiectul PN 18 35 01 01 Cercetări pentru elaborarea unui sistem de detecție instrumentală a
averierilor structurale cauzate de surse seismice sau neseismice a inclus următoarele faze şi
activităţi:
Faza 1. Cercetări privind analiza datelor de intrare şi stabilirea indicatorilor luați în calcul
pentru detecția avariilor.
‐ Documentare privind metodele si tehnicile de detectie a avariilor utilizate la nivel international;
Identificarea sistemelor de achiziție şi procesare a datelor;
‐ Identificarea indicatorilor/parametrilor luați în calcul pentru detecția avariilor.
Faza 2.1. Identificarea si achiziția echipamentelor adecvate monitorizării.
‐ Identificarea și achizitia statiilor multicanal de achizitie a datelor dedicate monitorizarii
permanente a starii sanatatii cladirilor.
Faza 2.2. Stabilirea şi implementarea schemei logice şi a modelului de calcul utilizat în
estimarea defectelor structurale şi avariilor.
‐ Elaborarea algoritmului pentru detectia avariilor la cladiri;
‐ Stabilirea modelului de calcul utilizat în estimarea defectelor structurale şi avariilor.
Faza 3. Studiu de caz: instrumentarea seismică a unei clădiri. Identificarea şi implementarea
sistemului de transfer al datelor seismice
‐ Identificarea unei cladiri în vederea monitorizarii seismice si implementarea sistemului de
monitorizare şi transfer a datelor;
‐ Achiziția de date de zero necesare în procesul de urmărire în timp a comportării construcțiilor.
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Faza 4. Punerea în funcțiune a sistemului de monitorizare şi detecție a avariilor. Prelucrări
numerice de nivel avansat a datelor înregistrate
‐ Validarea funcționarii sistemului integrat şi realizarea unor prelucrări numerice de nivel
avansat a datelor înregistrate;
‐ Completarea informațiilor referitoare la caracteristicile dinamice ale construcţiilor aparținând
diferitelor categorii structurale;
‐ Diseminarea rezultatelor obtinute în cadrul unor manifestari stiintifice nationale/internationale.
Proiectul PN 18.35.02.01 Cercetări privind dezvoltarea și propagarea incendiilor generate din
exteriorul clădirilor a inclus următoarele faze şi activităţi:
Faza 1: Stadiul actual al cercetărilor efectuate pe plan național privind sistemele constructive
și tehnologiile de punere în operă a fațadelor termoizolante:
‐ cercetări privind alcătuirea și punerea în operă a sistemelor termoizolante ETICS;
‐ lacune privind modalitățile de punere în operă ale sistemelor ETICS;
‐ variante de îmbunătățire a punerii în operă a sistemelor ETICS;
‐ rolul barierelor incombustibile în protejarea sistemelor ETICS la acțiunea incendiilor.
Faza 2: Metodologie de evaluare a răspunsului la acțiunea focului generat din exterior pentru
sistemele de fațade termoizolante ale clădirilor. Adaptarea și calibrarea standului
experimental de testare la foc:
‐ elaborarea unei metodologii originale de testare a sistemelor ETICS la incendii din exterior;
‐ adaptarea unui stand de testare la incendii generate din exteriorul clădirilor multietajate;
‐ punerea în operă la standul de testare a unui sistem ETICS în conformitate cu BS 8414;
‐ montarea termocuplurilor și echipamentelor de înregistrare la standul de testare;
‐ montarea ferestrei și mobilierului în camera de locuit;
‐ amplasarea sarcinii termice (container plin cu sticle PET goale) pe platforma de cântărire;
‐ efectuarea testului experimental și înregistrarea variației parametrilor de stare (temperatura,
presiunea, pierderea de masă a sarcinii termice în timpul arderii etc), observarea și înregistrarea
foto-video a dezvoltării și propagării incendiului pe fațadă și în camera de locuit, observarea
apariției flash-overului, a cantității de fum degajată și a regresiei incendiului ș.a.m.d.;
‐ prelucrarea și interpretarea înregistrărilor;
‐ formularea de concluzii și întocmirea raportului de fază.
Faza 3: Modele numerice de calcul pentru evaluaea rezultatelor obținute ca urmare a
executării testelor de dezvoltare la scară naturală a incendiilor generate din exteriorul
clădirilor:
‐ cercetări privind utilizarea programelor de calcul numeric în simularea incendiilor
(aplicabilitatea utilitarului de calcul FDS și a programului Pyrosim în simularea incențiilor
generate din exteriorul clădirilor);
‐ estimarea calitativă cu ajutorul simulărilor a incendiilor de fațadă, inițiate prin aprindere cu
flacără pilotată;
‐ aplicarea vitezei de eliberare a căldurii pentru focarul simulat și modelarea cantitâții de căldură
generată de sarcina termică (containere din polietilenă de înaltă densitate) pe timpul simulării,
în funcție de parametrul timp;
‐ cercetări privind asigurarea unui nivel optim de discretizare spațială pe timpul simulărilor;
‐ calculul sarcinii termice, energiei totale calorice a unui container, vitezei de eliberare a căldurii
pe unitatea de arie etc;
‐ modelarea numerică a testului experimental cu ajutorul programului Pyrosim;
‐ interpretarea rezultatelor, formularea de concluzii și întocmirea raportului de fază.
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Proiectul PN 18.35.03.02 Dezvoltarea sistemelor complexe de certificare energetică, climatică și
seismică a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de valorificare a resurselor sustenabile de
materiale și energie, regenerabile/reciclabile a inclus următoarele faze şi activităţi:
Faza 1: Studiu de sinteză al complexului de cerințe specifice generate de contextul
schimbărilor de mediu, climatice și seismice, privind certificarea, siguranța și durabilitatea
construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de valorificare a resurselor de bio- materiale si
energie, regenerabile/ reciclabile. Corelarea cerințelor reglementate cu nivelul tehnologic și
nevoile operatorilor economici, în context național și european.
‐ Documentarea studiului de sinteza privind cerințele normative pe plan european și național
generate de contextul schimbărilor de mediu, climatice și seismice, privind certificarea,
siguranța și durabilitatea construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de valorificare a resurselor
de biomateriale și energie;
‐ Sinteza cerințelor noi ale mediului tehnic-economic deduse din analiza efectelor schimbărilor
de mediu asupra mediului construit, asupra infrastructurilor vitale societății, surselor de
energie ș.a.m.d;
‐ Studiul de necesitate a armonizării și completării sistemului reglementat de certificare cu noile
cerințe cauzate de schimbările de mediu;
‐ Analiza datelor de intrare privind continuarea proiectului, privind complexul de cerințe
specifice, generate de contextul schimbărilor de mediu, climatice și seismice, necesar a fi
îndeplinite în procesul de certificare, de asigurare a siguranței și durabilității construcțiilor,
instalațiilor și a mijloacelor de valorificare a resurselor de biomateriale și energie,
regenerabile/reciclabile.
‐ Sinteza reglementărilor naționale și europene legate de certificarea față de acțiunile de mediu,
climatice , seismice, dinamic-mecanice.
‐ Analiza capacității de bună realizare și implementare a proiectului în cadrul Laboratorului IHS
– INCERC Iași.
Faza 2: Conceperea metodelor de cercetare experimentală pentru dezvoltarea sistemelor de
certificare energetică, climatică și seismică, succesivă și simultană, pentru construcții,
instalații și a mijloacelor de valorificare a resurselor sustenabile de materiale și energie,
regenerabile/ reciclabile
‐ Conceperea și dezvoltarea a 3 metode de cercetare experimentală de laborator privind
certificarea la acțiuni de mediu, aplicate succesiv, simultan sau combinat
‐ Configurarea structurii și performanțelor echipamentelor necesare a fi achiziționate , de
simulare a acțiunilor dinamice de tip vibrații- șocuri- impact mecani, echipament hardware de
control și comandă și a pachetului software adecvat testele și certificările complexe de mediu ,
climatice/ mecanic dinamice desfășurate în unitățile funcționale ale Laboratorului HIS Iași.
‐ Realizarea documentațiilor tehnice pentru achizițiile planificate și anume :
‐ Echipament de tip simulator electrodinamic pentru testare la acțiuni dinamice vibratii / șocuri ,
care să poată genera în laborator aceste acțiuni , conform celor trei metode, fie individual, fie
succesiv , fie simultan cu acțiuni climatice .
‐ Sistem hardware pentru controlul echipamentelor de simulare a acțiunilor dinamice de tip
seism, vibrații și șocuri, care să poată fi utilizat la toate celelalte echipamente de încercări
seismice sau dinamice din laborator
‐ Pachet software cu programe specifice pentru comandă, control parametri, măsurare și
achiziție date procesate în cercetarea de laborator sub acțiuni de mediu , dinamic – seismice
și climatice
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Faza 3: Conceperea mijloacelor tehnice de cercetare experimentală pentru dezvoltarea
sistemelor de certificare energetică, climatică și seismică, succesivă și simultană, pentru
construcții, instalații și a mijloacelor de valorificare a resurselor sustenabile de materiale și
energie, regenerabile/ reciclabile.
‐ Realizarea documentatiei tehnice de dezvoltare a infrastructurii de cercetare de laborator cu
mijloacele tehnice de cercetare experimentală concepute în cadrul fazei, pentru dezvoltarea
sistemelor de certificare energetică, climatică și seismică, succesivă și simultană, pentru
construcții, instalații și a mijloacelor de valorificare a resurselor sustenabile de materiale și
energie, regenerabile/ reciclabile.
‐ Realizarea a 3 tipuri rapoarte de cercetare preliminară privind aplicarea in Laboratorul HIS
Iasi, a celor 3 metode de testare și certificare climatică și seismică (în secvente succesive,
simultane sau combinate ), concepute in cadrul fazei anterioare a proiectului.
‐ Studiu de fundamentare privind includerea in cadrul reglementat de standarde si norme tehnice,
a metodelor și mijloacelor de certificare complexa, climatică și seismică.
‐ Realizarea a 3 scheme de configurare pentru sisteme de cercetare experimentală de tip
simulator tehnic-științific
‐ Cercetări aplicate preliminare, pentru aplicarea metodelor de testare și certificare climatică și
seismică, succesive, simultane sau combinate în secvențe.
‐ Realizarea a trei tipuri de cercetări experimentale preliminare, pentru aplicarea metodelor de
testare și certificare climatică și seismică, succesive, simultane sau combinate în secvențe.
‐ Sinteza și analiza fazelor de teste desfășurate după un program de testare/ experimentare
complexă, realizat în cadrul Laboratorului IHS – URBAN - INCERC Iași, în camera climatică
cu dublă atmosferă din cadrul Stației de Cercetare și Încercări Higrotermice A (din str. Gh.
Asachi 13).
Faza 4.1: Realizarea mijloacelor tehnice de cercetare experimentală pentru dezvoltarea
sistemelor de certificare energetică, climatică și seismică, succesivă și simultană, pentru
construcții, instalații și a mijloacelor de valorificare a resurselor sustenabile de materiale și
energie, regenerabile/ reciclabile.
‐ Realizare documentație tehnică pentru instalarea standului complex de testare și cercetare
experimentală prin metodele concepute și validate, de certificare energetică, climatică, seismică
– vibrații și șoc, în Laboratorul INCERC de Cercetare și Încercări Seismice și Climatice- IHS
Iași, după recepția la laborator a echipamentelor noi, achiziționate;
‐ Configurarea tehnică (documentatie tehnică și pregătire efectivă a ansamblului de camere
climatice, echipamente, aparatură și instalații) pentru realizarea a 3 scheme de sisteme pentru
cercetare experimentală de tip simulator tehnic-științific.
‐ Realizarea activităților de montaj, instalare, punere în funcțiune și probe ale noilor
echipamente și software.
Faza 4.2: Cercetări și experimente privind demonstrarea viabilității -validarea metodelor și a
performanței mijloacelor de cercetare experimentală realizate.
‐ Realizarea primelor teste și experimente pentru demonstrarea viabilității și validarea metodelor
și a performanței mijloacelor de cercetare experimentală, nou realizate, prin primele
experimente de acest tip în laborator .
‐ Sinteza rezultatelor fazelor proiectului și a modalităților de valorificare a noii infrastructuri de
laborator, create pe proiect .
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Proiectul PN 18.35.03.03 Cercetări privind asigurarea confortului psiho-acustic şi a sănătăţii
populaţiei în clădiri cu diferite destinaţii pentru activităţi profesionale şi educative a inclus
următoarele faze şi activităţi:
Faza 1: Studiu documentar privind stadiul actual, pe plan naţional şi internaţional, al
prevederilor normelor privind asigurarea confortului psihoacustic şi a protecţiei împotriva
zgomotului, în clădiri cu diferite destinaţii, pentru populaţia care desfăşoară activităţi
profesionale şi educative. Analize privind tipuri de surse de zgomot profesional care pot afecta
sănătatea oamenilor.
‐ cercetări si studii efectuate pentru prezentarea unui studiu documentar privind stadiul actual, pe
plan naţional şi internaţional, al prevederilor normelor privind asigurarea confortului
psihoacustic şi a protecţiei împotriva zgomotului, în clădiri cu diferite destinaţii, pentru
populaţia care desfăşoară activităţi profesionale şi educative;
‐ cercetări si efectuarea de analize privind tipuri de surse de zgomot profesional care pot afecta
sănătatea oamenilor.
Faza 2.1: Studii și cercetări experimentale privind elaborarea de chestionare psihoacustice
pentru definirea perceperii psihoacustice a zgomotului, în clădiri cu diferite destinații, de
către populația care desfășoară activități profesionale și educative.
‐ cercetări si studii efectuate pentru selectarea de activităţi specifice profesionale şi educative
desfăşurate de populaţie, şi de clădiri reprezentative, cu diferite destinaţii: - clădiri
administrative, de birouri, clădiri sociale pentru învăţământ şi educaţie -, pentru transmiterea de
chestionare psihoacustice;
‐ studii şi cercetări privind elaborarea de chestionare psihoacustice, experimentale, pentru
definirea perceperii psihoacustice a zgomotului, în clădiri cu diferite destinaţii: - clădiri
administrative, de birouri, clădiri sociale pentru învăţământ şi educaţie -, de către populaţia care
desfăşoară activităţi profesionale şi educative.
Faza 2.2: Studii și cercetări experimentale privind elaborarea de scheme logice pentru
chestionare psihoacustice pentru definirea perceperii psihoacustice a zgomotului, de către
populaţie, în clădiri cu diferite destinații, în care se desfășoară activități profesionale și
educative.
‐ cercetări si studii efectuate pentru selectarea de activităţi specifice profesionale şi educative
desfăşurate de populaţie, şi de clădiri reprezentative, cu diferite destinaţii: - clădiri
administrative, de birouri, clădiri sociale pentru învăţământ şi educaţie -, pentru elaborarea de
scheme logice pentru chestionare psihoacustice;
‐ studii şi cercetări privind elaborarea de scheme logice pentru chestionare psihoacustice pentru
definirea perceperii psihoacustice a zgomotului, de către populaţie, în clădiri cu diferite
destinații: - clădiri administrative, de birouri, clădiri sociale pentru învăţământ şi educaţie -, în
care se desfășoară activități profesionale și educative.
Faza 3: Studii şi cercetări privind perceperea psihoacustică a zgomotului în clădiri cu diferite
destinaţii, pentru populaţia care desfăşoară activităţi profesionale şi educative; analize ale
rezultatelor chestionarelor psihoacustice.
‐ cercetări si studii efectuate privind definirea modului de percepere psihoacustică, de către
populaţie, a zgomotului în clădiri cu diferite destinaţii, pentru populaţia care desfăşoară
activităţi profesionale şi educative, prin utilizarea metodei chestionarelor psihoacustice;
‐ studii şi sinteze de date privind rezultatele experimentale, referitoare la chestionarele
psihoacustice privind perceperea psihoacustică a zgomotului în clădiri cu diferite destinaţii,
pentru populaţia care desfăşoară activităţi profesionale şi educative.
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Proiectul PN 18.35.04.01 Produse inovatoare pentru construcţii în concept “green is smart”,
prin valorificarea deșeurilor vegetale și utilizare de adaosuri naturale, ecologice a inclus
următoarele faze şi activităţi:
Faza 1: Studiu documentar privind aplicaţii ale produselor naturale obținute prin
valorificarea deșeurilor vegetale în domeniul green-buildings. Adaosuri utilizate în produsele
peliculogene cu caracteristici termoizolatoare existente. Stabilirea direcţiilor de cercetare
‐ Elaborare raport sintetic privind stadiul actual al cercetărilor în scopul valorificării deșeurilor
vegetale în domeniul green-buildings la nivel internațional și național;
‐ Elaborare raport sintetic privind stadiul actual al cercetărilor derulate la nivel internațional și
național asupra principalelor tipuri de produse peliculogene cu caracteristici termoizolatoare,
utilizate în construcții;
‐ Stabilire a direcțiilor de cercetare experimentală pentru obținerea de produse inovatoare
rezultate prin valorificarea deșeurilor vegetale;
‐ Stabilire a direcțiilor de cercetare experimentală pentru obținerea de produs/acoperiri
decorative cu proprietăți termoizolatoare, prin utilizare de caolin și perlit;
Faza 2: Studiu privind identificarea performanțelor fizico-mecanice ale produsului natural
obținut prin valorificarea deșeurilor vegetale (date preliminare)
‐ Identificarea aspectelor privind tehnologia de prelucrare a deșeurilor vegetale în vederea
obținerii produsului natural;
‐ Elaborare a unui raport preliminar de analiză privind performanțele fizico-mecanice ale
produsului natural obținut prin valorificarea deșeurilor vegetale.
Proiectul PN 18.35.04.03 Cercetări privind valorificarea adaosurilor minerale cu caracter inert,
hidraulic latent sau puzzolanic în compoziţiile cementoase inovative, în contextul implementării
conceptului de «economie circulară», contribuind la crearea de structuri reziliente în România a
inclus următoarele faze şi activităţi:
Faza 1: Cartografierea și analiza resurselor de adaosuri cu caracter inert, hidraulic latent sau
puzzolanic obținute din deșeuri și subproduse industriale.
‐ Etapă inițială a programului de cercetare care își propune realizarea unor evaluări cu caracter
general a dispunerii teritoriale a resurselor de adaosuri minerale (cu caracter inert, hidraulic
latent sau puzzolanic în compozițiile cementoase), respectiv a surselor de generare a acestora
sau a amplasării depozitelor specifice (de lungă sau scurtă durată), incluzând activități de
colectare și procesare a bazelor de date actuale privind industriile generatoare de sub-produse
sau deșeuri ce intră în categoria adaosurilor minerale, respectiv activități de cartografiere
acestora, (poziționarea grafică pe harta României).
‐ Simultan, colectarea și de asemenea efectuarea de evaluări fizico-mecanice cu caracter specific,
relevante pentru caracterizarea unor materiale din categoria grupului țintă (adaosuri minerale)
și identificarea domeniilor optime de utilizare a cestor categorii de materii prime ca și adaosuri
minerale în compozițiile cementoase, se constituie ca deziderate esențiale pentru etapa în curs.
Faza 2: Proiectarea și realizarea compozițiilor cementoase inovative bazate pe adaosurile
eficiente, disponibile pe plan național și identificarea aplicabilității acestora la structuri
reziliente.
‐ Etapă focusată pe proiectarea și realizarea compoziţiilor cementoase inovative cu adaosuri
minerale (cu caracter inert, hidraulic latent sau puzzolanic) și respectiv evaluarea lor inițială
sub aspectul tehnologiei de realizare precum și identificarea primară a compatibilității materiei
prime cu adaosurile minerale integrate, sub aspectul stării proaspete, a rezistențelor timpurii,
etc.
175

Faza 3: Studii experimentale, comparative privind impactul caracteristicilor compozițiilor
asupra proiectării și durabilității construcțiilor.
‐ Direcțiile generale de investigare pentru faza 3, în succesiunea firească de valorificare a
investigațiilor anterioare cu concluziile aferente, sunt generic focusate pe realizarea unei: 1)
analize comparative a performanțelor inițiale, de natură fizică, mecanică, de durabilitate, prin
instrumente de imagistică a compozițiilor cementoase inovative sintetizate; 2) analize a
compatibilității armăturii (cu rezistență sporită la coroziune: ex. oțel zincat) cu compozițiile
cementoase inovative: studiul aderenței oțel - beton. Implicit este urmărită identificarea
direcțiilor de aplicabilitate a compozițiilor inovative, considerând proiectarea compozițională și
performanțele fizico-mecanice.
Faza 4: Realizarea unui îndrumător privind principiile de alcătuire a elementelor structurale,
reziliente, utilizând materiale cementoase inovative și armătură cu rezistenţă sporită la
coroziune.
‐ Etapă finală a programului de cercetare, reprezintă centralizarea sintetică și concluzivă a
rezultatelor globale, colectarea, procesarea și analiza derivată a rezultatelor cercetărilor
experimentale de durabilitate și lungă durată, demarate în fazele anterioare (în conformitate cu
planificarea aferentă.
‐ De asemenea, un deziderat teoretic este constituit de trasarea unor direcțiile majore privind
principiile de alcătuire a elementelor structurale, reziliente, cu posibilitatea de refacere a
integrității structurale depreciate de acțiuni accidentale, conferite de sistemul demontabil de
asamblare, utilizând materiale cementoase inovative și armătură cu rezistență sporită la
coroziune, sub forma unui îndrumător de proiectare conceptuală inovativă.
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2.2.Proiecte contractate:
Cod
obiectiv
1. Soluții inteligente pentru siguranța,
reziliența și monitorizarea patrimoniului
construit la seisme:concepte și soluții
pentru reducerea riscului seismic,
proiectarea, investigarea, consolidarea,
reabilitarea și întreținerea construcțiilor
2. Soluții inteligente pentru protecția
construcțiilor la acțiuni extreme/agresive
din mediul natural și antropic;securitatea
la foc a patrimoniului construit, inclusiv
interacțiunea incendiu -structură ansamblu construit
3. Specializare inteligentă pentru
eficiența energetică a fondului construit
în contextul schimbărilor
climatice:performanța energetică a
clădirilor; surse noi, neconvenționale și
regenerabile de energie ; reabilitarea
termică și hidrofugă a clădirilor; fizica
construcțiilor și instalații pentru
construcții
4. Soluții inovatoare pentru recuperarea
și reciclarea materialelor ca resurse de
materii prime în construcții și
prezervarea mediului înconjurator;
materiale avansate și ecologice, produse
și tehnologii de execuție. Indici de cost
specifici sectorului de construcții în plan
național

Nr.
proiecte
contractate

Nr.
proiecte
finalizate

Valoare
(mii lei)
2018

810.816
1

1

810.816

601.844
1

1

601.844

2.181.164

2

2

2.181.164

1.485.864

2

2

Total:

1.485.864

5.079.688

2.3 Situatia centralizată a cheltuielilor privind programul-nucleu : Cheltuieli în lei

I. Cheltuieli directe
1. Cheltuieli de personal
2. Cheltuieli materiale şi servicii
II. Cheltuieli Indirecte: Regia
III. Achiziții / Dotări independente
din care:
1. pentru construcție/modernizare
infrastructura
TOTAL ( I+II+III)

Total (lei)

2018
2.364.269,00
2.155.001,00
209.268,00
1.891.414,00
824.005,00

Total
2.364.269,00
2.155.001,00
209.268,00
1.891.414,00
824.005,00

789.470,00

789.470,00

5.079.688,00

5.079.688,00
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5.078.688

3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului (descriere)
Programul Nucleu „CONCRET” s-a derulat în condiţii bune de organizare, în conformitate cu
normele metodologice aprobate. Pentru INCD URBAN-INCERC, acesta a reprezentat o oportunitate
de a studia anumite aspecte, abordări şi metode cu caracter de noutate pentru România.
Obiectivele generale ale proiectelor, corespunzătoare fazelor elaborate au fost îndeplinite iar
rezultatele preconizate au fost obţinute şi sunt reprezentate de studii, analize integrate, stabilirea unor
cerinţe şi niveluri de performanţă ca şi soluţii tehnice inovative, un mare număr de comunicări
ştiinţifice şi articole publicate la nivel naţional şi internaţional, premii la saloane şi târguri de inovaţie
şi inventică, prezentate în raportările specifice fiecărui proiect.
Apreciem că acumularea de informaţii ştiinţifice şi tehnice şi bazele de date create sau extinse vor
sta la baza propunerii de proiecte în parteneriat naţional şi european şi al dezvoltării de parteneriate în
domeniul public şi privat în scopul utilizării rezultatelor cercetării în folosul societăţii în contextul
cerinţelor UE şi a abordării integrate în strategia CDI

Stadiul de atingere a obiectivelor pe proiecte specifice este următorul:
Obiectiv 1. Soluții inteligente pentru siguranța, reziliența și monitorizarea patrimoniului
construit la seisme:concepte și soluții pentru reducerea riscului seismic, proiectarea,
investigarea consolidarea, reabilitarea și întreținerea construcțiilor
Proiectul PN 18 35 01 01 „Cercetări pentru elaborarea unui sistem de detecție instrumentală a
avariilor structurale cauzate de surse seismice sau neseismice”
Faza 1. Cercetări privind analiza datelor de intrare şi stabilirea indicatorilor luați în calcul
pentru detecția avariilor.
‐ În cadrul acestei faze a proiectului s-a realizat consolidarea și sistematizarea informației
relevante pe plan internaţional şi naţional privind tehnicile de achiziţie în timp real şi de
procesare a datelor seismice utilizate în estimarea defectelor structurale şi a avariilor. De
asemenea, s-au identificat și caracterizat sistemele urmând a fi utilizate în fazele următoare
pentru achiziția şi procesarea datelor, precum şi indicatorii/parametrii necesar a fi luați în calcul
pentru detecția avariilor.
‐ Suplimentar, s-au obţinut o serie de date preliminare interesante privind cutremurul de Vrancea
din 25.04.2018, prin efectuarea de prelucrări de nivel avansat ale înregistrărilor efectuate în
Reţeaua Naţională de Monitorizare şi Protecţie Seismică a Patrimoniului Construit a INCD
„URBAN-INCERC”.
Faza 2.1. Identificarea si achiziția echipamentelor adecvate monitorizării.
‐ În această fază s-a analizat ansamblul caracteristicilor tehnice ale echipamentelor adecvate
monitorizării, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii cu celelalte segmente ale
sistemului de monitorizare. Rezultatele analizei au fost utilizate în selecţia şi achiziţia
echipamentelor adecvate monitorizării structurale. În paralel, au fost realizate inspectii ale
statiilor seismice instalate în cadrul Retelei Nationale Seismice pentru Constructii. S-au
diseminat rezultate parţiale ale proiectului în desfăşurare.
Faza 2.2. Stabilirea şi implementarea schemei logice şi a modelului de calcul utilizat în
estimarea defectelor structurale şi avariilor.
‐ Au fost aprofundate aspectele specifice procesului de monitorizare a sănătăţii structurale şi
determinării gradului de deteriorare/avariere.
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S-a selectat schema logică şi modelul de calcul specific pentru estimarea avariilor structurale,
utilizând programul specializat Artemis. În paralel, s-a acţionat, conform planului de realizare,
pentru mentenanţa/inspecţiile unor staţii seismice realizate în perioada de derulare a Fazei 2.2 şi
au fost desfăşurate activităţi tehnice de conectare a unui număr suplimentar de staţii în cadrul
reţelei seismice.
‐ S-au diseminat rezultate parţiale ale proiectului în desfăşurare, în cadrul conferinţei INCD
URBAN-INCERC.
Faza 3. Studiu de caz: instrumentarea seismică a unei clădiri. Identificarea şi implementarea
sistemului de transfer al datelor seismice
‐ În această fază au fost selectate noile amplasamente şi au fost instalate staţiile seismice în
vederea instrumentării seismice, în următoarele clădiri:
- Bloc de locuinţe cu regim de înălţime S+P+10 etaje, cu structura mixtă din beton armat,
situat în cartierul Balta Albă din Bucureşti;
- Clădire de birouri cu regim de înălţime S+P+14 etaje, cu structura mixtă din beton armat,
situată în Splaiul Independenţei, Bucureşti;
- Clădire de birouri cu regim de înălţime S+P+3 etaje, cu pereti structurali din beton armat,
situată în strada Anton Şesan, Iaşi.
‐ În pregătirea implementării sistemului de monitorizare şi detecţie a avarierii propus a fi realizat,
a fost creat modelul structural în cadrul programului ARTeMIS Modal Pro.
‐ În cadrul aceleiaşi faze, au fost realizate instalarea/mentenanţa/inspecţiile unor staţii seismice
realizate în perioada de derulare a fazei a 3-a proiectului, astfel: Cluj, Sucursala Cluj Napoca a
INCD URBAN-INCERC; Târgu Mureş, ISC Târgu Mureş; Câmpina, Staţia Meteo Câmpina;
Alexandria, ISC Alexandria; Calafat, ISUJ Dolj, Detaşament de pompieri ; Târgu Jiu, ISUJ
Gorj; Slatina, ISUJ Olt; Balta Albă, Bucureşti; SC APATEL PROPERTIES SRL, Bucureşti;
INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucureşti; INCD URBAN-INCERC, Sucursala
Iaşi ; USAMV Bucureşti.
‐ În paralel, au fost desfăşurate activităţi tehnice de conectare a unui număr suplimentar de staţii
în cadrul reţelei seismice, în urma cărora Reţeaua Naţională Seismică pentru Construcţii a fost
extinsă cu un număr de două staţii seismice, amplasate în următoarele locaţii: un echipament
GMS-18 instalat la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Oltenia" al judetului Dolj, sediul
Detaşamentului de Pompieri Calafat, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 145; un echipament GMS18 instalat la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Matei Basarab" al judetului Olt, sediul
Detaşamentului de Pompieri Slatina, str. Tipografului, nr. 7.
‐ Totodată, INCD URBAN-INCERC a contractat servicii de bucla locala pentru transfer de date
necesar pentru conexiunea online cu echipamentul seismic instalat în cladirea primariei din
localitatea Moldova Noua, urmand ca în faza finala a proiectului sa fie conectata si aceasta
statie (model Basalt, Kinemetrics).
‐ S-au diseminat rezultate parţiale ale proiectului în desfăşurare.
Faza 4. Punerea în funcțiune a sistemului de monitorizare şi detecție a avariilor. Prelucrări
numerice de nivel avansat a datelor înregistrate
‐ Pe baza activităţilor desfăşurate în fazele anterioare şi a rezultatelor obţinute, în ultima fază a
proiectului a fost efectuată implementarea, punerea în funcţiune şi testarea sistemului de
monitorizare şi detecţie a avariilor structurale. Au fost utilizate, între altele, date înregistrate pe
clădirea din Balta Albă la seismul recent de magnitudine 5.6 produs în data de 28.10.2018.
‐ Aceste date au fost prelucrate la nivel avansat, obţinând informaţii detaliate atât în general,
referitor la caracteristicile mişcărilor înregistrate în reţeaua seismică a INCD „URBANINCERC”, cât şi, în particular, ale celor înregistrate pe clădirea monitorizată.
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Obiectiv 2. Soluții inteligente pentru protecția construcțiilor la acțiuni extreme/agresive din
mediul natural și antropic; securitatea la foc a patrimoniului construit, inclusiv
interacțiunea incendiu -structură -ansamblu construit
Proiectul PN 18.35.02.01 „Cercetări privind dezvoltarea și propagarea incendiilor generate
din exteriorul clădirilor”
În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, activitățile desfășurate s-au axat pe efectuarea cu
prioritate a următoarelor cercetări teoretice și experimentale:
‐ S-au identificat și particularizat cercetările efectuate pe plan național și internațional privind
sistemele constructive și tehnologiile de punere în operă a fațadelor termoizolante;
‐ S-a elaborat o metodologie de evaluare a răspunsului la acțiunea focului generat din exterior
pentru sistemele de fațade termoizolante ale clădirilor;
‐ S-a adaptat și calibrat un stand experimental de testare la foc exterior a sistemelor ETICS;
‐ S-a efectuat la scară reală un test experimental de testare a unei clădiri (P+2) anvelopată cu un
sistem termoizolant de tip ETICS , la un incendiu generat de surse combustibile din exteriorul
clădirii;
‐ S-au efectuat modele numerice de calcul pentru evaluarea și validarea rezultatelor obținute ca
urmare a executării testului de dezvoltare la scară naturală a unui incendiu generat din
exteriorul unei clădiri.

Obiectiv 3. Specializare inteligentă pentru eficiența energetică a fondului construit în contextul
schimbărilor climatice: performanța energetică a clădirilor;surse noi, neconvenționale
și regenerabile de energie; reabilitarea termică și hidrofugă a clădirilor; fizica
construcțiilor și instalații pentru construcții
Proiectul PN 18.35.03.02 „Dezvoltarea sistemelor complexe de certificare energetică, climatică
și seismică a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de valorificare a resurselor
sustenabile de materiale și energie, regenerabile/reciclabile”
‐ Proiectul a avut ca obiectiv principal și concret, conceperea, cercetarea și experimentarea
metodelor și realizarea mijloacelor tehnice adecvate, pentru testarea, verificarea și cercetarea în
laborator, conform cerințelor impuse de nivelul tehnologic ridicat atins în ultimii ani și de
amploarea efectelor schimbărilor climatice, în vederea certificării calității construcțiilor și
instalațiilor și a mijloacelor de valorificare (procesare materiale naturale, tehnologii de
prelucrare - fabricare – procesare) a resurselor sustenabile de materiale și energie, regenerabile/
reciclabile.
‐ Obiectivul principal al proiectului s-a încadrat în obiectivul general OG1 al Strategiei naționale
de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 - 2020 - Creșterea competitivității economiei românești
prin inovare. Obiectivul a vizat susținerea performanței operatorilor economici pe lanțurile
globale de valoare.
Prin obiectivul principal au fost atinse două componente esențiale, și anume:
a. conceperea, cercetarea și validarea de metode și proceduri pentru certificarea complexă,
energetică, climatică și seismică a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de valorificare a
resurselor sustenabile de materiale și energie, regenerabile / reciclabile;
b. realizarea mijloacelor tehnice moderne, de testare complexă în laborator, pe baza metodelor și
procedurilor concepute, prin achiziția de echipamente speciale care completează baza modernă
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de cercetare a Laboratorului INCERC de Cercetare și Încercări Seismice și Climatice – IHS
Iași, cu ceea ce actual tehnologic este necesar acțiunilor de certificare complexă și configurarea
a 3 sisteme de cercetare experimentală de tip simulator complex tehnic-științific, destinate
aplicării metodelor de cercetare experimentală de laborator concepute în cadrul proiectului,
privind certificarea complexă la acțiuni de mediu seismice, dinamice( vibrații, șocuri ) și
climatice.
Proiectul PN 18.35.03.03 „Cercetări privind asigurarea confortului psiho-acustic şi a
sănătăţii populaţiei în clădiri cu diferite destinaţii pentru activităţi profesionale şi educative”
În cadrul lucrărilor proiectului s-au desfăşurat cercetări şi studii în vederea realizării obiectivelor
specifice, respectiv:
‐ s-au efectuat cercetări si studii pentru prezentarea unui studiu documentar privind stadiul
actual, pe plan naţional şi internaţional, al prevederilor normelor privind asigurarea confortului
psihoacustic şi a protecţiei împotriva zgomotului, în clădiri cu diferite destinaţii, pentru
populaţia care desfăşoară activităţi profesionale şi educative;
‐ s-au efectuat cercetări si analize privind tipuri de surse de zgomot profesional care pot afecta
sănătatea oamenilor;
‐ s-au efectuat studii şi cercetări experimentale efectuate pentru determinarea caracteristicilor
acustice (spectre şi niveluri de zgomot) ale unor tipuri de activităţi umane (de exemplu: mers pe
pardoseală, etc.), specifice profesionale şi educative, desfăşurate în clădiri cu diferite destinaţii,
realizate prin teste in situ şi in laborator, corelat cu unele tipuri de elemente de construcţii;
‐ s-au efectuat studii şi cercetări privind selectarea de activităţi specifice profesionale şi
educative desfăşurate de populaţie, şi selectarea de clădiri reprezentative, cu diferite destinaţii
pentru transmiterea de chestionare psihoacustice;
‐ s-au efectuat studii şi cercetări privind elaborarea de chestionare psihoacustice, pentru definirea
perceperii psihoacustice a zgomotului, în clădiri cu diferite destinaţii: - clădiri administrative,
de birouri, clădiri sociale pentru învăţământ şi educaţie -, de către populaţia care desfăşoară
activităţi profesionale şi educative;
‐ s-au efectuat studii privind elaborarea de scheme logice pentru chestionare psihoacustice pentru
definirea perceperii psihoacustice a zgomotului, de către populaţie, în clădiri cu diferite
destinații, în care se desfășoară activități profesionale și educative;
‐ s-au efectuat studii şi cercetări privind definirea modului de percepere psihoacustică, de către
populaţie, a zgomotului în clădiri cu diferite destinaţii, pentru populaţia care desfăşoară
activităţi profesionale şi educative, prin utilizarea metodei chestionarelor psihoacustice;
‐ s-au efectuat studii şi sinteze de date efectuate privind rezultatele experimentale, respectiv:
analizarea răspunsurilor primite la chestionarele psihoacustice, pentru definirea perceperii
psihoacustice a zgomotului de către populaţia care desfăşoară activităţi profesionale şi
educative.
Obiectiv 4. Soluții inovatoare pentru recuperarea și reciclarea materialelor ca resurse de materii
prime în construcții și prezervarea mediului înconjurator; materiale avansate și
ecologice, produse și tehnologii de execuție. Indici de cost specifici sectorului de
construcții în plan național
Proiectul PN 18.35.04.01 „Produse inovatoare pentru construcţii în concept “green is smart”,
prin valorificarea deșeurilor vegetale și utilizare de adaosuri naturale, ecologice”
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Proiectul a urmărit obținerea de soluţii inovatoare pentru recuperarea şi reciclarea deșeurilor
vegetale, ca resurse de materii prime în construcţii, alături de utilizarea de adaosuri naturale,
ecologice, aspecte care se încadrează atât în obiectivele generale OG1 şi OG3 ale SNCDI 2020
privind creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, respectiv privind creşterea rolului
ştiinţei în societate, cât și în obiectivul specific OS3 al SNCDI 2020, privind concentrarea unei părţi
importante a activităţilor CDI pe probleme societale, pentru a răspunde unor teme legate de
provocările globale importante pentru România.
Proiectul a urmărit trei direcții principale:
a. Crearea de noi tipuri de produse/acoperiri multistrat cu rol de finisaj decorativ, de protecţie dar
şi cu caracteristici termoizolatoare, prin utilizarea de adaosuri naturale nano, ecologice;
b. Realizarea de aplicaţii în concept „green is smart” ale produselor naturale obținute prin
valorificarea deșeurilor vegetale, cu efectuarea de studii și cercetări experimentale punând
accent pe comportarea acestora sub sarcini statice de lungă durată, în scopul dezvoltării de
produse sustenabile, cu un consum redus de energie încă din etapa de fabricație.
De asemenea, s-a vizat utilizarea unor metode de estimare de tip predictiv a capacității de
preluare a solicitărilor din exploatare şi implicit, a durabilității acestora;
c. Crearea şi testarea proprietăţilor termoizolatoare ale unor sisteme mixte realizate în cadrul
proiectului, pe bază de deşeuri vegetale (suprafaţă - suport) şi acoperiri cu adaosuri naturale,
ecologice (protecţii peliculogene inovatoare).
Aceste obiective au fost atinse prin rezultatele preliminare obținute, în corespondență cu finanțarea
parțială disponibilă în acest an. Astfel, s-au realizat:
‐ Raport sintetic privind stadiul actual al cercetărilor în scopul valorificării deșeurilor vegetale în
domeniul green-buildings la nivel internațional și național;
‐ Identificarea pricipalelor tipuri de adaosuri utilizate în produsele peliculogene cu caracteristici
termoizolatoare;
‐ Raport sintetic privind stadiul actual al cercetărilor derulate la nivel internațional și național
asupra principalelor tipuri de produse peliculogene cu caracteristici termoizolatoare, utilizate
în construcții;
‐ Stabilirea direcțiilor de cercetare experimentală pentru obținerea de produse inovatoare
rezultate prin valorificarea deșeurilor vegetale;
‐ Stabilirea direcțiilor de cercetare experimentală pentru obținerea de produs/acoperiri decorative
cu proprietăți termoizolatoare, prin utilizare de caolin și perlit;
‐ Identificarea aspectelor privind tehnologia de prelucrare a deșeurilor vegetale în vederea
obținerii produsului natural;
‐ Elaborarea unui studiu preliminar de analiză privind performanțele fizico-mecanice ale
produsului natural obținut prin valorificarea deșeurilor vegetale;
‐ Stabilirea programului experimental pentru evaluarea comportării sub sarcini statice de lungă
durată a plăcilor obţinute prin valorificarea deşeurilor vegetale.
Proiectul PN 18.35.04.03 „Cercetări privind valorificarea adaosurilor minerale cu caracter
inert, hidraulic latent sau puzzolanic în compoziţiile cementoase inovative, în contextul
implementării conceptului de «economie circulară», contribuind la crearea de structuri
reziliente în România”
‐ A fost realizată actualizarea bazei de date privind centrele de generare a resurselor de adaosuri
cu caracter inert, hidraulic latent sau puzzolanic obținute din deșeuri și subproduse industriale,
considerând parametri relevanți: tipul de resursă (pulbere/șlam), industria generatoare,
localizare zonală, capacitate de producție, etc.
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‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

S-a realizat Identificarea caracteristicilor relevante pentru evaluarea potențialului (activ, inert,
etc) de adaos și/sau înlocuitor în cadrul compozițiilor cementoase inovative prin analiza
preliminară a resurselor de adaosuri cu caracter inert, hidraulic latent sau puzzolanic obținute
din deșeuri și subproduse industriale;
A fost evaluată compatibilitatea compozițională a materialelor cu caracter de adaos, în cadrul
compozițiilor cementoase inovative, cu materia primă complementară (ciment, agregat, aditivi,
armare dispersă, adaosuri secundare, etc.) prin rezultatele analizelor preliminare;
Au fost trasate recomandări de proiectare compozițională specifică a compozitelor cementoase
inovative cu adaosuri, derivate din studii caracteristice de profil, la nivel internațional, din
rezultatele cercetărilor teoretice și experimentale anterioare, conexe topicului și dezvoltate în
cadrul INCD URBAN-INCERC, precum și din analize experimentale de laborator;
Au fost realizate analize comparative a performanțelor inițiale, de natură fizică, mecanică, de
durabilitate, prin instrumente de imagistică (evaluarea capacității de AutoVindecare SH (SelfHealing), precădere AutoSigilare SC (Self-Closing), ca și mecanism de stimulare a prevenției
anticorozive specifice elementelor și structurilor de beton armat) a compozițiilor cementoase
inovative sintetizate;
A fost demarată analiza compatibilității armăturii (cu rezistență sporită la coroziune: ex. oțel
zincat) cu compozițiile cementoase inovative: studiul aderenței oțel – beton;
A fost demarată Identificarea direcțiilor de aplicabilitate (generală și/sau particulară) a
compozițiilor inovative, considerând proiectarea compozițională, performanțe fizico-mecanice
(capacități portante, ”pattern” de comportare sub sarcini, sensibilitatea la rata de încărcare,
capacităţi de absorbţie a energiei, rezistențe la teste de durabilitate, etc.);
S-a realizat operația teoretică de machetare de elemente structurale eficiente, care combină
caracteristicile favorabile ale structurilor mixte în cadre cu caracteristicile de auto revenire ale
structurilor respectiv realizarea unui ghid-îndrumător privind principiile de alcătuire a
elementelor structurale, reziliente, cu posibilitatea de refacere a integrităţii structurale
depreciate de acţiuni accidentale, conferite de sistemul demontabil de asamblare, utilizând
materiale cementoase inovative și armătură cu rezistenţă sporită la coroziune.

4. Prezentarea rezultatelor:
4.1. Valorificarea în producţie a rezultatelor obţinute:
Tipul rezultatului
(studiu proiect, prototip, tehnolog,
Denumirea proiectului
etc., alte rezultate)
1. PN 18 35 01 01
Cercetări pentru
elaborarea unui sistem
de detecție
instrumentală a
avariilor structurale
cauzate de surse
seismice sau neseismice

- Studiu pentru alegerea schemei
logice si a modelului de calcul
pentru estimarea avariilor intr-un
sistem
structural,
utilizand
programul specializat Artemis;
- Documentatie
pentru
crearea
modelului structural în cadrul
programului ARTeMIS
- Punerea în functiune a sistemului de
monitorizare şi detectie a avariilor
- Instalarea a 3 statii seismice în
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Efecte scontate
Crearea unui sistem de detectie a avariilor
structurale ca urmare a producerii unor
cutremure de pamant.
Reducerea riscului seismic prin integrarea
sistemului integrat SHM (monitorizarea
sanatatii structurale) pentru un numar cat
mai mare de cladiri apartinand diferitelor
categorii structurale

cadrul RNSC (Bucuresti si teritoriu)
- Prelucrări numerice de nivel avansat
a datelor înregistrate
- Sistem integrat SHM (monitorizarea
sanatatii structurale)
2. PN 18.35.02.01
Cercetări privind
dezvoltarea și
propagarea incendiilor
generate din exteriorul
clădirilor

3. PN 18.35.03.02
Dezvoltarea sistemelor
complexe de certificare
energetică, climatică și
seismică a construcțiilor,
instalațiilor și a
mijloacelor de
valorificare a resurselor
sustenabile de materiale
și energie, regenerabile
/reciclabile

- Studii teoretice și experimentale;
- Creșterea confortului interior și reducerea
- Amenajare stand experimental de consumului de energie prin utilizarea
testare la incendii provenite din unor soluții constructive durabile de
anvelopare a clădirilor cu sisteme ETICS;
exteriorul clădirilor;
- Creșterea gradului de securitate la
- Metodologie de testare la incendii incendiu a clădirilor prin utilizarea unor
din exteriorul clădirilor;
soluții constructive de anvelopare cu
- Simulări numerice de calcul pentru sisteme ETICS, cu rol de limitare a
propagării
incendiului
la
etajele
validarea testelor experimentale.
învecinate;

- 3 metode și proceduri de
certificare energetică, climatică și
seismică, succesivă, simultană și
combinată
a
construcțiilor,
instalațiilor și a mijloacelor de
valorificare a resurselor sustenabile
de materiale și energie, regenerabile /
reciclabile, prin scheme de certificare
complexă.
- 3 scheme de configurare pentru
sisteme de cercetare experimentală
de tip simulator tehnic-științific, și
anume :
Sistem de cercetare experimentală de
tip simulator tehnic-științific, destinat
aplicării „Metodei de cercetare
experimentală de laborator privind
certificarea la acțiuni de mediu
aplicate succesiv (metoda IHS 1)”
Sistem de cercetare experimentală de
tip simulator tehnic-științific, destinat
aplicării „Metodei de cercetare
experimentală de laborator privind
certificarea la acțiuni de mediu
aplicate simultan (metoda IHS 2)”

184

- Creșterea gradului de evacuare a
ocupanților clădirilor în condiții de
siguranță, limitându-se astfel pierderile de
vieți omenești;
- Reducerea pagubelor materiale și a
impactului poluării mediului în cazul
dezvoltării incendiilor pe fațadele ETICS
ale clădirilor;
- Facilitarea echipelor de intervenție
specializate pentru stingerea incendiilor,
prin limitarea propagării focului la etajele
învecinate.
‐ Punerea la dispoziția operatorilor
economici din toate domeniile menționate,
a capacității de cercetare și certificare a
laboratorului, cu noile metode, proceduri și
mijloace tehnice nou realizate, în scopul
satisfacerii cerințelor actuale de certificare
specifice dezvoltării tehnologice și
creșterii competitivității prin susținerea
performanței acestora pe lanțul cercetare
– inovare – proiectare – producție furnizare/exploatare.
‐ Reducerea dependenţei energetice a
României, prin diversificarea surselor
naţionale
de
energie
(nucleară,
regenerabile, curate), asigurarea siguranței
în funcționare / exploatare în condiții
extreme, climatice și /sau seismic.
‐ Securitatea societală care se bazează pe
dezvoltarea de tehnologii, produse,
capacităţi de cercetare şi sisteme pentru
securitate locală şi regională, protecţia
comunităților umane, a infrastructurilor şi
serviciilor critice.
‐ Valorificarea sustenabilă a resurselor
naturale, regenerabile / reciclabile de

Sistem de cercetare experimentală de
tip simulator tehnic-științific, destinat
aplicării „Metodei de cercetare
experimentală de laborator privind
certificarea la acțiuni de mediu
aplicate combinat
(acțiuni în
secvențe cu
aplicare singulară,
succesive, simultane sau combinații
de serii de aceste tipuri – metoda
IHS 3)”.
- 1 stand complex de testare și
cercetare experimentală cu pachet
sofware
de
exploatare
prin
metodele concepute și validate în
proiect, de certificare complexă,
energetică, climatică, seismică –
vibrații și șoc.

4. PN 18.35.03.03
Cercetări privind
asigurarea confortului
psiho-acustic şi a
sănătăţii populaţiei în
clădiri cu diferite
destinaţii pentru
activităţi profesionale şi
educative.

5. PN 18.35.04.01
Produse inovatoare
pentru construcţii în
concept “green is
smart”, prin
valorificarea deșeurilor

materiale și energie oferite de mediul
natural.
‐ Siguranța construcțiilor, instalațiilor și a
infrastructurilor
vitale
funcționării
societății umane, în condiții extreme de
mediu, acțiuni climatice, seismice,
succesive, simultane sau combinate.
‐ Certificarea energetică și a durabilității
construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor
de valorificare a resurselor sustenabile de
resurse regenerabile/ reciclabile.
‐ Demonstrarea prn testare și certificare
în laborator a calităților de sustenabilitate,
în contextul noului Regulament (UE)
nr.305/2011, care conţine noi cerințe
pentru materialele de construcţii, de
sustenabilitate și ecologice
‐ Autorizarea / Acreditarea metodelor de
laborator nou create, permițând creșterea
nivelului și calității investigațiilor de
laborator pe noi materiale și produse, în
sprijinul producătorilor care solicită
agrementarea tehnică/ certificarea la
acțiuni de mediu, climatice, seismice și
dinamic-mecanice

- studii documentare si analize - asigurarea confortului psihoacustic şi a
documentare
protecţiei împotriva zgomotului pentru
- cercetări experimentale (in situ şi in populaţia care desfăşoară diferite tipuri de
laborator)
activităţi profesionale şi educative, în
- realizare diseminare chestionare clădirile cu diferite destinaţii, din zonele
online,
adresa
de
web: urbane;
- ridicarea gradului de confort psihoacustic
http://acustica.rebemond.ro/.
interior în clădirile cu diferite destinaţii,
pentru populaţia care desfăşoară activităţi
profesionale şi educative;
- dezvoltarea sectorului de construcţii prin
fabricarea şi folosirea, în clădirile cu
diferite
destinaţii,
a
unor
materiale/produse de construcţii moderne,
cu proprietăţi acustice specifice, care
îmbunătăţesc gradului de confort acustic
şi psihoacustic al populaţiei care
desfăşoară activităţi profesionale şi
educative.
- Fundamentarea teoretică și sub aspectul
 Studiu specific de sinteză privind:
- Aspecte economice specifice costurilor actuale și de perspectivă a
costurilor actuale și de perspectivă resurselor utilizate în construcții, în
ale resurselor utilizate în construcţii; sprijinul creșterii gradului de valorificare a
- Stadiul actual al cercetărilor cu deșeurilor vegetale în acest domeniu de
aplicații în scopul valorificării bază al economiei;
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vegetale și utilizare de
adaosuri naturale,
ecologice

deșeurilor vegetale în domeniul
green-buildings la nivel internațional
și național;
- Stadiul actual al cercetărilor la nivel
internațional și național asupra
principalelor tipuri de produse
peliculogene
cu caracteristici
termoizolatoare
utilizate
în
construcții, respectiv
tipuri de
adaosuri specifice;

Studiu cu date experimentale
preliminare privind:
- Identificarea aspectelor privind
tehnologia de prelucare a deșeurilor
vegetale pentru obținerea produsului
natural;
- Identificarea performanțelor fizicomecanice ale produsului natural
obținut prin valorificarea deșeurilor
vegetale.

6. PN 18.35.04.03
Cercetări privind
valorificarea
adaosurilor minerale cu
caracter inert, hidraulic
latent sau puzzolanic în
compoziţiile cementoase
inovative, în contextul
implementării
conceptului de
«economie circulară»,
contribuind la crearea
de structuri reziliente în
România

- Fundamentarea teoretică a unor noi
posibile utilizări ale caolinului, respectiv
perlitului, ca adaosuri naturale, în
domeniul materialelor de construcție
peliculogene;
- Pregătirea condițiilor conceptuale și
experimentale preliminare în scopul
obținerii de soluții inovatoare pentru
recuperarea și reciclarea deșeurilor
vegetale, ca resurse de materii prime în
construcții, cu prezervarea mediului
înconjurător;
- Pregătirea condițiilor conceptuale în
scopul obținerii de produse peliculogene
inovatoare,
cu
caracteristici
termoizolatoare, prin utilizarea de adaosuri
naturale, ecologice;
- Obținerea, sub aspect conceptual, de noi
posibilităţi
pentru
îmbunătățirea
performanțelor tehnice și extinderea
domeniului de utilizare a unor materiale de
construcție peliculogene existente, prin
introducerea
de
adaosuri
naturale,
respectiv de caolin şi perlit;
- Crearea condițiilor conceptuale pentru
obținerea de noi soluții tehnice de
îmbunătățire a confortului termic în
construcții.
Sinteză a rezultatelor teoretice și
Modalitatea efectivă de valorificare a
experimentale privind performanța
adaosurilor
minerale
studiate
s-a
adaosurilor minerale cu caracter inert, concretizat prin dezvoltarea a trei categorii
hidraulic latent sau puzzolanic prin
distincte de compozite cementoase
valorificare în compozitii cementoase inovative:
inovative
 FAGPM (Fly Ash GeoPolymer
Material): materiale geopolimerice;
 HVFA (High Volume Fly Ash):
compoziții cementoase de tipul
betoanelor cu volum ridicat de cenușă
de termocentrală;
 ECC
(Engineered
Cementitious
Composites): compoziții cementoase
de tipul ECC.

4.2. Documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea:
Tip
Documentaţii
Studii
Lucrări
Planuri
Scheme

Nr. Total

în
2018

10
13
11

10
13
11

3

3
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Tip
Altele asemenea (se vor specifica

Altele asemenea (se vor specifica):
diseminare chestionare online, adresa de
web: http://acustica.rebemond.ro/

Nr. Total

în
2018

1 sistem integrat SHM pt.
avarii seismice
1 Prelucrari numerice
evaluari seismice
1 Simulari numerice
propagare incendii
1 metodologie evaluare
propagare incendii
3 metode / proceduri
certificare
1

1 sistem integrat SHM
pentru avarii seismice

1

4.2.1. Lucrări ştiinţifice publicate în jurnale cu factor de impact relativ ne-nul (2018-2020):
Nr.

1.

Titlul
articolului

A Review of
Self-Healing
Concrete for
Damage
Management of
Structures

Numele Jurnalului,
Volumul, pagina nr.

ADVANCED
MATERIALS
INTERFACES 5(17)
Special Issue: SI
Article Number:
1800074, pag. 74-102

Nume Autor

Anul
publicării

2018
Nele De Belie,
Elke Gruyaert,
Abir Al-Tabbaa,
Paola Antonaci,
Cornelia Baera,
Diana Bajare,
Aveline
Darquennes,
Robert Davies,
Liberato Ferrara,
Tony Jefferson,
Chrysoula Litina,
Bojan Miljevic,
Anna Otlewska,
Jonjaua Ranogajec,
Marta Roig-Flores,
Kevin Paine, Pawel
Lukowski, Pedro
Serna, Jean-Marc
Tulliani, Snezana
Vucetic, Jianyun
Wang, and Henk
M. Jonkers

Scorul
relativ de
influenţă
al
articolului
3.326

Numărul
de citări
ISI
4

4.2.2. Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminarii,
worksopuri, etc):
Nr.
Crt.
1.

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică,
Volumul, Pagina nr.

Nume Autor

Reţeaua naţională seismică pentru construcţii –
Nucleul operativ central al reţelei naţionale de
monitorizare şi protecţie seismică a patrimoniului

Dragomir C. S.,
Georgescu E. S.,
Craifaleanu I. - G.,
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An
apariţie
2018

Nr.
citări
ISI

Nr.
Crt.

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică,
Volumul, Pagina nr.
construit- Conferinţa de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea
teritoriului Rezumat (ISSN 2343-7537)
Rolul cutremurelor de Vrancea ca laboratoare
naturale de inginerie seismică în RomâniaConferinţa de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Rezumat (ISSN 2343-7537)
Monitorizarea permanentă a unor clădiri din
Bucureşti şi Iaşi- Conferinţa de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi
amenajarea teritoriului. Rezumat (ISSN 2343-7537)
Identificarea rapidă post-seism a avariilor la clădiriConferinţa de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Rezumat (ISSN 2343-7537)
Studii privind efectele vibraţiilor industriale asupra
clădirilor şi confortul ocupanţilor acestoraConferinţa de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Rezumat (ISSN 2343-7537)
Reteaua nationala seismica pentru constructii,
infrastructura de importanta nationala- Conferinţa
CNCisC, The 22nd National Conference with
international participation „Construction durabilityProblem of national importance”, 12-13 October
2018, Busteni, Romania
Comportarea in situ si durabilitatea istorica a
constructiilor de patrimoniu in relatie cu ciclurile de
adaptare la seismicitatea Sursei Vrancea. Studii de
caz privind zona de dealuri si Subcarpati- Conferinţa
CNCisC, The 22nd National Conference with
international participation „Construction durabilityProblem of national importance”, 12-13 October
Reteaua natională pentru monitorizarea si protectia
seismică a patrimoniului construit - infrastructură de
interes strategic pentru dezvoltarea României- A
XIII-a editie a Simpozionul Ştiintific al Inginerilor
Romani de Pretutindeni - SINGRO 2018, Brasov,
Romania

Nume Autor

An
apariţie

DobreD.
Georgescu E. S.,
Craifaleanu I. -G.,
Dragomir C. S.,
DobreD.

2018

Dragomir C. S.,
DobreD.,
Georgescu E. S.,
Craifaleanu I. -G.
Dragomir C. S.,
Craifaleanu I. -G.,
Dobre D.,
Georgescu E. S.
Dobre D.,
Dragomir C. S.,
Georgescu E. S.

2018

Dragomir C.S.,
Craifaleanu I.-G.,
Dobre D.,
Georgescu E.S.

2018

Georgescu E.S.

2018

E. S. Georgescu,
C. S. Dragomir,
I. G. Craifaleanu,
V. Meiţă,
D. Dobre

2018

Structural characteristics from microseismic
recordings and numerical analysis - Agriculture for
Life International Conference 2018, Romania
Methods of safety assessment through analytical and
experimental approaches- Agriculture for Life
International Conference 2018, Romania

Dragomir C.S.,
Dobre D.

2018

Dobre D.,
Dragomir C.S.

2018

11.

Prospective studies for the implementation of a
remote access earthquake damage detection system
for high-rise buildings in Romania-4th World
Multidisciplinary Earth Sciences Symposium
WMESS 2018 (indexed in Thomson Reuters-Web Of
Knowledge, Scopus, NADS, Web Of Science)

C. S. Dragomir,
I. G. Craifaleanu,
D. Dobre,
E. S. Georgescu

2018

12.

Prospective studies for the implementation of a
remote access earthquake damage detection system

Dragomir C.-S.,
Craifaleanu I.-G.,

2018

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
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2018

2018

Nr.
citări
ISI

Nr.
Crt.

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică,
Volumul, Pagina nr.

Nume Autor

An
apariţie

for high-rise buildings in Romania-4th World
Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 3-7
September 2018, Prague, Czech Republic

Dobre D.,
Georgescu E.-S.

13.

Processing data from vibration recordings- World
Multidisciplinary Civil Engineering-ArchitectureUrban Planning Symposium World Multidisciplinary
Civil Engineering – Architecture- Urban Planning
Symposium/WMCAUS, 2018, Prague, Czech
Republic

Dragomir C.S.,
Dobre D.

2018

14.

The NIRD URBAN-INCERC Seismic Network –
Data from Recent Vrancea (Romania) Earthquakes16th European Conference on Earthquake
Engineering, 17-21 June 2018, Thessaloniki, Greece,
Paper ID: 11110

Dragomir C.-S.,
Georgescu E.-S.,
Craifaleanu I.-G.,
Meiţă V.,
Dobre D.,
Cişmelaru A.,

2018

15.

The evolution of traditional concepts for masonry
dwellings in a seismic rural area-18th International
Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM
2018, Bulgaria

Dragomir C. S.,
Dobre D.,
Georgescu E. S.,

2018

16.

Perception of industrial and human activity-induced
vibrations-18th International Multidisciplinary
Scientific GeoConference SGEM 2018, Bulgaria

Dobre D.,
Dragomir C. S.,

2018

17.
18.

19.

20.

21.

Simulation of propagation of compartment fire on
building facades, EUROINVENT ICIR, IOP
Publishing, vol. 374 (2018) 012082
Rezistența la foc a materialelor cu modificare de fază
(PCM), Conferința de Cercetare in Constructii,
Economia Constructiilor, Arhitectura, Urbanism si
Dezvoltare Teritoriala 2018, vol. 14, pag. 101
Poster - Simulation of propagation of compartment
fire on building facades - silver medal,
EUROINVENT ICIR;
Poster - Simulation of propagation of compartment
fire on building facades – gold medal, INVENTICA;
Comportarea unui sistem ETICS la incendiul generat
din exteriorul clădirii, Forumul Național ETICS
2018, Sesiunea a 2-a de comunicări: Protecția la
incendiu asigurată de sistemele ETICS.

Simion Adrian,
Dragne Horațiu,
Stoica Daniela,
Anghel Ion
Dragne Horațiu
Simion Adrian,
Dragne Horațiu,
Stoica Daniela,
Anghel Ion
Simion Adrian,
Dragne Horațiu,
Stoica Daniela,
Anghel Ion

Nr.
citări
ISI

2018

2018

2018

2018

Simion Adrian

2018

22.

Importanța dezvoltării infrastructurii de cercetare în
domeniul acțiunilor de mediu pentru viitoarele
strategii naționale de cercetare – dezvoltare,
Comunicare in cadrul Conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi
amenajarea teritoriului, Bucuresti,
5 octombrie 2018

C. Miron,
A. Ciobanu,
M. Cherecheș,
A. Bradu,
A. Duța,
R. Hariga

2018

-

23.

Impactul științific - tehnic și economic al dezvoltării
cercetării de laborator în domeniul acțiunilor

C. Miron,
M. Sandu,

2018

-
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Nr.
Crt.

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică,
Volumul, Pagina nr.

Nume Autor

An
apariţie

Nr.
citări
ISI

dinamice, Comunicare in cadrul Conferinţei de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului, Bucuresti,
6 octombrie 2018

R. Panainte

24.

Rentabilitatea izolării termice a clădirilor. Materiale
tradiţionale versus materiale inovative, Lucrarile
Conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului,
vol. 14/2018, pp 107 – 110

2018

-

25.

Sustainable materials based on natural fibres – A
state of the art, 18th International Multidisciplinary
Scientific GeoConference SGEM, 30 June - 9 July
2018, Albena, Bulgaria, vol. 18, issue 4.1, pp 667674

A. Ciobanu
A. Bradu
C. Miron
A. Cobzaru
M. Cherecheş
I. Puşcaşu
M. Chereches
A. Cobzaru,
A. Ciobanu,
A.Bradu,
C. Miron

2018

-

26.

Mechanical properties and post elastic behaviour of
self compacting concrete containing limestone, 18th
International Multidisciplinary Scientific
GeoConference SGEM, 30 June - 9 July 2018,
Albena, Bulgaria, vol. 18, issue 6.3, pp 295-302

A. Bradu,
A. Ciobanu,
M. Chereches,
N. Cazacu,
A. Cobzaru

2018

27.

28.

29.

30.

31.
32.

”Acoustic characteristics of office types of human
professional activities made in civil buildings and
human psychoacoustics perception”, Rezumat articol
în: Book of Abstracts, The 22nd International
Exhibition of Inventics “INVENTICA 2018, Iaşi, 454
pag., pag.234, ISSN:1844-7880.
”Percepţia psihoacustică a zgomotului de paşi
transmis prin diferite tipuri de pardoseli – Studii de
caz.”, Rezumat articol - Cea de a XIV-a ediţie a
conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială a INCD URBAN-INCERC, ”Cercetarea
românească asupra mediului construit – bilanţ la un
centenar al modernităţii”, 5 oct. 2018, Bucureşti,
România.
(in curs de publicare in volum in 2019)
Influence of the opening degree of the windows on
their acoustic insulation , Rezumat articol Manifestare ştiinţifică: Euronoise 2018, the 11th
European Congress and Exposition on Noise Control
Engineering , 27-31.mai. 2018, Heraklion, Creta,
Grecia.
Kaolin, an Additive to Rise the Thermal Insulation
Properties and to Lower the Price of a Coating,
Proceedings of The 10th Edition of EUROINVENT European Exhibition of Creativity and Innovation,
Romanian Inventors Forum, Iaşi, 17-19 mai, pag 508;
Thermal insulation materials suitable for circular
economy, Proceedings of The 10th Edition of
EUROINVENT - European Exhibition of Creativity
and Innovation, Romanian Inventors Forum, Iaşi, 1719 mai, pag 515;
Contributions of kaolin to improvement of thermal

190

Marta Cristina
Zaharia,
Ioana Mihaela Alexe,

Marta Cristina
Zaharia,
Ioana Mihaela Alexe,
Ciprian Ene,
Melania Cruceanu

Marta Cristina
Zaharia,
Ioana Mihaela Alexe,
Ciprian Ene,
Vlad Iordache,
Cristian Petcu

-

2018

2018

2018

2018
Irina Popa,
Alexandrina Mureşanu
Cristian Petcu
Cristian Petcu,
Vasilica Vasile,
Alina Dima,
Mihaela Ion,
Melania Cruceanu
Popa Irina,

2018

2018

Nr.
Crt.

33.

34.

35.

36.

37.

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică,
Volumul, Pagina nr.
insulation coating properties, Proceedings of the
18th International Multidisciplinary Scientific
GeoConference & EXPO SGEM 2018, Section
Green Buildings Technologies And Materials, 30
iunie - 9 iulie 2018, Albena, Bulgaria, volum 18, pag.
105;
Realităţi și provocări la nivel internaţional privind
utilizarea în construcţii a produselor peliculogene cu
proprietăţi termoizolatoare. Cea de a XIV-a ediţie a
Conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială - Cercetarea românească asupra mediului
construit – bilanţ la un centenar al modernităţii – 5
octombrie 2018, București, „Lucrările conferinţei de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului”, vol. 14, pag 31 38;

Nume Autor

An
apariţie

Mureșanu
Alexandrina,
Petcu Cristian

Irina Popa,
Alexandrina Mureșanu

2018

Irina Popa,
Cristian Petcu,
Alexandrina Mureşanu

2018

Valorificarea deșeurilor vegetale în domeniul
greenbuilding, Cea de a XIV-a ediţie a Conferinţei de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială Cercetarea românească asupra mediului construit –
bilanţ la un centenar al modernităţii – 5 octombrie
2018, București, „Lucrările conferinţei de cercetare
în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi
amenajarea teritoriului”, vol. 14, pag. 91 - 99;

Vasilica Vasile,
Mihaela Ion,
Alina Dima,
Mariana CioncuPuenea,
Cora Stamate

2018

Utilization of vegetable waste in green buildings,
Cea de a XIV-a ediţie a Conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, arhitectură,
urbanism şi dezvoltare teritorială - Cercetarea
românească asupra mediului construit – bilanţ la un
centenar al modernităţii – 5 octombrie 2018,
București, „Conferinţa de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea
teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, vol. 14, pag.
37;

Vasilica Vasile,
Mihaela Ion,
Alina Dima,
Mariana Cioncu –
Puenea,
Cora Stamate

2018

International realities and challenges about the use of
thermal insulation coatings in construction, Cea de a
XIV-a ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi

Irina Popa,
Alexandrina Mureșanu

2018

Aspecte privind cercetarea și utilizarea în construcţii
a produselor peliculogene cu caracteristici
termoizolatoare, la nivel naţional, Cea de a XIV-a
ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială - Cercetarea românească asupra
mediului construit – bilanţ la un centenar al
modernităţii – 5 octombrie 2018, București,
„Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea
teritoriului”, vol. 14, pag. 39 – 44;
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Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică,
Volumul, Pagina nr.

Nume Autor

An
apariţie

dezvoltare teritorială - Cercetarea românească asupra
mediului construit – bilanţ la un centenar al
modernităţii – 5 octombrie 2018, București,
„Conferinţa de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Rezumate ale lucrărilor”, vol. 14, pag. 39;
National issues on research and use of thermal
insulation coatings in construction, Cea de a XIV-a
ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială - Cercetarea românească asupra
mediului construit – bilanţ la un centenar al
modernităţii – 5 octombrie 2018, București,
„Conferinţa de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Rezumate ale lucrărilor”, vol. 14, pag. 79.

Irina Popa,
Cristian Petcu,
Alexandrina Mureșanu

2018

Romanian resources of waste and industrial byproducts as additions for cementitious mixtures,
Proceedings of the 18th International
Multidisciplinary Scientific GeoConference & Expo SGEM 2018, Section Green Buildings Technologies
And Materials, (ISI Proceedings) Albena, Bulgaria,
ISSN 1314-2704, STEF93 Technology Ltd. Sofia,
Bulgaria, 18:325-332

Szilagyi Henriette,
Baeră Cornelia,
Hegyi Andreea,
Lăzărescu Adrian

2018

40.

The effect of TiO2 on the properties of cementitious
composite materials - the current state-of-the art,
Proceedings of the 18th International
Multidisciplinary Scientific GeoConference & Expo SGEM 2018, Section Green Buildings Technologies
And Materials, (ISI Proceedings) Albena, Bulgaria,
ISSN 1314-2704, STEF93 Technology Ltd. Sofia,
Bulgaria, 18:391-398

Hegyi Andreea,
Lăzărescu Adrian,
Dico Carmen,
Szilagyi Henriette

2018

41.

A review concerning composite materials used in
construction field, Proceedings of the 18th
International Multidisciplinary Scientific
GeoConference & Expo - SGEM 2018, Section
Green Buildings Technologies And Materials, (ISI
Proceedings) Albena, Bulgaria, ISSN 1314-2704,
STEF93 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 18:3-10

Grebenişan Elvira,
Dico Carmen,
Hegyi Andrea,
Călătan Gabriela

42.

Gypsum plasterboards partition walls behavior
regarding the fire rezistance, Proceedings of the 18th
International Multidisciplinary Scientific
GeoConference & Expo - SGEM 2018, Section
Green Buildings Technologies And Materials, (ISI
Proceedings) Albena, Bulgaria, ISSN 1314-2704,
STEF93 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, 18:227234

Dico Carmen,
Hegyi Andrea,
Călătan Gabriela

43.

Parameters Affecting the Mechanical Properties of
Fly Ash-Based Geopolymer Binders - Experimental
Results, IOP Conf. Series: Materials Science and

Lăzărescu Adrian,
Szilagyi Henriette,
Ioani Adrian,

38.

39.
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Engineering 374, (ISI Proceedings)
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757899X/374/1/012035

Baeră Cornelia

44.

Effect of sodium hydroxide concentration an alkaline
activator ratio on the mechanical properties of fly
ash-based geopolymer binders, Proceedings of the
12th International PhD Symposium in Civil
Engineering, (ISI Proceedings) 29-31 August 2018,
Czech Technical Univesity in Prague, ISBN 978-8001-06401-6 , Ed. Alena Kohutkova, Jan L Vitek,
Michaela Frantova, Petr Bily, Czech Republic,
http://phdsymp2018.eu/dwn/Proceedings%20of%20t
he%2012th%20fib%20PhD%20Symposium.pdf, pp.
101-107

Lăzărescu Adrian,
Szilagyi Henriette,
Ioani Adrian,
Baeră Cornelia

2018

45.

Research for the optimum valorizing of mineral
additions (industrial byproducts or wastes) in
innovative cementitious materials for rezilient
structures, Proceedings of the 10th Edition of
EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND
INNOVATION - EUROINVENT, 17-19 mai 2018,
Iași, ISSN: 2601-4564,
http://www.euroinvent.org/cat/e2018.pdf, p. 506

Szilagyi Henriette,
Baeră Cornelia,
Lăzărescu Adrian,
Hegyi Andreea

2018

46.

Resilient steel frame assembled by post-tensioning
with innovative connections, Proceedings of the 10th
Edition of EUROPEAN EXHIBITION OF
CREATIVITY AND INNOVATION –
EUROINVENT, 17-19 mai 2018, Iași, ISSN: 26014564, http://www.euroinvent.org/cat/e2018.pdf, p.
505

Păstrav Mircea

2018

47.

Research regarding the potential use of Romanian
power plants derived fly ash in Geopolymer Binders Experimental Results, Proceedings of the 10th
Edition of EUROPEAN EXHIBITION OF
CREATIVITY AND INNOVATION –
EUROINVENT, 17-19 mai 2018, Iași, ISSN: 26014564, http://www.euroinvent.org/cat/e2018.pdf, p.
507

Lăzărescu Adrian,
Szilagyi Henriette,
Ioani Adrian,
Baeră Cornelia

2018

48.

Studies on the development of fly ash-based
geopolymer paste using local raw materials experimental results, THE INTERNATIONAL
STUDENT INNOVATON AND SCIENTIFIC
RESEARCH EXHIBITION - CADET INOVA'18 "NICOLAE BĂLCESCU" LAND FORCES
ACADEMY SIBIU, 19-21 APRILIE 2018, ISSN
2501-3157, http://cadetinova.ro/
index.php/ro/organizare/catalog/catalog-inova-18, pp.
246-249

Lăzărescu Adrian,
Szilagyi Henriette,
Ioani Adrian,
Baeră Cornelia

2018

49.

Studies on Engineered Cementitious Composite

Mircea Anamaria

2018
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materials (ECC), THE INTERNATIONAL
STUDENT INNOVATON AND SCIENTIFIC
RESEARCH EXHIBITION - CADET INOVA'18 "NICOLAE BĂLCESCU" LAND FORCES
ACADEMY SIBIU, 19-21 APRILIE 2018, ISSN
2501-3157,
http://cadetinova.ro/index.php/ro/ororganiza/catalog/
catalog-inova-18, pp. 256-259

Cătălina,
Szilagyi Henriette,
Mircea Călin,
Baeră Cornelia

50.

CE marking and construction products regulation,
THE INTERNATIONAL STUDENT INNOVATON
AND SCIENTIFIC RESEARCH EXHIBITION CADET INOVA'18 - "NICOLAE BĂLCESCU"
LAND FORCES ACADEMY SIBIU, 19-21
APRILIE 2018, ISSN 2501-3157,
http://cadetinova.ro/index.php/ro/ororganiza/catalog/
catalog-inova-18, pp. 134-140

Szilagyi Henriette

2018

51.

Materiale compozite cementoase cu proprietăți de
autocurăţare, A XXII-a CONFERINŢĂ
NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE
INTERNAŢIONALĂ "DURABILITATEA
CONSTRUCŢIILOR - PROBLEMĂ DE
IMPORTANŢĂ NAŢIONALĂ", 12-13
OCTOMBRIE 2018, Buşteni, România, ISSN 15846687, pp. 97-103

Hegyi Andreea,
Szilagyi Henriette,
Grebenişan Elvira,
Lăzărescu Adrian

2018

52.

Metode de testare și analiză a materialelor de
construcții utilizate la reabilitarea construcțiilor
istorice, A XXII-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ
CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
"DURABILITATEA CONSTRUCŢIILOR PROBLEMĂ DE IMPORTANŢĂ NAŢIONALĂ",
12-13 OCTOMBRIE 2018, Buşteni, România, ISSN
1584-6687, pp. 104-111

Hegyi Andreea,
Szilagyi Henriette,
Dico Carmen,
Ionescu Brăduț
Alexandru,
Toader Tudor

2018

53.

Analiză comparativă privind sustenabilitatea
construcțiilor realizate cu materiale tradiționale elemente de tip adobe bricks și saltele din lână de
oaie, A XXII-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ CU
PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
"DURABILITATEA CONSTRUCŢIILOR PROBLEMĂ DE IMPORTANŢĂ NAŢIONALĂ",
12-13 OCTOMBRIE 2018, Buşteni, România, ISSN
1584-6687, pp. 112-118

Hegyi Andreea,
Dico Carmen,
Szilagyi Henriette,
Mircea Anamaria

2018

54.

Cercetări experimentale privind posibilitatea
dezvoltării compozitelor de tip Geopolimer utilizând
materiale locale din România, Lucrările conferinţei
de cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului, Cea de-a XIV-a
ediție a conferinței INCD URBAN-INCERC,
”Cercetarea românească asupra mediului construit –
bilanț la un centenar al modernității”, București, 5
octombrie 2018, ISSN 2393-3208, 14:45-52

Lăzărescu Adrian,
Szilagyi Henriette,
Baeră Cornelia,
Ioani Adrian,
Mircea Anamaria

2018

55.

Facilități fiscale pentru activitatea de cercetare-

Rus Mircea-Iosif,

2018
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dezvoltare din România, Lucrările conferinţei de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului, Cea de-a XIV-a
ediție a conferinței INCD URBAN-INCERC,
”Cercetarea românească asupra mediului construit –
bilanț la un centenar al modernității”, București, 5
octombrie 2018, ISSN 2393-3208, 14:53-60

Sandu Mihaela

56.

Direcţii de valorificare a adaosurilor minerale locale
(subproduse sau deșeuri) în materiale cementoase cu
caracter inovativ, Lucrările conferinţei de cercetare în
construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi
amenajarea teritoriului, Cea de-a XIV-a ediție a
conferinței INCD URBAN-INCERC, ”Cercetarea
românească asupra mediului construit – bilanț la un
centenar al modernității”, București, 5 octombrie
2018, ISSN 2393-3208, 14:61-6

Szilagyi Henriette,
Baeră Cornelia,
Lăzărescu Adrian,
Mircea Anamaria
Cătălina

2018

57.

Metode de analiză a materialelor utilizate la
reabilitarea construcțiilor istorice, Lucrările
conferinţei de cercetare în construcţii, economia
construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului,
Cea de-a XIV-a ediție a conferinței INCD URBANINCERC, ”Cercetarea românească asupra mediului
construit – bilanț la un centenar al modernității”,
București, 5 octombrie 2018, ISSN 2393-3208,
14:69-76

Ionescu Brăduț
Alexandru,
Hegyi Andreea,
Dico Carmen

2018

58.

Stadiul actual al cercetărilor în domeniul materialelor
cementoase Self-Cleaning, Lucrările conferinţei de
cercetare în construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului, Cea de-a XIV-a
ediție a conferinței INCD URBAN-INCERC,
”Cercetarea românească asupra mediului construit –
bilanț la un centenar al modernității”, București, 5
octombrie 2018, ISSN 2393-3208, 14:77-84

Grebenișan Elvira,
Hegyi Andreea,
Szilagyi Henriette

2018

59.

Experimental research for developing geopolymer
composites using Romanian local raw materials,
Conferința de cercetare în construcții, economia
construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului:
”Cercetarea românească asupra mediului construit –
bilanț la un centenar al modernității”, București, 5
octombrie 2018 – Volumul Rezumate ale lucrărilor,
ISSN 2343-7535, pp. 57-58

Lăzărescu Adrian,
Szilagyi Henriette,
Baeră Cornelia,
Ioani Adrian,
Mircea Anamaria
Cătălina

2018

60.

Preliminary evaluation of local mineral additions (byproducts or wastes) valorization in inovative
cementitious composites, Conferința de cercetare în
construcții, economia construcțiilor, urbanism și
amenajarea teritoriului: ”Cercetarea românească
asupra mediului construit – bilanț la un centenar al
modernității”, București, 5 octombrie 2018 –
Volumul Rezumate ale lucrărilor, ISSN 2343-7535,
pp. 55-56

Szilagyi Henriette,
Baeră Cornelia,
Lăzărescu Adrian,
Mircea Anamaria
Cătălina

2018

61.

Engineered cementitious composites (ECCs):

Mircea Anamaria

2018
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evaluation of direct field of application in Romanian
present infrastructure (road and civil), Conferința de
cercetare în construcții, economia construcțiilor,
urbanism și amenajarea teritoriului: ”Cercetarea
românească asupra mediului construit – bilanț la un
centenar al modernității”, București, 5 octombrie
2018 – Volumul Rezumate ale lucrărilor, ISSN 23437535, pp. 59-60

Cătălina,
Szilagyi Henriette,
Mircea Călin,
Baeră Cornelia,
Lăzărescu Adrian

62.

Analysis methods of used materials in the historical
constructions rehabilitation, Conferința de cercetare
în construcții, economia construcțiilor, urbanism și
amenajarea teritoriului: ”Cercetarea românească
asupra mediului construit – bilanț la un centenar al
modernității”, București, 5 octombrie 2018 –
Volumul Rezumate ale lucrărilor, ISSN 2343-7535,
pp. 61-62

Ionescu Brăduț
Alexandru,
Hegyi Andreea,
Dico Carmen

2018

63.

Actual stage of research in the self-cleaning
cementitious materials field, Conferința de cercetare
în construcții, economia construcțiilor, urbanism și
amenajarea teritoriului: ”Cercetarea românească
asupra mediului construit – bilanț la un centenar al
modernității”, București, 5 octombrie 2018 –
Volumul Rezumate ale lucrărilor, ISSN 2343-7535,
pp. 63-64
Argilous surfaces treatment methods in order to
growth the waterproof, Conferința de cercetare în
construcții, economia construcțiilor, urbanism și
amenajarea teritoriului: ”Cercetarea românească
asupra mediului construit – bilanț la un centenar al
modernității”, București, 5 octombrie 2018 –
Volumul Rezumate ale lucrărilor, ISSN 2343-7535,
pp. 65-66
Tax subsidies for the research – development activity
in Romania, Conferința de cercetare în construcții,
economia construcțiilor, urbanism și amenajarea
teritoriului: ”Cercetarea românească asupra mediului
construit – bilanț la un centenar al modernității”,
București, 5 octombrie 2018 – Volumul Rezumate
ale lucrărilor, ISSN 2343-7535, pp. 67-68
Historical building restoration– case study,
Conferința de cercetare în construcții, economia
construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului:
”Cercetarea românească asupra mediului construit –
bilanț la un centenar al modernității”, București, 5
octombrie 2018 – Volumul Rezumate ale lucrărilor,
ISSN 2343-7535, pp. 69-70

Grebenișan Elvira,
Hegyi Andreea,
Szilagyi Henriette

2018

Călătan Gabriela,
Hegyi Andreea,
Dico Carmen,
Mircea Călin

2018

Rus Mircea-Iosif,
Sandu Mihaela

2018

Toader Tudor Panfil,
Mircea Anamaria
Cătălina,
Hegyi Andreea

2018

64.

65.

66.
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C. Miron,
A. Ciobanu,
M. Chereches,
A. Bradu

2018

M. Chereches,
A. Cobzaru,
A. Ciobanu,
C. Miron,
I. Puscasu,
A. Bradu
C. Miron,
A. Ciobanu,
M. Chereches,
A. Bradu

2018

M. Chereches,
A. Cobzaru,
A. Ciobanu,
C. Miron,
I. Puscasu,
A. Bradu

2018

Conferinţa
de
cercetare
în
construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului.
Rezumate ale lucrărilor 14:
71-72 / 165-166 [ISSN 2343-7537,
indexată în Europa World of
Learning/Routledge, ProQuest şi
Ulrich's)],
disponibil
la
http://pub.incd.ro/AP/index.htm

C. Miron,
A. Ciobanu,
M. Chereches,
A. Bradu,
A. Duta,
F. Hariga

2018

The seismic resilience concept
in the construction field /
Conceptul
de
reziliență
seismică
în
domeniul
construcțiilor

Conferinţa
de
cercetare
în
construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului.
Rezumate ale lucrărilor 14:
73-74 / 167-168 [ISSN 2343-7537,
indexată în Europa World of
Learning/Routledge, ProQuest şi
Ulrich's)],
disponibil
la
http://pub.incd.ro/AP/index.htm

A. Bradu,
C. Miron,
A. Ciobanu,
M. Chereches,
A. Cobzaru,

2018

Rentability
of
thermal
insulation
of
buildings.
Traditional materials versus
innovative
materials
/
Rentabilitatea izolării termice
a
clădirilor.
Materiale

Conferinţa
de
cercetare
în
construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului.
Rezumate ale lucrărilor 14:
53-54 / 147-148 [ISSN 2343-7537,
indexată în Europa World of

A. Ciobanu,
A. Bradu,
C. Miron,
A. Cobzaru,
M. Cherecheş,
I. Puşcaşu

2018

1.

Thermal solar collector
integrated in the roof cover

2.

Performance evaluation of
natural thermal-insulation
materials composed of
renewable resources

3.

Thermal solar collector
integrated in the roof cover

4.

Performance evaluation of
natural thermal-insulation
materials composed of
renewable resources

5.

The importance of developing
research infrastructure
In the field of environmental
actions
For the future national R & D
strategies/
importanța
dezvoltării infrastructurii de
cercetare
în
domeniul
acțiunilor de mediu pentru
viitoarele strategii naționale de
cercetare-dezvoltare

6.

7.

Proceedings of the 10th edition of
EUROINVENT - European
Exhibition of Creativity and
Innovation, 618 pag., ISSN Print:
2601-4564, Online: 2601-4572,
pag. 503
Proceedings of the 10th edition of
EUROINVENT - European
Exhibition of Creativity and
Innovation, 618 pag., ISSN Print:
2601-4564, Online: 2601-4572,
pag. 504
22th International Exhibition of
Research, Innovation and
Technological Transfer,
INVENTICA, Editura
Performantica, ISSN: 1844-7880,
pag. 226
22th International Exhibition of
Research, Innovation and
Technological Transfer,
INVENTICA, Editura
Performantica, ISSN: 1844-7880,
pag. 224
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tradiţionale versus materiale Learning/Routledge, ProQuest şi
inovative
Ulrich's)],
disponibil
la
http://pub.incd.ro/AP/index.htm
8.

Thermo - hygro - energetical
performance evaluation of
Sustainable materials based on
natural primary products/
Evaluarea
performanțelor
termo-higro-energetice
ale
materialelor sustenabile pe
bază de materii prime naturale

Conferinţa
de
cercetare
în
construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului.
Rezumate ale lucrărilor 14:
31-32 / 125-126 [ISSN 2343-7537,
indexată în Europa World of
Learning/Routledge, ProQuest şi
Ulrich's)],
disponibil
la
http://pub.incd.ro/AP/index.htm

M. Chereches,
A. Cobzaru,
A. Ciobanu,
C. Miron,
A. Bradu

2018

9.

Risks on the lack of estimation
of product sustainability in
current use of thermal
insulating materials / Riscuri
privind
lipsa
estimării
durabilității produsului în
utilizarea
curentă
a
materialelor termoizolante

A. Cobzaru,
M. Chereches,
A. Ciobanu,
A. Bradu

2018

10.

Experimental
study
concerning
behavior
of
electric
Heating systems equipped
with carbon fiber resistors /
Studiu experimental privind
comportarea
sistemelor
electrice
pentru
încălzire
echipate cu rezistenţe din fibră
de carbon

Conferinţa
de
cercetare
în
construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului.
Rezumate ale lucrărilor 14:
33-34 / 127-128 [ISSN 2343-7537,
indexată în Europa World of
Learning/Routledge, ProQuest şi
Ulrich's)],
disponibil
la
http://pub.incd.ro/AP/index.htm
Conferinţa
de
cercetare
în
construcţii, economia construcţiilor,
urbanism şi amenajarea teritoriului.
Rezumate ale lucrărilor 14:
35-36 / 129-130 [ISSN 2343-7537,
indexată în Europa World of
Learning/Routledge, ProQuest şi
Ulrich's)],
disponibil
la
http://pub.incd.ro/AP/index.htm

I. Puşcaşu,
A. Cobzaru,
A. Ciobanu

2018

Nota: Ca rezultate din Proiectul PN 18.35.04.03 Cercetări privind valorificarea adaosurilor minerale cu
caracter inert, hidraulic latent sau puzzolanic în compoziţiile cementoase inovative, în contextul
implementării conceptului de «economie circulară», contribuind la crearea de structuri reziliente în România
un numar de 7 articole sunt în curs de evaluare, la Redacția Revistei Construcții, respectiv un articol va
apare în primul volum din 2019 în Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii.
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Publicat în:

b) au contribuit la promovarea științei şi tehnologiei - evenimente de mediatizare a științei şi
tehnologiei:
Tip eveniment

Nr. apariţii

Nume eveniment:

1

1
adresa de web: http://acustica.rebemond.ro/.

web-site
web-site
pentru diseminare
chestionare online
Emisiuni TV
Emisiuni radio
Presă
scrisă/electronică

2

https://radio.bzi.ro/betonul-fara-ciment-inventia-unui-studentroman-ideea-a-fost-premiata-cu-aur-la-euroinvent-si-face-furoriin-strainatate-21489
https://olt.ro/2018/04/07/onoare-romaniei-ideea-unui-tanar-dinromania-a-luat-medialia-de-aur-la-cel-mai-mare-salon-deinventii-din-europa-bravo-lui/

Cărţi
Reviste
Bloguri

Altele (Workshopuri, Premii, Diplome,
Participări
seminarii, conferințe,
MEDALII Saloane
inventica)

https://lupuldacicblogg.wordpress.com/2018/10/12/betonul-faraciment-inventia-unui-roman-a-luat-medalia-de-aur-la-cel-maimare-salon-de-inventii-din-europa/

20

 WORKSHOP organizat de către INCD URBAN-INCERC
Sucursala Cluj-Napoca în 6 decembrie 2018, având ca temă
diseminarea rezultatelor cercetării programului Nucleu PN 18
35 04 03 / 2018
 DIPLOMA OF GOLD MEDAL (2018)- Research for the
optimum valorizing of mineral addistions (industrial byproducts
or wastes) in innovative cementitious materials for rezilient
structures - Henriette SZILAGYI, Cornelia BAERĂ, Adrian
LĂZĂRESCU, Andreea HEGYI - 10TH EDITTION OF THE
EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND
INNOVATION - EUROINVENT 2018, Iași, Romania
 DIPLOMA OF SILVER MEDAL (2018) - research regarding
the potential use of romanian power plants derived fly ash in
geopolymer binders - Experimental results, Adrian
LĂZĂRESCU, Henriette SZILAGYI, Adrian IOANI, Cornelia
BAERĂ - 10TH EDITTION OF THE EUROPEAN
EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION EUROINVENT 2018, Iași, Romania
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 PREMIU SPECIAL (2018) - Studies on the Development of Fy
Ash-Based Geopolymer Paste Using Romanian Local Raw
Materials-Experimental Results, Adrian LĂZĂRESCU,
Henriette SZILAGYI, Adrian IOANI, Cornelia BAERĂ, din
partea Universității Ștefan ce Mare din Suceava, Facultatea de
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, în cadrul THE
INTERNATIONAL
STUDENT
INNOVATION
AND
SCIENTIFIC RESEARCH EXHIBITION - CADET INOVA'18
- "NICOLAE BĂLCESCU" LAND FORCES ACADEMY,
SIBIU, 19-21 APRILIE 2018
 DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ (2018) - Studies on the
Development of Fy Ash-Based Geopolymer Paste Using
Romanian Local Raw Materials - Experimental Results, Adrian
LĂZĂRESCU, Henriette SZILAGYI, Adrian IOANI, Cornelia
BAERĂ, din partea Universității de Stat de Medicină și
Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova, în
cadrul THE INTERNATIONAL STUDENT INNOVATION
AND SCIENTIFIC RESEARCH EXHIBITION - CADET
INOVA'18 - "NICOLAE BĂLCESCU" LAND FORCES
ACADEMY, SIBIU, 19-21 APRILIE 2018

 The Bronze Medal of the "CADET INOVA'18" ExhibitionStudies on Engineered Cementitious Composite Materials
(ECC), Anamaria Catalina MIRCEA, Henriette SZILAGYI,
Calin MIRCEA, Cornelia BAERĂ,
în cadrul THE
INTERNATIONAL
STUDENT
INNOVATION
AND
SCIENTIFIC RESEARCH EXHIBITION - CADET INOVA'18
- "NICOLAE BĂLCESCU" LAND FORCES ACADEMY,
SIBIU, 19-21 APRILIE 2018
 BASF Days Construction Chemicals (10-12 decembrie 2018)
Ludwigshafen Germania – invitații de participare pentru: Adrian
LĂZĂRESCU, Anamaria Catalina MIRCEA
 Conferința Internațională SOLUȚII PREFABRICATE DIN
BETON, ediția a II-a, Cluj-Napoca, 4 octombrie 2018 – invitații
de participare pentru: Henriette SZILAGYI, Adrian
LĂZĂRESCU, Anamaria Catalina MIRCEA, Brăduț IONESCU
 The 3rd Edition of THE INTERNATIONAL CONFERENCE
ROMCEN, “PRODUCTION AND USE OF FLY ASH IN
CONSTRUCTION INDUSTRY”, Bucureşti, 11 mai 2018 –
PREZENTARE Cornelia BAERĂ: ”Optimizarea materialelor
cementoase cu fibre prin utilizarea cenuşii de termocentrală”
 The 3rd Edition of THE INTERNATIONAL CONFERENCE
ROMCEN, “PRODUCTION AND USE OF FLY ASH IN
CONSTRUCTION INDUSTRY”, Bucureşti, 11 mai 2018 –
PREZENTARE
Adrian
LĂZĂRESCU:
”Cenuşa
de
termocentrală – materie primă pentru producerea betonului
fără ciment”
 Seminar organizat de CEPROCIM S.A. și AFSIC, 14 iunie
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Conferințe
internaționale/
Expoziții
internaționale

1

2018, Mamaia – PREZENTARE Henriette SZILAGYI: ”55 ani
de cercetări aplicative în construcții – Sucursala Cluj-Napoca al
INCD URBAN-INCERC”
 Târgul Tehnic Internațional București – TIB, realizat la
ROMEXPO în perioada 10-13 octombrie 2018 – 3 postere în
cadrul Salonului Cercetării Românești - "Conceput în
România"-2018
 Claudiu-Sorin Dragomir, Daniela Dobre, Iolanda-Gabriela
Craifaleanu, Emil-Sever Georgescu, Development of a system
for the instrumental detection of structural damage caused by
strong seismic motions, Poster. European Exhibition of
Creativity and Innovation, 17-19 May 2018, Iaşi, Romania,
Medalia de aur.
 C.S. Dragomir, D. Dobre, E.S. Georgescu , I.G. Craifaleanu,
The development of a system for instrumental detection of
structural damage caused by strong seismic motions, , Poster.
3rdİstanbul International Inventions Fair - ISIF, 27-29
September 2018, Medalia de bronz; ISIF 2018 – GERMANY
SPECIAL PRIZE FOR INNOVATIVE INVENTION BY
DEV-KIT-HAG-INVENTION-ASSOCIATION
 The 10th European exhibition of creativity and innovation,
EUROINVENT, Iasi, 17-19.05.2018, Kaolin, an additive to rise
the thermal insulation properties and to lower the price of a
coating/Poster - Irina Popa, Alexandrina Mureşanu, Cristian
Petcu, Diplomă de excelență;
 The 10th European exhibition of creativity and innovation,
EUROINVENT, Iasi, 17-19.05.2018, Thermal insulation
materials suitable for circular economy/Poster - Cristian Petcu,
Vasilica Vasile, Alina Dima, Mihaela Ion, Melania Cruceanu,
Diplomă de excelență;
 The 22nd International Exhibition of Inventics “INVENTICA
2018” Iași, 27-29 iunie 2018, Kaolin, an additive to rise the
thermal insulation properties and to lower the price of a
coating/Poster - Irina Popa, Alexandrina Mureşanu, Cristian
Petcu, Medalie de aur;
 The 22nd International Exhibition of Inventics “INVENTICA
2018” Iași, 27-29 iunie 2018, Thermal insulation materials
suitable for circular economy/Poster - Cristian Petcu, Vasilica
Vasile, Alina Dima, Mihaela Ion, Melania Cruceanu, Medalie de
aur;
 The 10th European exhibition of creativity and innovation,
EUROINVENT, Iasi, 17-19.05.2018 – 2 medalii
 The 22nd International Exhibition of Inventics “INVENTICA
2018” Iași, România Suc.Iasi - 2 medalii
The
18th
International
Multidisciplinary
Scientific
GeoConference & EXPO SGEM 2018, Section Green Buildings
Technologies And Materials, 30 iunie - 9 iulie 2018, Albena,
Bulgaria, Contributions of kaolin to improvement of thermal
insulation coating properties - Popa I., Mureșanu A.M., Petcu C.
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Conferințe naționale

 A XIV-a ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială „Cercetarea românească asupra mediului construit –
bilanţ la un centenar al modernităţii”, Bucuresti, 5 octombrie
2018, Valorificarea deșeurilor vegetale în domeniul greenbuildings/Poster și Lucrare integrală în Volumul Conferinței Vasilica Vasile, Mihaela Ion, Alina Dima, Mariana CioncuPuenea, Cora Stamate;
 A XIV-a ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială „Cercetarea românească asupra mediului construit –
bilanţ la un centenar al modernităţii”, Bucuresti, 5 octombrie
2018, Realităţi şi provocări la nivel internaţional privind
utilizarea în construcţii a produselor peliculogene cu
proprietăţi termoizolatoare/Comunicare orală și Lucrare
integrală în Volumul Conferinței - Irina Popa, Alexandrina
Mureșanu;
 A XIV-a ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială „Cercetarea românească asupra mediului construit –
bilanţ la un centenar al modernităţii”, Bucuresti, 5 octombrie
2018, Aspecte privind cercetarea şi utilizarea în construcţii a
produselor peliculogene cu caracteristici termoizolatoare, la
nivel naţional/ Lucrare integrală în Volumul Conferinței - Popa
Irina, Petcu Cristian, Mureșanu Alexandrina Maria.

5

Altele (Forum
international)

3

- The 27th testXpo International Forum for Materials Testing October 15-18, 2018, Zwick - ULM, Germany

Altele (Conferinte)

3

Conferința Instalații pentru construcții și economia de energie ICEE 2018, ”Energii regenerabile, surse si sisteme”, Iași,
7– 6 iulie 2018
- Cea de a XIV-a ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii,
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială „Cercetarea românească asupra mediului construit –
bilanţ la un centenar al modernităţii”, Bucuresti, 5 octombrie
2018

6

4.3. Tehnologii, procedee, produse informatice, reţele, formule, metode şi altele asemenea:
Tip
Tehnologii
Procedee
Produse informatice
Reţele
Formule
Metode
Altele asemenea (se vor specifica )
- Metodologie de testare a sistemelor ETICS la acțiunea incendiilor din exterior;
- Concept de simulare numerică a incendiului din exterior având la bază
pierderea de masă a sarcinii termice din timpul arderii.
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Nr.
Total
3
6

2018

6

6

1

1

1

1

3
6

4.3.1 Propuneri de brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor
industriale şi altele asemenea:

OSIM

Nr.propuneri
brevete

Anul
înregistrării

Autorul/Autorii

Numele propunerii de
brevet

1

2018

Călătan Gabriela-Adela,
Hegyi Andreea-Cristina,
Szilagyi Henriette,
Meiţă Vasile

1. Sistem de construcție a
pereților pe bază de argilă
nearsă

4.4. Structura de personal:
Personal CD (Nr.)

2018

Total personal
Total personal CD
cu studii superioare
cu doctorat
doctoranzi

79
57
21
8

4.4.1 Lista personalului de cercetare care a participat la derularea Programului-nucleu:
Nr crt

Nume şi prenume

1. ACASANDREI
STEFAN
2. ADELIN CIŞMELARU
3. ALEXE IOANA
MIHAELA
4. ANTON TEODORA
5. ARSENE CRISTIAN
6. BAERĂ CORNELIA
7. BĂJAN BOGDAN
8. BARBU MARIANA
9. BOLOLOI MARCELA
10 BRADU AURELIA
11 CĂLĂRAȘU ELENA
12 CĂLĂTAN
GABRIELA ADELA
13 CAZACU AMELIA
14 CHERECHES
MONICA
15 CHIFELEA IOAN
CONSTANTIN
16 CHIOREAN IOAN

Grad

Funcţia

Echivalent
normă
întreagă

Anul
angajării

Nr. Ore
lucrate
/2018

-

Membru, operator

0.64

1980

1135

Ing.

Membru,

0.05

2015

88

CSIII

Membru, CSIII. Drd.

0.60

1994

1048

CSIII
Ec.
CS
CSIII

Membru, Tehn
Membru, Tehn
Membru, CSIII, dr. ing.
Membru, Tehn.
Membru, Economist
Membru, Tehnician
Membru, ACS, dr. ing.
Membru, Dr.ing.

0.56
0.55
0.64
0.48
0.32
0.54
0.64
0.25

1987
2000
2005
1997
2002
1987
2016
2002

984
976
1126
836
562
957
1135
448

CS

Membru, CS, drd.

0.49

2005

870

CS

Membru, CS

0.37

2008

646

CS

Membru, CS III, dr. ing.II

0.63

2001

1108

CS

Membru, CS III

0.16

1991

283

-

Membru

0.64

2005

1126
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Nr crt

Nume şi prenume

17 CIOBANU ADRIAN
18 CIONCU-PUENEA
MARIANA
19 CLAUDIU SORIN
DRAGOMIR
20 COBZARU ALINA
21 COCEA STELUȚA
22 COJOCARU
CONSTANTIN
23 COSMA MONICA
24 CRAIFALEANU
IOLANDA-GABRIELA
25 CRUCEANU
MELANIA
26 DANIELA DOBRE
27 DICO CARMEN
SILVIA
28 DIMA ALINA
29 DOBRESCU
CORNELIA
30 DRAGNE HORAȚIU
31 DUTA ANDREI
32 ENACHE FELICIA
33 ENE CIPRIAN
34 ENYEDI CAROL
35 FLOREAN CARMEN
TEODORA
36 FLOREAN IOAN
37 FRIGIOIU AURELIA
38 GALAȚANU VIRGIL
39 GEORGESCU EMIL
SEVER
40 GREBENIȘAN
ELVIRA
41 GRIGORAȘENCO
CRISTIAN
42 GRIGORE MIHAI
43 GRUIN AURELIAN
44 HARIGA RADU
45 HEGYI ANDREEA
CRISTINA
46 HIRJOBESCU
CORNELIU
47 ION MIHAELA
48 IONESCU BRĂDUȚ
ALEXANDRU

Grad

Funcţia

CS

Membru, ACS, dr. ing.

Echivalent
normă
întreagă
0.63

Nr. Ore
lucrate
/2018
2013
1110

CSIII

Membru, CSIII

0.35

1996

624

Anul
angajării

0.32

2008

568

CS
-

Director de proiect, dr.
ing.
Membru, CS III
Membru, Tehn.

0.64
0.29

1982
1978

1133
519

-

Membru, operator

0.64

1980

1135

-

Membru

0.64

1996

1127

CSI

Membru, CSI, dr. ing.

0.30

2008

532

CSIII

Membru, CSIII

0.58

1997

1018

CSIII

Membru, CSIII, dr. ing.

0.31

1995

544

CSIII

Membru, CSIII

0.64

1986

1126

CSIII

Membru, CSIII

0.35

2003

624

CSIII

Membru, Dr.ing.

0.52

1996

914

Ing.
CS
CS III
CSIII
CS III
St.
Sup.
CSIII
-

Membru, Inginer, drd.
Membru, ACS, drd,
Membru, dr. ing.
Membru, CSIII
Membru, Ing.

0.60
0.64
0.52
0.58
0.42

2016
2011
2006
1996
1973

1048
1134
913
1019
743

Membru, referent ecolog

0.65

2012

1142

Membru
Membru, Ing.
Membru, Tehnician
Director de program, dr.
ing.

0.61
0.24
0.09

2001
1994
2017

1079
416
160

0.62

1972

1092

-

Membru, Ing., drd

0.64

2017

1124

CS III

Membru, Ing.

0.57

1999

1008

Ing.
CS
CS

Membru, Inginer
Membru, CS III
Membru, CS I, dr. ing.

0.55
0.58
0.63

2015
2005
1986

974
1020
1100

CSIII

Membru, CS III, dr. ing.

0.64

1999

1126

-

Membru, operator

0.64

1990

1127

CS

Membru, CS III

0.35

1995

616

-

Membru, Ing.

0.39

2018

686

CSIII

CS I
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Nr crt

Nume şi prenume

49
50
51
52

IVANA CRISTINA
JURCA AVRAM
LAMBRACHE SILVIU
LĂZĂRESCU
ADRIAN VICTOR
53 MĂRUNȚELU ION
54 MASLIN IOAN
55 MATEI CLAUDIU
LUCIAN
56
MEIȚĂ VASILE
57 MIRCEA ANAMARIA
CĂTĂLINA
58 MIRON CONSTANTIN
59 MUREȘANU
ALEXANDRINA
60 NICULAI DUMITRU
61 OPREA FLORINELA
62 PĂSTRAV MIRCEA
63 PETCU CRISTIAN
64 PETRE CONSTANTIN
65 PÎSLARU MĂRIOARA
66 POPA IRINA
67 POPESCU OANA
68 PUSCASU IONEL
69 RADU SIMONA
70 SÂRBU ADRIAN
71
SIMION ADRIAN
72 STAMATE CORA
73 STOICA DANIELA
74 SZILAGYI
HENRIETTE
75 TACHE ANTONIO
76 TACHE MARIA
MONICA
77 TODERAȘC MIHAI
78 TURICIANU
CATALIN
79 VÂNTU MARIA
80 VASILE MARILENA
81 VASILE VASILICA
82 ZAHARIA MARTA
CRISTINA
83 ZARNESCU
MIHAELA

Grad

Funcţia

ACS
CS I
CS

Membru
Membru, CS I, dr. ing.
Membru, Ing. Drd.

Echivalent
normă
întreagă
0.22
0.19
0.25

ACS

Membru, Membru, drd.

0.64

2017

1129

-

Membru, Muncitor
Membru, operator

0.50
0.64

1998
1990

888
1135

CS II

Membru, Dr.ing.

0.52

1989

918

CS I

Membru, dr. arhitect,
habil. urb.

0.24

2010

418

-

Membru, ing., drd.

0.51

2018

893

CS II

Director de proiect, dr.ing

0.65

1982

1148

CSIII

Membru, Chim.

0.35

2002

624

CSIII
CSIII
CSIII
CSIII
CS
Arh

0.61
0.53
0.23
0.54
0.62
0.26
0.35
0.04
0.64
0.17
0.10

1990
1978
1999
2002
1979
1988
1990
1989
1982
1994
1984

1072
931
400
948
1096
466
616
72
1134
298
179

0.55

2016

1096

CSIII
CS3

Membru, operator
Membru, Tehnician
Membru, Dr. ing.
Membru, Dr.ing.
Membru, Tehnician
Membru
Director proiect, dr. ing
Membru
Membru, CS III
Membru,
Membru, Elaborator
Director de proiect, dr.
ing.
Membru, Ing.
Membru, Inginer

0.35
0.60

1987
1985

620
1056

CSII

Director de proiect

0.65

1994

1108

CS III

Membru, drd. Ing.

0.22

1991

384

CS

Membru, Economist

0.14

1995

248

CS

Membru, drd. ing.

0.53

2014

937

-

Membru, tehnician

0.62

2015

1089

CSIII

Membru, tehnician
Membru, tehnician
Membru, Ing., drd
Director de proiect,
dr. ing.

0.60
0.18
0.35

1984
1980
1990

1055
325
624

0.59

1990

1041

Membru, tehnician

0.55

1980

968

CS

CSIII
-
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Nr. Ore
lucrate
/2018
1984
385
1982
328
2008
440

Anul
angajării

4.5. Infrastructuri de cercetare rezultate din derularea programului-nucleu. Obiecte fizice şi
produse realizate în cadrul derulării programului; colecţii şi baze de date conţinând înregistrări
analogice sau digitale, izvoare istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi
altele asemenea, împreună cu informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în
care au fost obţinute:
Nr.

Nume
infrastructură/obiect/
bază de date...

Data
achiziţiei

Valoarea
achiziţiei
(lei)

Sursa
finanţării

Valoarea
finanţării
infrastructurii din
bugetul
Progr.
Nucleu

1. 1.

Pachet de aplicaţii
informatice dedicat
monitorizarii sanatatii
structurale a cladirilor
Accelerometre de tip
strong motion (3 buc.)
– pentru extinderea
Retelei Nationale
Seismice pentru
Constructii
Simulator
electrodinamic pentru
testare la vibratii
Model M2232A-P
A126iAAC/A| F
Data logger

28.03.2018

39.177,94

PN 18 35.01.01

39.177,94

Nr. Oreom de
utilizare a
infrastructurii
pentru
Programul
-nucleu
240

18.05.2018

114.065,07

PN 18 35.01.01

114.065,07

480

11.06.2018
(avans)
06.09.2018
(final)

157080

PN 18.35.03.02

157080

184

30.05.2018

19992

PN 18 35 02 01

19992

16

Dezumidificator TTK
140 S
Sistem de calcul

29.06.2018

2400

PN 18 35 02 01

2400

20

28.11.2018

6000

PN 18 35 02 01

6000

240

28.11.2018

1000

PN 18 35 02 01

1000

240

11.06.2018
(avans)
06.09.2018
(final)

156485

PN 18.35.03.02

156485

184

11.06.2018
(avans)
06.09.2018
(final)

155890

2. 2.

3. 3.

4. 1.
5. 2.
6. 3.
7. 4.
8. 4.

9. 5

Licență program
informatics
Sistem Hardware
pentru controlul
echipamentelor de
simulare a actiunilor
dinamice de tip seism,
vibratii si socuri
-Spider-81 B
Vibration ControllerModel s81 B-P04
Pachet software pentru
cercetare de
laborator sub actiuni
de mediu dinamic
seismice si climatice Spider-80 Vibration
Control, VCS - Bronze
1 package

(100%)

(100%)
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PN 18.35.03.02
+
Cofinantare

152405
(98%)

192

Nr.

Nume
infrastructură/obiect/
bază de date...

Data
achiziţiei

Valoarea
achiziţiei
(lei)

10. 6

Amplificator de putere
pentru măsurări
acustice

Iunie 2018

13500
(cu TVA
inclus)

PN 18 35 03 03
Faza 1

13500
(cu TVA
inclus)

11. 7

Sonometrul (analizor
acustic portabil)
integrator, tip 2270SC, (cu 2 canale cu
calibrator acustic tip
4231, de clasa 1)
Masina de testare universala capacitate 5KN

Oct 2018

74000
(cu TVA
inclus)

PN 18 35 03 03
Faza 2.1 şi
Faza 2.2

74000
(cu TVA
inclus)

2018

75000

12. 8.

Sursa
finanţării

Valoarea
finanţării
infrastructurii din
bugetul
Progr.
Nucleu

PN 18 35 04 03

Nr. Oreom de
utilizare a
infrastructurii
pentru
Programul
-nucleu
160
(la măsurări
acustice de
laborator)
Destinat
pentru
măsurări
acustice de
laborator

75000

72

5. Rezultatele Programului-nucleu au fundamentat alte lucrări de cercetare:
Nr.
Proiecte internaţionale

2

Tip
-

Proiecte naţionale
Propuneri proiecte de cercetare in
competitia natională MCI –
NUCLEU 2019 - 2022 deschisă de
MCI, ordine 923, 924 30.10.2018:

2

-

COST CA15202 - Self-healing As preventive
Repair of Concrete
COST TU1406 - Quality specifications for
roadway bridges, standardization at a european
level
Propunere proiect în cadrul Program-ului
Nucleu pentru perioada 2019-2022 la Suc. Iasi
Propunere proiect de cercetare în competiția
natională MCI – PROGRAM NUCLEU 2019 2022 PCC al Suc. Cluj

6. Rezultate transferate în vederea aplicării :
Tip rezultat

Instituţia beneficiară (nume
instituţie)

Ex. tehnologie, studiu

nume IMM/institutie

- Studiu experimental;
- Metodologie de
testare a sistemelor
ETICS la acțiunea
incendiilor din exterior;
- Studiu teoretic
(simulări numerice de

- S-au prezentat firmelor
producătoare de materiale de
construcții din cadrul Asociației
pentru Calitatea Sistemelor de
Termoizolaţie ‘’ETICS’’ QETICS (membră activă în
European Association for ETICS
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Efecte socio-economice la
utilizator

- Creșterea siguranței la foc a
sistemelor ETICS prin prisma
adaptării tehnologiilor de producție
și montaj ale acestora;
- Creșterea securității la incendiu a
fondului construit prin stabilirea
unor criterii minime de performanță

Tip rezultat

Instituţia beneficiară (nume
instituţie)

Efecte socio-economice la
utilizator

validare a studiului
experimental).

- Asociația Europeană pentru
ETICS care este alcătuită din
următoarele firme: Baumit,
Caparol, Den Braven, Henkel,
Knauf Insulation, Lasselsberger
Knauf, Rockwool, împreună cu
liderul în piaţa accesoriilor de
fixare Ejot), rezultatele testelor
experimentale de comportare a
sistemelor ETICS la incendiile
de compartiment și din exterior,
în vederea îmbunătățirii
proceselor / metodelor de
fabricație și de punere în operă a
materialelor care alcătuiesc
sistemele termoizolante ETICS.

la foc pentru sistemele „ETICS”;
- Promovarea încrederii în
rezistența la foc a clădirilor
anvelopate corespunzător cu
sisteme „ETICS”;
- Conștientizarea firmelor membre
QETICS a cerințelor minime de
protecție la foc necesare sistemelor
ETICS;
- Dezvoltarea colaborării cu
asociațiile profesionale, cu
organismele de stat locale și/sau
centrale implicate în activități de
reabilitare termică, cu
antreprenoriatul imobiliar, cu
investitorii și/sau cu beneficiarii
lucrărilor de aplicare a sistemelor
integrate ETICS;
- Îmbunătățirea actualelor
reglementări de placări exterioare
ale construcțiilor cu sisteme
ETICS;
- Colaborarea cu EAE (European
Association for ETICS) pentru
îmbunătățirea noilor reglementări
europene în domeniul sistemelor
ETICS care sunt în curs de
elaborare și/sau de apariție;
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7. Alte rezultate:
Proiectul PN 18.35.02.01 Cercetări privind dezvoltarea și propagarea incendiilor generate din
exteriorul clădirilor
- proiectul a avut la bază efectuarea în premieră a unor studii teoretice și experimentale de evaluare
a comportării sistemelor de placări exterioare ETICS ale clădirilor la acțiunea incendiilor din
exterior, în vederea creșterii gradului de securitate a clădirilor multietajate la incendiile provenite
din surse de foc exterioare. S-a prezentat un scenariu (plauzibil) la scară reală de generare și
dezvoltare a unui incendiu din exteriorul unei clădiri și s-au pus în evidență efectele acțiunii
focului atât asupra unui spațiu de locuit din clădire, cât și asupra sistemului ETICS cu care a fost
termoizolată clădirea.
- s-a scos în evidență necesitatea cercetării comportării la incendiu a clădirilor anvelopate cu
sisteme ETICS, pentru diferite scenarii la incendii generate din exteriorul clădirilor.
- S-au efcectuat simulări de comportare a sistemelor ETICS la acțiunea incendiilor generate din
exteriorul clădirilor, care să valideze din punct de vedere teoretic fenomenele și datele rezultate
din timpul testelor experimentale.
- în viitor, prin Programul Nucleu si alte Programe PNCDI, se propune continuarea cercetărilor în
vederea studierii comportării la foc a sistemelor de fațadă ale clădirilor, astfel încât, Laboratorul
INCERC de Cercetare și Încercări Securitatea la Incendii să-și aducă în continuare aportul la
creșterea gradului de securitate la incendiu a fondului construit, prin identificarea unor soluții
constructive inovative de placări exterioare ale clădirilor, cu rol de limitare a propagării
incendiilor la etajele învecinate și pe înâlțime.
Proiectul PN 18 35 03 02 - Dezvoltarea sistemelor complexe de certificare energetică, climatică și
seismică a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de valorificare a resurselor sustenabile de
materiale și energie, regenerabile/reciclabile
- metodele de testare și de certificare concepute, schemele și planurile de configurare / organizare,
adecvate metodelor, pentru ansamblul componentelor de infrastructură de laborator, completate
și realizate cu noile echipamente, hardware si software, achiziționate în cadrul Proiectului PN 18
35 03 02 - Laborator IHS Iasi, conduc la un rezultat complex , definit și concretizat prin crearea și
asigurarea cadrului științific, tehnic și de reglementare, necesar mediului economic, operatorilor
economici din toate domeniile menționate, instituțiilor de cercetare, a capacității de cercetare și de
certificare a laboratorului, în scopul satisfacerii cerințelor actuale de certificare din ce în ce mai
complexe și mai exigente, specifice dezvoltării tehnologice și creșterii competitivității, susținerii
performanței acestora pe lanțul cercetare – inovare – proiectare – producție - furnizare/exploatare.
Proiectul PN 18.35.04.03 Cercetări privind valorificarea adaosurilor minerale cu caracter inert,
hidraulic latent sau puzzolanic în compoziţiile cementoase inovative, în contextul implementării
conceptului de «economie circulară», contribuind la crearea de structuri reziliente în România
- au fost considerate performanțele corespunzătoare ale celor trei categorii distincte de materiale
proiectate și cercetate: FAGPM (Fly Ash GeoPolymer Material): materiale geopolimerice; HVFA
(High Volume Fly Ash): compoziții cementoase de tipul betoanelor cu volum ridicat de cenușă de
termocentrală; ECC (Engineered Cementitious Composites): compoziții cementoase de tipul
ECC., cât și dinamica cerințelor de evaluare riscuri, proiectare și exploatare, etc.
- s-a dezvoltat un sistem teoretic de machetare a unui model structural eficient, rezilient și optimizat
sub aspectul factorilor esențiali (economici, ecologici, de funcționalitate și performanță în raport
cu dezideratul de obiectiv, etc.), prin integrarea inovativă a compozitelor de tip FAGPM, HVFA
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sau ECC, în vederea dobândirii unei performanțe generalizat superioară, pe parcursul întregului
ciclu de viață estimat.Cercetarile au potential stiintific deosebit pentru viitor.
8. Aprecieri asupra derulării programului şi propuneri:
Deși acest Program Nucleu a avut la dispoziție mai puțin de un an de cercetari efective și nu au
putut fi finanțat și un alt obiectiv inițial, INCD URBAN-INCERC a organizat si concentrat activitatea
pe obiectivele finanțate obținând rezultatele estimate. Dintre proiectele care prezinta o semnificatie cu
potential de deschidere stiintifica pentru acest program de numai un an consideram semnificative
urmatoarele:
Proiectul PN 18 35 01 01 Cercetări pentru elaborarea unui sistem de detecție instrumentală a
avariilor structurale cauzate de surse seismice sau neseismice:
- a condus la o noua relatie intre conceptele teoretice si aplicatiile practice, prin schema logică şi
modelul de calcul specific pentru estimarea avariilor structurale, intr-un un sistem integrat SHM
(monitorizarea sanatatii structurale a constructiilor) pentru avarii seismice utilizând programul
specializat Artemis.
- a permis conectarea on-line a unui număr suplimentar de staţii digitale în cadrul reţelei seismice,
în urma cărora Reţeaua Naţională Seismică pentru Construcţii a fost extinsă cu un număr de două
staţii seismice si s-a realizat mentenanţa/inspecţiile unor staţii seismice realizate în perioada de
derulare.
- s-au obtinut date seismice extinse din teritoriu, cu un studiu de caz pe o clădire din Bucuresti la
seismul de Vrancea de magnitudine 5.6 produs în data de 28.10.2018. In acest mod, cercetarea
este pregatia sa contribuie la studiul complex al impactului cutremurelor de Vrancea asupra
fondului construit.
Proiectul PN 18 35 04 01 Produse inovatoare pentru construcţii în concept “green is smart”,
prin valorificarea deșeurilor vegetale și utilizare de adaosuri naturale, ecologice:
- a constituit o oportunitate de documentare și de efectuare a unor studii experimentale preliminare,
în cadrul direcției de cercetare privind VALORIFICAREA DEȘEURILOR VEGETALE prin
obținerea de materiale de construcție cu proprietăți termoizolatoare.
- deși, ca urmare a unui context financiar nefavorabil, proiectul a fost finanțat parțial, doar pentru
primele sale două faze, banca de idei generată de activitățile de documentare și din cercetările
experimentale efectuate pe tema proiectului creează premise pentru extinderea cercetărilor pe
direcția privind VALORIFICAREA DEȘEURILOR VEGETALE prin obținerea de noi tipuri
materiale de construcție cu proprietăți termoizolatoare.
Proiectul PN 18.35.03.03 Cercetări privind asigurarea confortului psiho-acustic şi a sănătăţii
populaţiei în clădiri cu diferite destinaţii pentru activităţi profesionale şi educative a studiat
aspecte de noutate si testari speciale cum ar fi tipuri de surse de zgomot profesional care pot afecta
sănătatea oamenilor, prin:
- determinarea caracteristicilor acustice (spectre şi niveluri de zgomot) ale unor tipuri de activităţi
umane (de exemplu: mers pe pardoseală, etc.), specifice profesionale şi educative, desfăşurate în
clădiri cu diferite destinaţii, realizate prin teste in situ şi in laborator, corelat cu unele tipuri de
elemente de construcţii.
- prezentarea studiilor şi cercetărilor efectuate privind definirea modului de percepere psihoacustică,
de către populaţie, a zgomotului în clădiri cu diferite destinaţii, pentru populaţia care desfăşoară
activităţi profesionale şi educative, prin utilizarea metodei chestionarelor psihoacustice;
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-

sintezele de date privind rezultatele experimentale, respectiv: analizarea răspunsurilor primite la
chestionarele psihoacustice, pentru definirea perceperii psihoacustice a zgomotului, în clădiri cu
diferite destinaţii: - clădiri administrative, de birouri, clădiri sociale pentru învăţământ şi educaţie , de către populaţia care desfăşoară activităţi profesionale şi educative.

Proiectul PN 18.35.04.03 Cercetări privind valorificarea adaosurilor minerale cu caracter inert,
hidraulic latent sau puzzolanic în compoziţiile cementoase inovative, în contextul implementării
conceptului de «economie circulară», contribuind la crearea de structuri reziliente în România
- programul de cercetare, derulat într-un singur an, finalizat cu rezultate consistente în procesul de
analiză complexă compozițională, se constituie ca o bază de pormire pentru Propunerea de viitor
proiect, ”Cercetări avansate pentru dezvoltarea și implementarea de materiale eco-inovative,
inteligente, cu capacități de regenerare și facilitarea transferului tehnologic eficient în contextul
dezvoltării durabile a construcțiilor” depus în luna noiembrie în cadrul Programului Nucleu 2019
– 2022, care constituie un potențial și oportun cadru de continuare a cercetărilor prezente,
implicând o modalitatea concretă de valorificare a rezultatelor cercetărilor actuale prin realizarea
și implementarea în producție a unor materiale de construcții ultraperformante eco-inovative,
inteligente, cu capacități de regenerare.
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