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CAPITOLUL I - Introducere
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare
Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” a fost înființat prin Hotărârea nr.1398 din 18 noiembrie
2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 816 din 27 noiembrie 2009.
INCD URBAN-INCERC este un simbol al cercetării în construcții, arhitectură, urbanism și
dezvoltare teritorială durabilă, de mai mult de 7 decenii, având o experiență vastă în domeniile:
cercetări științifice în construcții și materiale de construcții, beton, beton armat, beton
precomprimat, construcții metalice, protecție contra coroziunii, mecanizare, structuri metalice și
structuri din lemn, protecție la foc, acustică, instalații termice, produse polimerice și tehnologii
pentru construcții, evaluarea riscului seismic, încercări seismice, tehnologia betoanelor, geotehnică
și fundații, încercări nedistructive, izolații termice și hidroizolații, finisaje, instalații pentru
construcții și economia construcțiilor, elaborarea de planuri de amenajarea teritoriului și urbanism.
De la înființarea sa, institutul s-a dezvoltat continuu, fiind binecunoscut în țară și în
străinătate prin cele cinci sucursale (Sucursala INCERC București, Sucursala URBANPROIECT,
Sucursala Timișoara, Sucursala Cluj-Napoca și Sucursala Iași) pentru:
- Planificare și sistematizare urbană - dezvoltare teritorială durabilă, dezvoltarea şi
perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor specifice dezvoltării durabile a aşezărilor
umane.
- Activități de cercetare-dezvoltare în cadrul proiectelor europene de cercetare.
- Cercetări experimentale, încercări și măsurători în laborator și in-situ pe materiale,
elemente, structuri curente și de patrimoniu, în vederea cresterii siguranţei,
functionalităţii şi confortului construcţiilor.
- Cea mai mare bază de date și rețea seismică din România pentru mișcări seismice
puternice: cutremurele din 1977, 1986 și 1990.
- Elaborarea de prescripții și reglementări pentru amenajarea teritoriului si proiectarea
construcțiilor, dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor specifice
execuţiei construcţiilor.
- Elaborarea de certificări şi agremente tehnice în construcții.
INCD URBAN-INCERC este singura unitate CDI din domeniu cu infrastructuri de
cercetare în toate zonele seismice ale ţării, care gestionează, întreţine și exploatează de peste 50 de
ani Reţeaua Naţională Seismică pentru Construcții – RNSC. La cutremurul distructiv din 4 martie
1977, singura înregistrare de interes ingineresc a mişcării seismice a fost obţinută la sediul
INCERC București, ceea ce a permis modificarea radicală a concepţiei şi a codurilor de proiectare
seismică a cladirilor din România.
Într-o nouă viziune strategică, integrată mai puternic la nivel european, pornind de la
expertiza şi cunoştinţele acumulate în cei 72 de ani de cercetare, INCD URBAN-INCERC ar
trebui să aibă misiunea de consultant ştiinţific, pe domeniile sale specifice, pentru Guvernul
României, prin Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării și Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Admnistraţei Publice, pentru strategii şi politici publice, cu o finanţare adecvată şi continuă, pentru
acele atribuţii specifice care vor servi direct o astfel de misiune.
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Astfel, INCD URBAN-INCERC ar urma modelul Comisiei Europene care a organizat şi
finanţează de aproape 45 de ani “Centrul Comun de Cercetări” – “JRC-Joint Research Center” cu
rol de consultant ştiinţific independent pentru a sprijini politicile Uniunii Europene
(https://ec.europa.eu/jrc/en).
JRC este centru de cercetare şi colectare a informaţiei ştiinţifice (EU Science Hub) pentru
Uniunea Europeană, cu 6 centre de cunoştinţe – cercetări şi baze de date pe domenii multiple, între
care sunt şi domeniile strategice în care INCD URBAN-INCERC are expertiză, cum ar fi: eficienţa
energetică, mediu şi schimbări climatice, managementul dezastrelor, politici teritoriale de
urbanism şi dezvoltare spaţială durabilă etc.
Este semnificativă importanţa conferită ştiinţei de Comisia Europeană, având în vedere că
JRC are un centru coordonator la Bruxelles şi alte 5 centre cu dotări de cercetare în 5 state
membre: Belgia (Geel), Germania (Karlsruhe), Italia (Ispra), Olanda (Petten) şi Spania (Sevilla),
însumând 2787 angajaţi, JRC având un buget anual de 372,5 millioane euro (2017)
(https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Research_Centre).
INCD URBAN-INCERC reprezintă un brand la nivel naţional şi internaţional prin afilieri la
organizații și asociații profesionale în domeniul științei complexe a construcțiilor, deoarece a
contribuit prin cercetările, reglementările și publicațiile elaborate la dezvoltarea sectorului
construcțiilor din România.
În conformitate cu prevederile HG nr.1398/2009, modificată prin Ordonanța Guvernului nr.
16/2010, organul principal de conducere a INCD „URBAN-INCERC” îl constituie Consiliul de
Administrație, format din președinte, vicepreședinte și membrii.
În anul 2020, structura Consiliului de Administrație a fost:
Președinte:
Vasile MEIȚĂ - Director General
Membrii:
Președinte al Consiliului Științific: Emil-Sever GEORGESCU
Reprezentant al Ministerului Cercetării și Inovării: Alina STROE
Specialist - Ministerului Cercetării și Inovării: Marinela-Aurora PATRICHE-Vicepreședinte
Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale: Speranța Georgeta IONESCU
Specialist -Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București: Răzvan LĂCRARU
Specialist - Ministerul Finanțelor Publice: Valentin Mihai DUMITRU
Activitatea Consiliului de Administrație, în anul 2020, s-a desfășurat în conformitate cu
prevederile HG nr. 1398/2009 și Regulamentul de organizare și funcționare. Ședințele din anul
2020 s-au desfășurat în baza Programului de activitate al Consiliului de Administrație,
conform metodologiei prevăzută de Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de
Administrație. Ședințele au fost conduse de președinte și s-au desfășurat în prezența majorității
membrilor.
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La ședințele în care au fost prezentate rezultate ale activității de CDI sau au fost dezbătute
unele aspecte specifice activității institutului, au fost invitați specialiști, cercetători etc.
Prezentarea materialelor a fost însoțită de comentarii, observații și propuneri ale participanților
la ședințe, care au fost consemnate în Minute/Registrul de Procese Verbale.
Pentru realizarea obiectivelor strategice ale institutului asumate pentru anul 2020, Consiliul de
Administrație a colaborat în permanență cu reprezentanții structurilor din cadrul acestuia, în
vederea luării celor mai bune decizii, respectându-se în același timp legislația în vigoare și
transparența decizională.
În anul 2020, activitatea Consiliului de Administrație s-a axat pe următoarele domenii
prioritare ale activității INCD URBAN-INCERC:
-

managementul instituțional;
activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare;
managementul economic și financiar;
managementul resurselor umane,
activități conexe.

În continuare se prezintă în sinteză principalele activități desfășurate aferente fiecărui
domeniu.
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CAPITOLUL II – Managementul instituțional
Conform HG nr. 1398/2009 managementul la nivelul INCD URBAN-INCERC este asigurat de
Consiliul de Administrație, Directorul General, Comitetul de Direcție și Consiliul Științific.
În anul 2020, activitatea desfășurată de institut în domeniul managementului instituțional a fost
analizată periodic în ședințele Consiliul de Administrație și a avut ca teme prioritare:
1. Activitatea și rezultatele activității științifice;
2. Managementul resursei umane – retenția masei critice de cercetători;
3. Îmbunătățirea rezultatelor/situației financiare;
4. Analiza economico-financiară la 30.06.2020;
5. Menținerea patrimoniului/infrastructurii/bazei de cercetare – dezvoltare.
Anual, în conformitate cu prevederile legale și obligațiile pe care institutul le are în calitatea sa
de institut național, consiliului de administrație îi revine sarcina să analizeze și să avizeze
Rapoartele cu sinteza activității derulată de institut în anul precedent.
Cele două documente supuse avizării sunt:
•

Raport de activitate al INCD URBAN-INCERC.

•

Raport de activitate al Directorului General.

Pe lângă cele două rapoarte, în primul trimestru al fiecărui an, președintele consiliului de
administrație al INCD URBAN-INCERC prezintă ministerului coordonator și Raportul de
activitate al Consiliului de Administrație pentru anul precedent, precum și programul de activitate
pentru anul în curs.
În exercitarea atribuțiilor sale, pe parcursul anului 2020, consiliul de administrație și-a
desfășurat activitatea sub forma a 12 ședințe, a emis 10 hotărâri și a recomandat:
prudență financiară prin eliminarea oricărei forme de presiune pe bugetul de venituri și
cheltuieli;
îmbunătățirea activității institutului;
investițiile institului să fie efectuate din alocații bugetare, în limita sumelor primite de la
ministerul coordonator;
transparență decizională.
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Agenda de lucru a consiliului de administrație a fost stabilită de directorul general, astfel:
ORDINEA DE ZI
1. Aprobarea Planului de Restructurare a Obligațiilor Bugetare Restante
la 31 decembrie 2018;
✓ prezintă directorul general

DATA
28.02.2020

2. Aprobarea criteriilor și a comisiilor de concurs pentru posturile
vacante de:
Inginer de cercetare-Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și
Încercări în Construcții – Sucursala INCERC București;
Inginer-Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în
Construcții – Sucursala INCERC București;
Geograf-Secția de Cercetare-Dezvoltare în Urbanism, Amenajarea
Teritoriului și Dezvoltare Durabilă – Sucursala URBANPROIECT.
✓ prezintă directorul general.
3. Analiză și punct de vedere privind solicitarea Ministerului Sănătății –
Institutul Regional de de Oncologie (IRO) Iași;
✓ prezintă directorul general.
4. Solicitare închiriere spațiu;
✓ prezintă directorul general.
2.

17.03.2020

5. Diverse.
A fost emisă Hotărârea Consiliului de Administrație
Nr. 1 din 28 februarie 2020
1. Avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
✓ prezintă directorul general.
2.Diverse.
A fost emisă Hotărârea Consiliului de Administrație
Nr. 2 din 17 martie 2020
Având în vedere riscul răspândirii virusului COVID-19, recomandările emise de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și deciziile luate la nivelul Comitetului
pentru Situațiile Speciale de Urgență, ședința consiliului de administrație s-a
desfășurat prin corespondență electronică.

30.04.2020

1.Aprobarea raportului anual de activitate al INCD URBAN-INCERC
pentru anul 2019;
✓ prezintă directorul general.
2.Avizarea raportului privind activitatea directorului general pentru anul
2019;
✓ prezintă directorul general.
3.Raportul consiliului de administrație pentru anul 2019.
✓ prezintă directorul general.
4. Diverse.
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A fost emisă Hotărârea Consiliului de Administrație
Nr. 3 din 30 aprilie 2020
Având în vedere riscul răspândirii virusului COVID-19, recomandările emise de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și deciziile luate la nivelul Comitetului
pentru Situațiile Speciale de Urgență, ședința consiliului de administrație s-a
desfășurat prin corespondență electronică.

27.05.2020

1.Informare privind activitatea de cercetare științifică și administrativă a
institutului pentru luna aprilie 2020.
✓ prezintă directorul general.
2.Diverse.
Nu s-a emis Hotărâre
Având în vedere riscul răspândirii virusului COVID-19, recomandările emise de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și deciziile luate la nivelul Comitetului
pentru Situațiile Speciale de Urgență, ședința consiliului de administrație s-a
desfășurat prin corespondență electronică.

26.06.2020

1.Informare privind activitatea de cercetare științifică și administrativă a
institutului pentru luna mai 2020 (nu se emite hotărâre);
✓
prezintă directorul general.
2.Avizarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 (se emite
hotărâre);
✓
prezintă directorul general.
3.Avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului
de administrație – INCD URBAN-INCERC (se emite hotărâre).
4.Diverse
A fost emisă Hotărârea Consiliului de Administrație
Nr. 4 din 26 iunie 2020
Având în vedere riscul răspândirii virusului COVID-19, recomandările emise de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și deciziile luate la nivelul Comitetului
pentru Situațiile Speciale de Urgență, ședința consiliului de administrație s-a
desfășurat prin corespondență electronică.

31.07.2020

1.Informare privind activitatea de cercetare științifică și administrativă a
institutului pentru luna iunie 2020 (nu se emite hotărâre);
✓ prezintă directorul general.
2.Informare privind situația cash flow la data de 30 iunie 2020 (nu se
emite hotărâre);
✓ prezintă directorul general.
3.Aprobarea criteriilor şi comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor
vacante din cadrul INCD URBAN-INCERC:
- 4 posturi vacante de inginer în construcții civile, industriale și agricoleLaboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții Sucursala INCERC București;
- 1 post vacant de tehnician-Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și
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Încercări în Construcții - Sucursala INCERC București;
- 1 post vacant de CS III – Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și
Încercări în Construcții - Sucursala Iași;
- 1 post vacant inginer construcții civile, industriale și agricole - Sucursala
Cluj Napoca
- 1 post vacant muncitor calificat-tinichigiu - Sucursala Cluj Napoca
- 1 post de șef Secretariat Tehnic al C.T.P.C.
4.Diverse
A fost emisă Hotărârea Consiliului de Administrație
Nr. 5 din 31 iulie 2020
Având în vedere riscul răspândirii virusului COVID-19, recomandările emise de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și deciziile luate la nivelul Comitetului
pentru Situațiile Speciale de Urgență, ședința consiliului de administrație s-a
desfășurat prin corespondență electronică.

27.08.2020

1.Informare privind activitatea de cercetare științifică și administrativă a
institutului pentru luna iulie 2020 (nu se emite hotărâre);
✓
prezintă directorul general .
2.Diverse.
Nu s-a emis Hotărâre
Având în vedere riscul răspândirii virusului COVID-19, recomandările emise de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și deciziile luate la nivelul Comitetului
pentru Situațiile Speciale de Urgență, ședința consiliului de administrație s-a
desfășurat prin corespondență electronică.

30.09.2020

1.Informare privind activitatea de cercetare științifică și administrativă a
institutului pentru luna august 2020 (nu se emite hotărâre);
✓ prezintă directorul general.
2.Aprobarea criteriilor și comisiilor de concurs pentru ocuparea postului
vacant de șef secretariat tehnic al C.T.P.C. (se emite hotărâre);
✓ prezintă directorul general.
3.Propunere privind închirierea unor bunuri din patrimoniul INCD
URBAN-INCERC (se emite hotărâre);
✓ prezintă directorul general.
4.Aprobarea criteriilor privind scoaterea la concurs a 4 posturi vacante
de inginer (se emite hotărâre);
✓ prezintă directorul general .
5.Analiza economico-financiară la 30 iunie 2020.
Raportări contabile semestriale
A fost emisă Hotărârea Consiliului de Administrație
Nr. 6a și 6b din 30 septembrie 2020
Având în vedere riscul răspândirii virusului COVID-19, recomandările emise de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și deciziile luate la nivelul Comitetului
pentru Situațiile Speciale de Urgență, ședința consiliului de administrație s-a
desfășurat prin corespondență electronică.

22.10.2020

1.Aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea postului vacant de
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șef secretariat tehnic al C.T.P.C. (se emite hotărâre);
A fost emisă Hotărârea Consiliului de Administrație
Nr. 7 din 22 octombrie 2020
Având în vedere riscul răspândirii virusului COVID-19, recomandările emise de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și deciziile luate la nivelul Comitetului
pentru Situațiile Speciale de Urgență, ședința consiliului de administrație s-a
desfășurat prin corespondență electronică.

30.10.2020

1.Informare privind activitatea de cercetare științifică și administrativă a
institutului pentru luna septembrie 2020 (nu se emite hotărâre);
✓ prezintă directorul general .
2.Diverse.
Nu s-a emis Hotărâre
Având în vedere riscul răspândirii virusului COVID-19, recomandările emise de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și deciziile luate la nivelul Comitetului
pentru Situațiile Speciale de Urgență, ședința consiliului de administrație s-a
desfășurat prin corespondență electronică.

27.11.2020

1.Informare privind activitatea de cercetare științifică și administrativă a
institutului pentru luna octombrie 2020 (nu se emite hotărâre);
✓ prezintă directorul general .
2.Diverse.
Nu s-a emis Hotărâre
Având în vedere riscul răspândirii virusului COVID-19, recomandările emise de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și deciziile luate la nivelul Comitetului
pentru Situațiile Speciale de Urgență, ședința consiliului de administrație s-a
desfășurat prin corespondență electronică.

18.12.2020

1.Informare privind activitatea de cercetare științifică și administrativă a
institutului pentru luna noiembrie 2020 (nu se emite hotărâre);
✓ prezintă directorul general .
2.Analizarea și avizarea Planului de investiții și dotări al INCD
URBAN-INCERC pentru anul 2021 (se emite hotărâre);
3.Analizarea și avizarea Notei nr. 5969/VM/03 noiembrie 2020 privind
obiectivele de investiții (se emite hotărâre):
4.Diverse.
A fost emisă Hotărârea Consiliului de Administrație
Nr. 8a și 8b din 18 decembrie 2020
Având în vedere riscul răspândirii virusului COVID-19, recomandările emise de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și deciziile luate la nivelul Comitetului
pentru Situațiile Speciale de Urgență, ședința consiliului de administrație s-a
desfășurat prin corespondență electronică.
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CAPITOLUL III - Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare
(activitatea științifică se găsește detaliată în RAPORTUL DE ACTIVITATE AL INCD URBAN-INCERC)

Activitatea științifică desfășurată, în cursul anului 2020, în cadrul INCD „URBANINCERC” s-a încadrat în politica instituțională stabilită în cadrul Strategiei pentru perioada 20192022, fiind structurată atât pe componenta cercetărilor fundamentale, cât și către cercetarea
aplicată concretizată în: studii, tehnologii, procedee, programe de calcul, modele și baze de date.
În anul 2020 cercetarea a fost structurată pe teme de cercetare finanţate din fonduri publice cât
şi din alte surse astfel încât misiunea institultului sa fie indeplinită în cele şase planuri de acţiune, din
care cele mai importante constau în:
- desfăşuararea activiății de cercetare-dezvoltare-inovare spre deservirea diferiților agenți
economici de stat sau privaţi din domeniul construcţiilor și amenajării teritoriului, concretizată în
produse şi servicii (studii, proiecte CD, proiecte tehnice etc.),
- asigurarea de produse şi servicii, rezultate ale activităţii CDI pentru domeniul construcţiilor
și amenajării teritoriului;
- dezvoltarea de activităţi novative referitoare la protecţia mediului și protejarea sănătăţii
populaţiei în strânsă legătură cu normele Uniunii Europene și a domeniului său de activitate;
- servicii de informare şi transfer tehnologic pe domeniul construcţiilor și amenajării
teritoriului, care să conducă la creşterea absorbţiei rezultatelor cercetării;
- formarea de tineri cercetători cu aptitudini intelectuale şi morale specifice activităţii CDI,
inclusiv prin instruirea acestora în unităţi CDI sau de învăţământ superior de prestigiu din Europa;
- întărirea şi lărgirea colaborărilor cu alte institute de cercetări din domeniile adiacente,
precum şi cu organismele şi societăţile comerciale existene în domeniul construcţiilor și amenajării
teritoriului.
Programele de cercetare în anul 2020 au fost desfășurate pe teme de cercetare în cadrul cărora
au fost elaborate: studii, cercetări experimentale, au fost elaborate noi modele și metode de testare,
validarea de programe și pregătirea de noi tehnologii pentru materiale inovative specifice domeniilor
de competență ale institutului.
În anul 2020 INCD URBAN-ÎNCERC a efectuat activități în cadrul Programului Nucleu –
Cercetări pentru soluții sustenabile și integrate ecologic în dezvoltarea spațială, și siguranța
mediului construit, cu potențial avansat de inovare deschisă, acronim „ECOSMARTCONS” în
conformitate cu planul de finanțare aprobat de către ministerul finanțator.
Principalele proiecte în anul 2020 au fost:
- PN 19 33 01 01 „Cercetări privind realizarea unui sistem integrat pentru asigurarea
securităţii spaţiului construit, cu generare semi-automată a hărţilor PGA provenite din acţiuni
seismice sau alte surse vibratorii şi evaluare rapidă a vulnerabilităţii clădirilor instrumentate”;
- PN 19 33 03 01 –„Cercetări pentru realizarea confortului acustic şi termic în interiorul
clădirilor, utilizând un instrument inovativ de alegere a structurilor optime de elemente de
construcţii, din materiale clasice versus moderne”;
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- PN 19 33 04 02 ”Soluții sustenabile pentru asigurarea sănătății și securității populației în
conceptul inovării deschise și a prezervării mediului înconjurător”;
- PN 19.33.05.01 “ Reconstrucția 3D a patrimoniului cultural imobil utilizând soluții
inteligente de fotogrammetrie bazate pe UAV și Scanner 3D – Studiu de caz: cula Șiacu, comuna
Slivilești, județul Gorj”.
1-Proiectul Connect GREEN Restoring and managing ecological corridors in mountains as the
green infrastructure in the Danube basin / Restaurarea și gestionarea coridoarelor ecologice în
munți, reprezentând infrastructura ecologică a bazinului Dunării
2-Proiectul CRISTALIDE- Acțiuni SMART replicabile și integrate în ceea ce privește
dezvoltarea economiilor urbane
3- Proiectul Individual Building Renovation Roadmaps

4-Proiect SMAFIN „Supporting smart financing implementation for energy efficient Balkan
Buildings”
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5-Proiectul „The nZEB Roadshow”
6-Proiect PED-EU-NET, „Positive Energy Districts European Network”,
7-Proiect EDALPHIC BLOOM (EUKI): „Boosting Capacities for Energy Efficiency in the
Built Environment Sector”

8.Proiect 298 PED (PN-III-P2-2.1-PED-2019-1216): Platformă informatică SMART de
evaluare a costului transportului multimodal către stațiunile turistice din România
(ROSMARTTRAVEL)
9.Proiect ALECOTERMO - 449PED/26.10.2020, cod: PN-III-P2-2.1-PED-2019-0463 aferent
proiectului (admis pe lista suplimentară de finanțare a competiției): Alternativă ecologică la
produsele clasice de termoizolare, prin reciclarea cu recuperarea energiei reziduale a deșeurilor
textile postindustriale și utilizarea fibrelor vegetale și de lână de oaie
2020- CONFERINȚE ȘI MESE ROTUNDE științifice:
Proiecte naționale și internaționale aduse în atenția publicului de specialitate.
În data de 9 aprilie 2020, INCD URBAN-INCERC urma să organizeze cea de-a XVII-a ediţie
a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială având ca temă „Tradiţie şi inovare în urbanism, arhitectură şi
construcţii”. Pornind de la faptul că, în context european, una dintre provocările domeniilor ce
conlucrează la adaptarea continuă a habitatului uman la schimbările din economie şi societate şi
nevoile de protecţie a mediului este nevoia de modernitate pe fondul existenţei unui vast
patrimoniu istoric, obiectivul conferinţei era de a reflecta asupra încercărilor urbanismului,
arhitecturii şi construcţiilor de a sprijini tranziţia aşezărilor urbane către modernitate păstrând, în
acelaşi timp, tradiţiile şi patrimoniul moştenite din trecut. Pe fondul pandemiei generate de noul
coronavirus, lucrările acestei ediţii au fost amânate, fiind desfăşurate odată cu cele ale celei de-a
XVIII-a ediţii a conferinţei.
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Cea de-a XVIII-a editie a Conferinței de cercetare în construcții, economia construcţiilor,
arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială
„URBANISM, ARHITECTURĂ ȘI CONSTRUCȚII ÎN PERIOADA DE CRIZĂ,
PERSPECTIVE DE RELANSARE”
INCD URBAN-INCERC București, 28.august.2020
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În data de 28 august 202,0 INCD URBAN-INCERC a organizat cea de-a XVIII-a ediţie a
conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare
teritorială, având ca temă „Urbanism, arhitectură şi construcţii în perioada de criză. Perspective de
relansare”. Pornind de la faptul că actuala criză „COVID-19” a confruntat omenirea cu provocări
fără precedent, şi măsurile implementate pentru limitarea propagării virusului au afectat toate
domeniile, şi probabil vor afecta şi activităţile viitoare, iar posibila reapariţie a epidemiei solicită
regândirea activităţilor pe termen lung, întrucât toate vor fi relansate într-o nouă formă, obiectivul
conferinţei este de a provoca o reflecţie asupra provocărilor adresate urbanismului, arhitecturii şi
construcţiilor în perioade de criză, cu accent pe posibilele schimbări în viitor. Evenimentul a
constat în afişarea pe portalul conferinţelor INCD URBAN-INCERC (http://conf.incd.ro/) la data
precizată a prezentărilor primite, sub forma unui suport scris (PDF) şi a unei înregistrări audio
(MP3).

ORAŞELE ROMÂNEŞTI POST- PANDEMIE.
O REGÂNDIRE A SPAŢIULUI PUBLIC, 25 noiembrie 2020

Conferinţa „Oraşele româneşti post-pandemie. O regândire a spaţiului public” a fost
organizată în parteneriat de INCD URBAN-INCERC, Sucursala URBANPROIECT şi Şcoala
Doctorală de Urbanism a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”. Evenimentul a
făcut trecerea (şi totodată legătura) între Ziua Urbanismului şi Ziua Cercetătorului. În cadrul
evenimentului, specialiştii în domeniu au evidențiat modalităţile în care oraşele româneşti se pot
adapta schimbărilor generate de pandemia COVID-19. De asemenea, au fost discutate măsurile ce
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pot fi implementate de către autorităţile locale pentru a utiliza spaţiul public într-o manieră cât mai
eficientă, ţinând cont de condiţiile actuale, impuse de distanţarea socială.
Participare la Salonul de Inventică: „EUROINVENT, European Exhibition of Creativity and
Innovation, Iași, ROMANIA, 21-23 Mai 2020:
„EUROINVENT” reprezintă cel mai mare și prestigios Târg de Inventică din Estul Europei
și este organizat de Forumul Inventatorilor Români, Asociaţia pentru Ecologie şi Dezvoltare
Durabilă, prin Centrul de Informare Europe Direct Iaşi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Grigore T. Popa”, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Mediului
şi în colaborare cu Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi. EUROINVENT este
singurul eveniment din România care se desfăşoară cu sprijinul IFIA – International Federation of
Inventors’ Associations şi WIIPA – World Inventions Intellectual Property Associations,
reprezentând un eveniment european de elită în domeniul inovării şi cercetării. Printre partenerii
Tradiționali ai Euroinvent menționăm: Ministerul Educației și Cercetării, OSIM Bucuresti,
ProtectMark, Rotary Club Junimea.
Aspecte privind desfășurarea edițiilor anterioare ale Euroinvent, incluzând și participarea
tradițională a INCD URBAN-INCERC la acest prestigios eveniment științific sunt prezentate in
Figura de mai jos:

Promotor al creativității și inovării, aflat la a douăsprezecea ediție, Euroinvent 2020 s-a
desfășurat Online considerând restricțiile actuale. Peste 500 de Proiecte/cercetări au fost prezentate
în cadrul evenimentului, provenind din peste 30 de țări.
Sinteza acestora:
Prezentarea cererii de brevet Nr. A/00022 din 20.01.2020, rezultate ca urmare a cercetărilor
proiectului:
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➢ „Cement-based materials with self-repairing properties induced by reactive grains with
protective coating”

➢ ,,Self-Healing effect of reactive grain addition for long-term continuous hydration in
cementitious composites”

➢ ,,Special Concrete used to reduce pollution impact in transport infrastructure”
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➢ „Self- healing Concrete”

➢ „A sustainable approach regarding the development of Engineered Composites Materials
(ECCs)

Participare la lucrările Conferinței ICIR Euroinvent 2020 (INTERNATIONAL
CONFERENCE ON INNOVATIVE RESEARCH), IASI – ROMANIA, 21-22 Mai 2020:
Conferința ICIR (Conferința internațională a Cercetării Inovative) este un eveniment
distinct dar care face parte din UROINVENT, ca și complex de manifestări științifice ce reunesc
contribuțiile școlilor consacrate din învățământul superior, cercetarea academică și de asemenea, a
cercetătorilor și inventatorilor individuali.
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Conferința are un caracter pluridisciplinar, destinat Ingineriei și științei materialelor,
biofizicii, chimiei, protecției a mediului, etc. Ea a găzduit un număr de 65 lucrări, dintre care 27
lucrări au fost prezentate sub formă de prezentare orală, pe parcursul a trei sesiuni plenare, de-a
lungul a două zile și de asemenea 38 de lucrări au fost prezentate sub formă de poster, expuse
vizualizării online, pe platforma conferinței.

Participare la lucrările Conferinței PRODUCTICA - 29-30 Mai 2020 (Tehnologii, produse
și servicii inovative), MIOVENI – 29 Mai 2020:
Conferința PRODUCTICA, (Tehnologii, Produse și Servicii inovative) este un eveniment
cu caracter științific, dedicat atât mediului academic cât și mediului de afaceri și entităților
administrativ-locale, direct interesate de noutăți cu caracter inovativ (materiale și tehnologii) ce
pot fi considerate posibile soluții la problematica cotidiană, prin conversie rapidă a prototipurilor
către implementare la utilizare uzuală, prin respectarea prevederilor legale de certificare și
confirmare a parametrilor specifici, în conformitate cu normele aflate în uz.
Conferința PRODUCTICA este girată de către INCERTRANS SA, coordonator în cadrul
consorțiului 6 PS / 13.09.2019, făcând parte din colectivul de organizare.
Conferința RM4L, RESILIENT MATERIALS 4 LIFE 2020, reprezintă un eveniment
științific de înalt prestigiu, dedicat cu precădere materialelor cu capacitate de Autovindecare,
inclusiv compozitelor cementoase. Evenimentul se bucură de o largă participare valoroasă din
cadrul grupurilor de cercetare de referință din topicul Betonului cu Autovindecare (Self-Healing
Concrete), iar acceptul spre publicare a materialului transmis, trecut prin filtrul unor recenzori cu
înaltă pregătire în topic, reprezintă un garant și o recunoaștere a valorii rezultatelor științifice
elaborate în cadrul consorțiului 6 PS / 13.09.2019.
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CAPITOLUL IV - Managementul economic și financiar
4. Situaţieconomico-financiară a INCD URBAN-INCERC la 31 decembrie 2020
4.1 Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie 2020
Denumirea elementului
31 decembrie 2019
31 decembrie 2020
Imobilizări necorporale
75.051,00
56.539,00
Imobilizări corporale
135.986.381,00
175.122.936,00
Imobilizari financiare
86.381,00
99.029,00
Active circulante
15.278.916,00
16.232.672,00
TOTAL PATRIMONIU
151.426.729,00
191.511.176,00
4.2 Venituri totale, din care:
DENUMIREA ELEMENTULUI
31 decembrie 2019
Venituri realizate prin contracte de
cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri
7.323.776,00
publice, din care:
Program Nucleu
Programe PNCDI 2 (inclusiv cofinanțări
pentru FP6,FP7,etc)

31decembrie 2020
5.739.074,00

6.275.990,00

4.670.221,00

52.840,00

327.144,00

490.000,00

105.000,00

504.946,00

636.709,00

5.920.789,00

6.769.731,00

1.817.829,00

1.719.961,00

0

0

15.062.394,00

14.228.766,00

Programe sectoriale
Fonduri structurale
Venituri realizate prin contracte de
cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri
private
Venituri realizate din activităţi economice
(servicii,
microproducţie,
exploatarea
drepturilor de proprietate intelectuală)
Subvenții / transferuri
TOTAL VENITURI

Cifra de afaceri realizată (inclusiv venituri din fonduri nerambursabile):
31 decembrie 2019 : 13.264.621,00 lei
31 decembrie 2020 : 12.171.279,00 lei
4.3 Cheltuieli totale:
31 decembrie 2019
15.051.706,00

31 decembrie 2020
14.211.308,00
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4.4 Profitul brut:
31 decembrie 2019
10.688,00

31 decembrie 2020
17.458,00

Profit net: 12.502,00
Situația arieratelor: nu este cazul.
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 2018 şi s-a
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;
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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 2019.
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 2019, în aşa fel încât să se realizeze o bază de comparaţie pentru anul 2018, sau reflectat în rezultatul exerciţiului 2019, 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.
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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, 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.
Evoluția performanței economice
Principalii indicatori de performanță realizați la data de 31.12.2020:

NR.
CRT.
1

ACTIVE IMOBILIZATE

136.147.813,00

2
3

ACTIVE CIRCULANTE
ACTIVE TOTALE

15.278.916,00
151.447.179,00

4
5
5.1
5.2
6
7
8
9
10

CAPITALURI PROPRII
56.556.447,00
DATORII TOTALE, din care:
16.410.064,00
- datorii istorice
13.993.270,00
- datorii curente
2.416.794,00
Rata activelor imobilizate
89,90
Rata stabilității financiare
0,01
Rata autonomiei financiare
33.98
Lichiditatea generală
0,93
Solvabilitatea generală
9,23
ECHIPAMENTE
Investitii in echipamente /mijloace fixe de 272.308,00
CDI, din care:
Echipamente pentru laboratoare de 272.308,00
cercetare
SITUAȚIA VENITURILOR

1
1.1

DENUMIRE INDICATOR

2019

2020
175.278.504,0
0
16.232.672,00
191.516.468,0
0
60.729.575,00
19.669.852,00
17.834.246,00
1.853.626,00
91.52
0,02
75,40
5.67
9,74
456.480,00
456.480,00
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1
1.1
1.2
1.3
2

1
1.1
1.2
1.3
1
2
3
1
2
3
4
5

VENITURI TOTALE, din care:
15.062.394,00
Venituri din CDI
13.244.565,00
Venituri din alte activități (servicii,etc)
1.639.535,00
Alte venituri
178.294,00
Ponderea veniturilor din CDI în total 87,93
venituri
SITUAȚIA CHELTUIELILOR
CHELTUIELI TOTALE, din care:
15.051.706,00
Cheltuieli cu personalul
8.899.427,00
Cheltuieli cu utilitățile
633.840,00
Alte cheltuieli
5.518.439,00
REZULTATE FINANCIARE
PROFIT NET
10.688,00
Rata rentabilității economice
0,01
Marja profitului net
0,08
RESURSA UMANĂ
Număr total angajați
136
Număr total cercetători
92
Ponderea personalului CDI în total 68,00
personal
Productivitatea muncii-total personal
97.533,98
Productivitatea muncii-personal CDI
144.180,66

14.228.766,00
12.111.450,00
1.842.294,00
275.022,00
85,11

14.211.308,00
8.850.816,00
653.199,00
4.707.293,00
12.502,00
0,02
0,10
126
90
71,00
112.926,71
134.571,66
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CAPITOLUL V - Managementul resursei umane
(activitatea se găsește detaliată în RAPORTUL DE ACTIVITATE AL INCD URBAN-INCERC)

Pe parcursul anului 2020, resursele umane din cadrul INCD URBAN-INCERC au fost
susținute în mod profesionist și motivate, ceea ce a generat o performanță înaltă, realizând
obiectivele propuse
Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare
Total personal :
Total personal 2020: 126 angajați
Total personal 2019: 136 angajați
Structura resursei umane conform ștatului de funcții pe anul 2020 comparativ cu anul 2019

2019

2020

136

126

260

260
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Structura resursei umane conform ștatului de funcții pe anul 2020 comparativ cu anul 2019

260

260

126

136

134

124

2020
2019 URBAN-INCERC la 31 decembrie 2020
Numărul mediu
de salariați din cadrul INCD
Posturi ocupate
Posturi vacante
comparativ cu 31 decembrie 2019Total ștat

Număr mediu salariați INCD URBAN - INCERC la 31.12.2020, comparati v
cu 31.12.2019

134

130

2020

2019
Numar mediu salariați

Numar mediu salariați
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Total personal 2020: 126

4
2
-

-

6
1
1
1
9

-

6

Tehnicieni şi muncitori în
cercetare

5
1
5
1
12

Cu studii superioare
neatestate

10
15
6
31

IDT II

CS II

CS I

- 1 - 1
3 1
1 5 2

ACS

15
18
31
18
3
85

CS

17
19
34
14
3
87

Total, din care:

Total personal cu studii
superioare în
INCD URBAN-INCERC

20
22
51
29
4
126

Personal Cercetare-Dezvoltare

CS III

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

Total personal

Categoria de vârsta

- 2020 -

3
10
6
1
20

Total personal 2019: 136

1
1
2

3
1
1
1

-

6

-

4
3
6
2
1
16

Tehnicieni şi muncitori în
cercetare

4
1
7
12

Cu studii superioare
neatestate

1
9
13
5
28

IDT II

-

ACS

1
3
1
5

CS

12
19
38
20
3
92

CS III

Total, din care:

Total personal cu studii
superioare în
INCD URBAN-INCERC
20
20
32
13
3
88

CS II

22
26
51
33
4
136

Personal Cercetare-Dezvoltare

CS I

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

Total personal

Categoria de vârsta

- 2019 -

4
10
8
1
23
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Structura resursei umane detaliată conform ștatului de funcții - anul 2020
130

76

74

56
41
31

25

9

13

Cercetători științifici Studii superioare C-D
Total număr posturi

20

35

10

Studii medii C-D

Aparat funcțional

Ocupate

Vacante

a) situația comparativă a personalului atestat de cercetare, pe grupe de vârstă, conform
tabelului și graficului :

2019

2020
15

13

10

9

6
5

5
4

7
3
2

1

1

1

1

1

1
5

< 35
ani

35-45 46-55 56-65 peste
ani
ani
ani 65 ani

4
3

CS I

CS II

CS III

CS

3

ACS

1

1
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b) număr conducători de doctorat:
anul 2020 - 3
anul 2019 - 3
c) număr de doctori :
anul 2020 - 24
anul 2019 - 23
d) personal atestat din cercetare - dezvoltare, structura pe grade științifice - 2020:

31%

38%

10%

57%

53%

CS I

CS II

CS III

CS

ACS

e) evoluția structurii personalului CDI 2020/2019
31

28

12

5

12

6

5
2

CS I

6

2

CS II

CS III
2020 2019

CS

ACS
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f) structura personalului în anul 2020 în funcție de studii, vârstă și sex

Nr
crt

Categoria
de vârstă

< 35 ani
1

Femei

2

Bărbați
36 - 45
ani
Femei

3

Bărbați
46 - 55
ani
Femei

4

Bărbați
56 - 65
ani
Femei

5

Bărbați
> 65 ani
Femei
Bărbați

Total
personal

Personal non CD

Personal Cercetare-Dezvoltare

ACS

Cu studii
superioare
neatestate

Tehnicieni
şi
muncitori
în
cercetare

5

4

6

-

5

-

1
4

1
3

3
3

-

2
3

-

10

1

2

1

3

4

1

-

5
5

1

2

1
-

1
2

2
2

31

-

1

15

5

-

-

10

20

20
11

-

1
-

10
5

4
1

-

-

5
5

11
9

3

1

6

1

-

1

6

11

1
2

1

4
2

1
-

-

1

2
4

7
4

Total,
din care:

CS I

CS II

CS III

CS

20

15

-

-

-

7
13

5
10

-

-

22

18

1

9
13

7
11

51
31
20

18
29
15
14

8
10

4

3

1

-

-

-

-

1

1

1

4

3

1

-

-

-

-

1

1

1

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

Total grade
științifice
8,93
3,57
55,36
21,43
10,79

2020
Total personal
angajat
3,97
1,59
24,60
9,52
4,76
44,44%

Total grade
științifice
9,44
3,77
52,83
22,64
11,32

2019
Total personal
angajat
3,68
1,47
20,59
8,82
4,41
38,97%

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL INCD URBAN INCERC
31 din 37

h) gradul de ocupare a posturilor
2020
Grad de ocupare

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

2019
Grad de ocupare

42%
31%
10%
53%
57%
38%

41%
33%
9%
52%
55%
38%

41%

67%

67%

77%

54%

57%

Informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane (personal implicat în
procese de formare - stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare)
Resursele umane constituie în mod evident cel mai important factor pentru activitatea de
cercetare ştiinţifică de performanţă.
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.
Ca şi alte organizaţii de cercetare din România, INCD URBAN – INCERC funcţionează
într-un mediu dinamic şi este necesar ca pe fiecare post să fie oameni competenţi pentru a asigura
un colectiv de calitate, cu toate caracteristicile necesare obţinerii succesului.
În anul 2020 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
.
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;
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• 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.
Pregătirea personalului INCD URBAN INCERC în anul 2020 s-a realizat prin cursuri
organizate de furnizori de formare profesională, instruiri interne, autoinstruiri.
Informațiile privind activitățile de perfecționare a resursei umane sunt prezentate în tabelul
următor:
PLAN DE FORMARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN CADRUL
INCD URBAN-INCERC ANUL 2020
Nr.
Denumire Curs
crt
1
Instruire personal cu obiectivele și măsurile de îmbunătățire pentru anul
2020
2
Instruiri privind actualizarea procedurilor, instrucțiunilor tehnice
3
Instruire personal executant cu procedurile tehnice si instructiunile
4
5
6

7
8

tehnice de execuţie, actualizate
Instruiri privind Sănătatea și Securitatea în Muncă și Prevenirea și
Stingerea Incendiilor
Implementarea standardului SR EN ISO 3251:2019 - Lacuri, vopsele și
materiale plastice. Determinarea conținutului de substanțe nevolatile
Implementarea standardului SR EN ISO 7783:2019
Vopsele şi lacuri. Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor
de apă. Metoda cu cupă
Instruire obiective și măsuri de îmbunătățire pntru activitatea de inovare
(rezultate în urma analizei de management pt. SMIn)
Instruire privind politicile/procedurile
regulamente specifice RENAR aplicabile laborator INCERC

Locația
București
București
București
București
București
București
București
București
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Nr.
Denumire Curs
Locația
crt
9
Instruire privind imbunatatirea cunostintelor in domeniul sistemului de
management al securitatii informatiei>
Cluj-Napoca
Regulament IT privind utilizarea retelei de calculatoare R-IT
Identificarea, evaluarea si tratarea riscurilor de securitate a informatiei
Organizarea securitatii informatiei PO-A.6
Controlul accesului PO-A.9
Constientizare, edicatie si instruire referitoare la securitatea informatiei
PO-A.7.2.2.
Managementul continuitatii afacerii si recuperarea datelor si a
informatiilor in caz de dezastru PO-A.14
Procedura operationala de solutionare a cererilor privind utilizarea datelor
cu caracter personal PO-GDPR-1
Inventarierea, clasificarea si etichetarea informatiilor PO-A.8.2
Back-up-ul informatiei PO A.12.3
Suport tehnic IT. Instalare, intretinere, actualizare software PO-SMSIA.12.5
Evaluarea performantei securitatii informatiei PO-SMSI-09
Manipularea mediilor de stocare PO-A.8.3
Asigurarea securitatii persoanelor PO-SMSI-A.7
Recuperare date si reinstalare sistem operare PO-SMSI-A.12.1.1
10 Instruire privind actualizarea documentelor calitatii, procedurilor Cluj-Napoca
generale şi a formularelor aferente 1:
Proceduri generale:
- Impațialitate
- Confidențialitate
- Controlul documentelor sistemului de management
- Analiza solicitărilor, ofertelor si contractelor
- Manipularea obiectelor de incercat
- Produse și servicii furnizate din exterior
- Selectarea, verificarea și validarea metodelor
11 Instruire privind actualizarea procedurilor generale şi a formularelor Cluj-Napoca
aferente 2:
Proceduri generale:
- Reclamatii
- Activitate neconformă
- Actiuni corective
- Audituri interne
- Analize efectuate de management
- Eșantionare
- Controlul datelor și managementul informațiilor
12 Instruire privind actualizarea procedurilor generale şi a formularelor Cluj-Napoca
aferente 3:
Proceduri generale:
- Personal
- Echipament
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL INCD URBAN INCERC
34 din 37

Nr.
crt

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

Denumire Curs
- Evaluarea incertitudii de incercare
- Îmbunătățire
- Înregistrări tehnice
Instruire privind actualizarea procedurilor generale şi a formularelor
aferente 4:
Proceduri generale:
- Trasabilitatea metrologică
- Asigurarea validității rezultatelor
- Raportarea rezultatelor
- Controlul inregistrarilor
- Feedback client
Auditor al sistemului de management al inovării conform SR
13572:2016 și ISO 56002:2019
Instruire privind actualizarea cunostintelor generale privind sistemul
integrat de management al calitatii
Instruire privind actualizarea documentelor SSM 1
Instruire privind actualizarea procedurilor generale şi a formularelor
aferente
Instruire privind actualizarea documentelor calitatii, procedurilor
generale şi a formularelor aferente
Instruire asupra politicilor / procedurilor RENAR aplicabile
laboratoarelor de INCERCări
Instruire asupra politicilor RENAR
Instruire privind procedurilor generale şi a formularelor aferente
sistemului calităţii
lnstruire privind procedurilor de execuţie ale Laboratorului
SR ISO 37001 Sistem de management anti- mită
Instruire privind actualizarea cunostintelor generale privind sistemul
integrat de management al calitatii

Locația

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Timișoara
Iași

Instruire privind actualizarea procedurilor generale şi a formularelor
aferente

Iași
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Nr.
Denumire Curs
crt
26 Instruirea personalului privind cerințele RENAR pentru politicile:
P-04/2019; P-05/2019; P-07/2019; P-08/2019; P-10/2019;
P-04/2019 - Politica privind utilizarea în acreditare a încercărilor de
competență și a comparărilor interlaboratoare
P-05/2019 - Politica privind trasabilitatea metrologică a rezultatelor
măsurărilor
P-07/2019 - Politica privind tranziția la noi standarde internaționale
P-08/2019 - Politica privind schimbarea cerințelor de acreditare
P-10/2019 - Politica privind cooperarea cu organisme de acreditare și cu
organizații regionale și internaționale implicate în acreditare
P-16/2019 - Politica privind tratarea neconformităților constatate la
evaluarea OEC
P-17/2019 - Politica privind supravegherea și reevaluarea
P-19/2019 - Politica privind acreditarea în domeniile reglementate
P-21/2019 - Politica privind suspendarea, restrângerea și retragerea
acreditării
P-22/2019 - Politica privind tratarea obiecțiilor OEC la numirea
echipelor de evaluare
P-24/2019 - Politica privind managementul schimbărilor produse la
nivelul OEC acreditate
27
Anexa 1-RE-01 - Aspecte specifice privind evaluarea activităților
desfășurate de organizațiile cu mai multe locații (multi-site)
Anexa 2- RE -01 - Aspecte specifice privind evaluarea activităților
desfășurate de organismele de certificare cu mai multe locații (multisite) Anexa 3 - RE-01 - Ciclul de acreditare
Anexa 1-P-05 - Dovezi pe care trebuie să le evalueze un OEC care
selectează servicii de etalonare externe pe ruta de trasabilitate
28 Instruire privind actualizarea procedurilor generale şi a formularelor
aferente
29 Instruire privind actualizarea documentelor calitatii, procedurilor
generale şi a formularelor aferente
30 Instruire privind actualizarea documentelor SSM
31 Curs de pregătire ArcGis
32 Curs de pregătire formatori

Locația
Iași

Iași

URBAN
URBAN
URBAN
URBAN
URBAN

Informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare:
- 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;
- 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
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performanța obținută, cu gradul de implicare în proiecte și complexitatea lucrărilor
executate;
- ridicarea potențialului de cercetare, prin specializarea directorilor de proiecte, în
managementul și administrarea proiectelor de cercetare dezvoltare.
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