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1. MOTTO: 

 

                          ”Indiferent cât de frumoasă e strategia,  

                                      ar trebui din când în când să ne uităm la rezultate.”  

                                                                                                       Winston Churchill 

 

 

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, 

Inovării și Digitalizării. Datorită acestui fapt, INCD URBAN-INCERC va fi în continuare 

puternic implicat în elaborarea de politici, programe şi planuri în domeniile sale de competenţă, 

în vederea creării instrumentelor care să sprijine antreprenorii în găsirea propriei nişe 

industriale şi tehnologice pe piaţa națională și globală. 

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 rolul de a orienta cercetarea din domeniile construcţii, urbanism, 

dezvoltare teritorială durabilă şi locuire spre necesitățile economice și sociale, asigurând 

participarea activă a INCD URBAN-INCERC la implementarea obiectivelor Conceptului 

strategic de dezvoltare teritorială în România 2030. 

Conform dicţionarului limbii române, cercetarea este o investigaţie originală în scopul 

dobândirii de noi cunoştinţe ştiinţifice sau tehnologice. Această definiţie corespunde cercetării 

ştiinţifice, în afara căreia mai există şi cercetarea militară, penală etc. Poate că cel mai 

important termen din enunţ este cel care exprimă ideea de noutate. Cercetarea trebuie să 

însemne inovare. 

Spre exemplu, în domeniul construcţiilor încercările realizate pe elemente sau materiale 

de construcţii nu sunt cercetări atâta timp cât presupun respectarea unor standarde. Pentru a 

deveni cercetare este nevoie de a depăşi acest nivel, făcând modificări ce aduc rezultate noi, 

care în timp vor conduce la modificarea standardelor într-un ciclu iterativ al inovării, pe baza 

căruia ştiinţa poate progresa. În mod asemănător, în domeniul urbanismului şi amenajării 

teritoriului cercetarea se poate face prin proiect numai în măsura în care proiectele sau 



documentaţiile realizate nu se limitează la a răspunde unui caiet de sarcini, ci folosesc abordări 

noi, inovatoare, în pas cu progresul din domeniu principal şi din cele conexe (provocări 

societale şi de mediu).  

În România cercetarea s-a făcut înainte de 1989 în special, dacă nu aproape exclusiv, în 

institutele naţionale de cercetare-dezvoltare şi cele ale Academiei Române, create pentru a 

răspunde fiecare câte unui domeniu al economiei, asigurând progresul tehnologic şi ştiinţific la 

nivelul capacităţii creative autohtone şi a finanţării acordate domeniului, nefiind, în cele mai 

multe cazuri, concordant cu cel atins de ţările puternic dezvoltate. În acest context, dezvoltarea 

tehnologică a apelat şi la cumpărarea de licenţe, ponderea acestora nefiind constantă, dictată 

fiind de interesele politico-economice ale statului. După 1989, cercetarea se face şi în 

universităţi, şi în firmele care au cercetarea ca obiect de activitate. Cu toate acestea, finanţarea 

alocată cercetării ştiinţifice nu a crescut, ci, dimpotrivă, plasează România pe ultimele locuri în 

clasamentele europene şi internaţionale realizate pe baza alocării bugetare destinate cercetării.  

În aceste condiţii, cercetătorii trebuie să gândească cu realism şi să îşi reconsidere 

priorităţile. Dacă cei care practică o profesie liberală (cum sunt, de exemplu, avocaţii) sau aleg 

să profeseze ca liber profesionişti pot pune profitul pe primul loc în rândurile factorilor care le 

motivează alegerea, situaţia cercetătorului este cu totul alta. Nu înseamnă că un cercetător 

trebuie să fie un ascet şi să nu îşi pună problema zilei de mâine, ci că principala motivaţie 

trebuie să vină din realizările ştiinţifice, din valoarea inovativă a rezultatelor obţinute şi din 

contribuţia acestor rezultate la progresul ştiinţei şi la binele societăţii, şi nu din beneficiile 

materiale obţinute.  

Profesiunea de cercetător trebuie să fie una a celor dedicaţi să contribuie la atingerea unor 

idealuri de natură superioară, excluzându-i de la bun început pe cei aflaţi în căutarea unor 

beneficii materiale directe. Doar cu oameni dedicaţi, ştiinţa poate progresa, iar instituţiile de 

cercetare îşi pot îndeplini menirea de a contribui la progresul ştiinţific şi tehnologic, la 

bunăstarea societăţii în ansamblu şi la realizarea interesului naţional.  

Fără a pleda pro-domo, am intenţionat ca această mini-pledoarie să se adreseze îndeosebi 

tinerilor doritori de a începe o carieră în acest domeniu şi decidenţilor politici, autorităţilor cu 

atribuţii în alocarea şi gestionarea fondurilor destinate cercetării, dezvoltării şi inovării. În 

consecinţă, cei care mai activează în domeniu şi cei interesaţi ar trebui să poată să-şi urmeze 

ţelurile şi implicit să contribuie la progresul mult aşteptat de societate, iar reprezentanţii statului 

trebuie să conştientizeze că, odată dispărută branşa, va trebui apelat exclusiv la know-how-ul 

extern pentru asigurarea unui nivel competiţional adecvat statutului nostru de membru al 

Uniunii Europene. 

 

 

CS I/Dr. Ing. Mircea-Ioan PĂSTRAV 

Director General INCD URBAN-INCERC 

                    
 

 

 

 

 



2. PREZENTAREA INCD URBAN-INCERC 
 

2.1. Datele de identificare ale 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 

 

H.G. nr. 1398/2009 modificat prin O.G. nr. 16/2010 

2.1.3. Numărul de înregistrare 

în Registrul potenţialilor 

contractori 

5203 

2.1.4. Director General CS I/Dr. Ing. Mircea-Ioan PĂSTRAV 

 

2.1.5. Adresa Bucureşti, Şoseaua Pantelimon, nr. 266, cod poștal 

021652, Sector 2 

 

2.1.6. Telefon, fax, pagină 

web, adresă e-mail 

telefon: +4.021.627.27.40 

fax: +4.021.255.18.52 

pagina web: www.incd.ro 

e-mail: urban-incerc@incd.ro 

 

INCD URBAN-INCERC are în structura organizatorică cinci sucursale fără personalitate 

juridică, generând cercetare și dezvoltare într-o rețea, pentru a însoți și a promova creșterea 

industrială în întreaga țară: 

 

1. Sucursala INCERC București: 

Adresă: Șoseaua Pantelimon, nr. 266, sector 2, București 

2. Sucursala INCERC Iaşi 

Adresă: Str. Prof. Anton Şesan, nr. 37 şi str. Gh. Asachi, nr. 3-5, Iaşi, judeţul Iaşi. 

3. Sucursala URBANPROIECT 

Adresă: Str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sector 2, București 

4. Sucursala INCERC Timişoara  

Adresă: Str. Traian Lalescu, nr. 2, Timişoara, județul Timiș 

5. Sucursala INCERC Cluj-Napoca 

Adresă: Calea Floresti, nr. 117, Cluj-Napoca, județul Cluj 

6. Sucursala Constanța 

Adresă: Bd. Mamaia, nr. 300, Constanța, județul Constanța, nu se desfășoară activitate. 

7. Sucursala Câmpina 

Adresă: Str. I. H. Rădulescu, f.n. (lângă stația Meteorologică), Câmpina, județul 

Prahova, nu se desfășoară activitate. 

 



 
 

2.2. Istoric, misiune, viziune 
 

2.2.1. Istoric 

 

Cu o experiență câștigată în peste 70 de ani de cercetare în domeniul construcțiilor, INCD 

URBAN-INCERC este în momentul de față unicul institut național în domeniul construcțiilor, 

urbanismului, arhitecturii și dezvoltării durabile, aflat în coordonarea Ministerul Cercetării, 

Inovării și Digitalizării. 

În anul 1950 s-a înființat Institutul de Cercetări şi Încercări (ICI), profilat iniţial pe 

probleme de betoane şi betoane armate.  

 Ulterior, în anul 1952 în domeniu s-au înființat: Institutul de Cercetări Știinţifice în 

Construcţii (ICSC), având ca profil industrializarea executării construcţiilor, 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 Institutul de Cercetări şi Experimentări pentru Industria 

Lemnului (ICEIL) şi ca atare institutul rămas capătă denumirea de Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice pentru Construcţii și Materiale de Construcţii (ICMC). 

În februarie 1959, denumirea se schimbă din nou în Institutul de Proiectări și Cercetări 

Ştiinţifice pentru Construcţii și 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 Institutul de Proiectări și 



Cercetări Ştiinţifice pentru Construcţii și Materiale de Construcţii (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 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 (1955), Iaşi (1956) respectiv filiala Cluj (1962).  

În anul 1976, INCERC intră în structura Institutului Central de Cercetare, Proiectare, 

Directivare în Construcţii (ICCPDC) subordonat Consiliului Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie 

(CNST) şi Ministerului Construcţiilor Industriale. Acesta se reorganizază 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.  

În domeniul urbanism și arhitectură, istoria URBANPROIECT începe la 24 ianuarie 

1931 cu înfiinţarea Institutului Urbanistic al României.  

În anul 1949 se înfiinţează Institutul de Proiectări în Construcţii (IPC) acesta se împarte 

în anul 1951 în Institutul de proiectare a construcțiilor tip (IPCT) și Institutul Central pentru 

Sistematizarea Orașelor și Regiunilor (ICSOR), ultimul devenind în anul 1960, Institutul de 

Studii şi Cercetări pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare (ISCAS). 

În perioada 1949-1974 Institutul Central pentru Sistematizarea Oraşelor şi Regiunilor 

(ICSOR), Institutul de Studii pentru Proiectarea Orașelor (ISPROR) şi  Institutul de studii si 

proiecte pentru arhitectură, sistematizare și tipizare (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 Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT subordonat Ministerului Lucrărilor 

Publice şi Amenajării Teritoriului, reatestat în 2001 şi 2008.  

 

Istoricul Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, 

Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (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 Ministrului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului (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 O.G. 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.  



În prezent, INCD URBAN-INCERC funcționează în coordonarea Ministerului Cercetării, 

Inovării și Digitalizării. 

INCD URBAN-INCERC are 4 laboratoare Acreditate RENAR – certificat nr. LI 320 

(Acreditare inițială în 2004 pentru laboratorul din Sucursala Cluj-Napoca). Laboratoarele 

INCD URBAN-INCERC respectă cerinţele standardului SR EN ISO/IEC:17025 privind atât 

buna practică profesională, cât şi calitatea serviciilor oferite de laborator.  

INCD URBAN-INCERC are 4 laboratoare de gradul I, Autorizate Grad I de către ISC 

conform SR EN ISO/IEC 17025:2018. 

INCD URBAN-INCERC are Abilitare conform certificatului Seria DAT, nr. 001 de la 

Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții ca organism elaborator de Agremente Tehnice 

în Construcții pentru 6 grupe specializate. 

Organismul de certificare produse din cadrul INCD URBAN-INCERC furnizează servicii 

de evaluare şi verificare a constanței performanţei produselor pentru construcţii în conformitate 

cu Regulamentul UE nr. 305/2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru 

comercializarea produselor pentru construcţii, în vederea aplicării marcajului CE într-unul din 

sistemele de evaluare şi verificare a constanței performanţei 1 şi 2+. 

Pentru furnizarea serviciilor de certificare, INCD URBAN-INCERC funcţionează, în 

termenii infrastructurii de evaluare a conformităţii în domeniul voluntar, ca organism de 

certificare produse (OCP) conform schemei 5 din SR EN ISO/CEI 17067:2014.  

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare 

Teritorială Durabilă - URBAN-INCERC este notificat de Nando (New Approach Notified and 

Designated Organisations) ca organism pentru realizarea sarcinilor specifice de terţă parte, de 

evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii. 

 
 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare 

Teritorială Durabilă URBAN-INCERC are notificare orizontală conform Regulamentul (UE) 

nr. 305/2011 Anexa V.3 la Comisia Europeană. 

Activitatea INCD URBAN-INCERC și a sucursalelor sale se desfășoară în conformitate 

cu Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate în Muncă, conform 

SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 și SR EN ISO 

37001:2016, certificate de SRAC. 



În cadrul INCD URBAN-INCERC este implementat din anul 2019 Sistemul de 

Management al Inovării (SMIn) în conformitate cu cerințele SR 13572:2016 - Sisteme de 

management al inovării. 

  
               

  



 

 

 

  
 

 

               



  
 

 
 

                

 



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;  

• elaborarea de reglementări tehnice şi economice, ca parte a procesului de elaborare a 

strategiei integrate în vederea interconectării diverselor aspecte ale creşterii inteligente, durabile 

şi favorabile incluziunii; 

• elaborarea de reglementări tehnice şi economice, ca parte a procesului de elaborare a 

strategiei de specializare inteligentă în cadrul unui proces de determinare antreprenorial, astfel 

încât fondurile structurale și de investiţii europene să poată fi folosite mai eficient, iar sinergiile 

dintre diferitele politici comunitare, naţionale și regionale, precum și dintre investiţiile din 

sectorul public și privat să poată fi intensificate. 

 

2.2.3. Viziune 

 

INCD URBAN-INCERC, instituţie recunoscută la nivel naţional şi internaţional, 

capabilă: 

• să răspundă provocărilor societale, cerinţelor pieţei 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 susțină progresul societății prin inițierea, dezvoltarea, promovarea și aplicarea 

soluțiilor inginerești de performanță la rezolvarea problemelor globale ale acesteia;  

• 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 2030. 

 

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. nr. 1398/2009, structura organizatorică a Institutului Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-

INCERC Bucureşti 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 

 

Domeniile principale de cercetare, sunt: 

➢  În cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare: INCD URBAN-

INCERC efectuează cercetări fundamentale şi aplicative de interes public naţional, care privesc 

asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente prin legislația în 

vigoare, precum şi asigurarea durabilităţii acestora, şi anume: rezistenţa mecanică şi 

stabilitatea, siguranţa în exploatare, siguranţa la incendiu, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea 

şi protecţia mediului, protecţia termică şi hidrofugă, economia de energie, protecţia împotriva 

zgomotului.  

În acest scop, INCD URBAN-INCERC efectuează:  

1. cercetări fundamentale de bază şi orientate pentru dezvoltarea ştiinţei construcţiilor în 

special în domeniul mecanicii construcţiilor, ingineriei seismice şi fizicii construcţiilor;  

2. cercetări aplicative pentru creşterea siguranţei, funcţionalităţii şi confortului 

construcţiilor, precum şi dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor specifice 

execuţiei construcţiilor, incluzând şi realizarea de standuri, staţii-pilot, încercări in situ. 

3. elaborări de coduri, normative şi documente privind concepţia, alcătuirea, calculul şi 

execuţia construcţiilor şi instalaţiilor aferente;  

4. cercetare fundamentală de bază şi orientată, realizată în scopul creşterii nivelului 

conceptual în domeniile dezvoltării regionale, amenajării teritoriului, urbanismului şi locuirii;  

5. cercetare aplicativă pentru realizarea de studii-pilot şi modele experimentale cu rol de 

suport pentru cercetările aplicative din diferite sectoare sau activităţi;  

6. elaborare de studii şi cercetări aplicative din domeniul amenajării teritoriului şi 

dezvoltării regionale: studii de competitivitate interregională, dezvoltarea reţelei de localităţi, 

policentricitate, protecţia zonelor construite şi naturale, reabilitare zonală şi reconstrucţie 

ecologică, zone în declin socio-economic, zone rurale defavorizate;  

7. elaborare de studii şi cercetări aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a 

aşezărilor umane: restructurarea şi modernizarea oraşelor, politici de locuire, managementul 

strategic şi operaţional, conservarea şi gestionarea terenului urban, protecţia patrimoniului 

construit, reconversii funcţionale;  

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

urbanismului şi locuirii. 

 INCD URBAN-INCERC participă în parteneriat internaţional la lucrările de cercetare 

dezvoltare şi inovare în cadrul Spaţiului de Cercetare European şi colaborează, inclusiv prin 



Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii - ENBRI, cu instituţii similare de 

profil din alte state.  

➢ În cadrul planurilor sectoriale şi al programului-nucleu de cercetare-dezvoltare:  

a) INCD URBAN-INCERC participă la elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare în 

domeniile de specialitate şi competenţă; elaborează programe-nucleu anuale şi multianuale 

cuprinzând obiective din domeniul construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor, materialelor şi 

tehnologiilor care se încadrează în strategia de dezvoltare a sectorului construcţiilor în 

România;  

b) INCD URBAN-INCERC elaborează cercetări fundamentale, sectoriale şi aplicative de 

interes prioritar pentru domeniul construcţiilor pentru fundamentarea reglementărilor tehnice şi 

economice specifice acestui domeniu;  

c) INCD URBAN-INCERC elaborează reglementări tehnice şi economice în vederea 

asigurării cerinţelor esenţiale de calitate impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente, inclusiv 

în vederea asigurării creşterii performanţei energetice a construcţiilor, efectuează activităţi 

specifice de dezvoltare tehnologică, precum şi activităţi specifice de reglementare, respectiv: 

documentări, testări, documentaţii, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, realizare 

de modele funcţionale şi modele fizice, precum şi experimentări in situ de produse şi tehnologii 

noi şi creare de baze de date specializate în domeniu;  

d) cercetare fundamentală de bază şi orientată, realizată în scopul perfecţionării 

concepţiei globale de amenajare a teritoriului şi urbanism şi dezvoltare regională;  

e) elaborare de cercetări aplicative, studii şi studii-pilot axate pe tematici specifice: 

amenajarea teritoriului, amenajare şi dezvoltare regională, mediu şi dezvoltare durabilă, 

populaţie şi calitatea vieţii, aspecte economice şi sociale, infrastructuri ale teritoriului, 

mobilitate urbană, echipamente publice, noi tehnologii;  

f) elaborare de studii-pilot şi proiecte experimentale pentru promovarea unor măsuri de 

amenajare a unor zone specifice: regiuni de dezvoltare, euroregiuni, regiuni geografice de 

interes european, zone de cooperare transfrontalieră;  

g) construire şi utilizare a unor bănci de date specifice domeniului de activitate;  

h) elaborare de diagnoze, prognoze şi strategii în domeniile dezvoltării regionale, 

amenajării teritoriului şi urbanismului;  

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

urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile şi locuirii;  

j) participarea la elaborarea strategiei din domeniul său de activitate, cercetări în 

domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, altele decât cele prevăzute în Planul 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum:  

• studii şi cercetări în vederea elaborării de agremente tehnice;  

• dezvoltare de tehnici experimentale şi măsurători, atât în laborator cât şi in situ;  

• studii şi cercetări în vederea elaborării reglementărilor tehnice şi economice care stau 

la baza activităţii de concepere, realizare şi exploatare, precum şi de post-utilizare a 

construcţiilor.  

Institutul realizează valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul reabilitării 

energetice şi creşterii performanţei energetice a clădirilor/construcţiilor, prin executarea 

experimentală de lucrări de reparaţii/întreţinere, prin urmărirea comportării în timp a 

construcţiilor, precum şi prin aplicarea de tehnologii şi materiale noi, agrementate tehnic şi 

prietenoase cu mediul. 

 INCD URBAN-INCERC derulează activităţi specifice în vederea susţinerii cercetării şi 

dezvoltării tehnologice în domeniile de activitate, prin realizarea de unicate şi serii mici de 

produse, inclusiv microproducţie (pentru valorificarea cercetărilor experimentale elaborate), 

precum şi prin organizarea de expoziţii pe profil. 

 



 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;  

b) derulează activităţi de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate, scop în care 

INCD URBAN-INCERC efectuează:  

1. asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate pentru executarea obiectivelor de 

construcţii şi instalaţii; expertize privind starea tehnică a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, 

precum şi în domeniul proiectării şi execuţiei construcţiilor;  

2. asistenţă tehnică, furnizare de servicii ştiinţifice şi metodologice operatorilor 

economici/beneficiarilor interesaţi şi execuţie de documentaţii de urbanism şi amenajare a 

teritoriului cu caracter de unicat şi de importanţă deosebită;  

3. elaborarea și distribuția de programe de calcul, specializate;  

4. soluţii tehnice şi metodologii de experimentare şi de executare a construcţiilor, de 

aparatură de laborator şi altele asemenea;  

5. studii de oportunitate, prefezabilitate şi fezabilitate, expertize şi evaluări de active, 

oferte, documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru contractarea prestărilor de servicii de 

proiectare şi executare de lucrări, şi altele de această natură, în domeniile de activitate;  

6. alte prestări de servicii în domeniile de activitate.  

INCD URBAN-INCERC derulează activităţi de documentare, informare şi diseminare a 

informaţiilor/datelor specifice din domeniile de activitate - cod CAEN Rev. 2-7220 – Cercetare 

dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste.   

Prin compartimentele de specialitate, INCD URBAN-INCERC asigură informarea şi 

documentarea entităţilor interesate din domeniile construcţii, arhitectură, urbanism, dezvoltare 

teritorială durabilă şi locuire şi derulează în principal următoarele activităţi:  

a) achiziţia de cărţi şi materiale de specialitate puse la dispoziţia publicului cititor pe bază 

de împrumut sau prin intermediul copiilor xerox;  

b) organizarea şi prelucrarea tuturor categoriilor de documente din colecţiile proprii 

incluzând catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor;  

c) promovarea instrumentelor informatice, constituirea şi administrarea băncilor de date 

în domeniu, care să contribuie la constituirea şi dezvoltarea fondului naţional de documentare - 

informare, ca modalitate specifică de valorificare a rezultatelor cercetărilor aferente 

reglementărilor tehnice din diferite domenii;  

d) participarea individuală 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:  

• publicaţii ştiinţifice, respectiv: revistele Construcţii şi Urbanism, Arhitectură, 

Construcţii; 

• publicaţiile periodice cu caracter ştiinţific, respectiv: Rezumate ale lucrărilor, 

Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi 

amenajarea teritoriului, Probleme de economia construcţiilor, Buletin român de agremente 

tehnice în construcţii şi un Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC.  

• 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;  

• Buletinul construcţiilor,   

• Buletinul sumarelor (publicaţii periodice intrate în bibliotecă);  

• 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 

URBAN-INCERC are atribuţii privind: 

• 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; 

• 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: 

• organizarea şi gestionarea bazei de date privind produsele pentru construcţii; 

• monitorizarea şi controlul activităţii de certificare a conformităţii produselor pentru 

construcţii şi al activităţii de agrement tehnic în construcţii, precum şi de gestionare a 

Registrului unic. 

 

 

 

 



2.6. 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 

Obiectiv general 1 

(finanţare) 

Orizont Europa - corespondenţa cu domeniile de cercetare ale institutului, în 

special Programare Orizont Europa - 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 al institutului şi domeniile 

de finanţare. 

Europa 2030 - corespondenţa între domeniul de activitate al institutului şi 

priorităţile strategiei (fundamentare prin cercetare). 

Strategia Naţională de Cercetare - corespondenţa între domeniul de activitate 

al 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 al 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. 

Obiectiv general 2 

(producţie 

ştiinţifică) 

Programare Orizont Europa - componenta „comunicare şi diseminare”. 

Programare Orizont Europa - componenta „cooperare internaţională”. 

Obiective PNCDI - 2.a. convergenţa indicatorilor intensivi ai sistemului de 

cercetare către media UE şi 4.d. promovarea rolului ştiinţei în societate. 

Strategia Naţională de Cercetare: conectarea activităţilor de cercetare şi 

inovare cu provocările societale, asigurarea tranziţiei către ştiinţa deschisă şi 

facilitarea drumului către excelenţă în cercetarea ştiinţifică. 

Obiectiv general 3 

(revistele şi 

conferinţa 

institutului) 

Programare Orizont Europa - componenta „comunicare şi diseminare”. 

Programare Orizont Europa - componenta „cooperare internaţională”. 

Obiective PNCDI - 2. impact [al sistemului CDI] de nivel mediu pe plan 

european şi 4.d. promovarea rolului ştiinţei în societate. 

Strategia Naţională de Cercetare: conectarea activităţilor de cercetare şi 

inovare cu provocările societale, asigurarea tranziţiei către ştiinţa deschisă şi 

facilitarea drumului către excelenţă în cercetarea ştiinţifică. 

Obiectiv general 4 

(vizibilitatea) 

Programare Orizont Europa - componenta „comunicare şi diseminare”. 

Programare Orizont Europa - componenta „cooperare internaţională”. 

Obiective PNCDI - 2. impact [al sistemului CDI] de nivel mediu pe plan 

european şi 4.d. promovarea rolului ştiinţei în societate. 

Strategia Naţională de Cercetare: conectarea activităţilor de cercetare şi 

inovare cu provocările societale, asigurarea tranziţiei către ştiinţa deschisă şi 

facilitarea drumului către excelenţă în cercetarea ştiinţifică. 

Obiectiv suport 1 

(monitorizarea) 

Obiectiv PNCDI - 4. creşterea capacităţii administrative instituţionale 

Principiul predictibilităţii, enunţat de Strategia Naţională de Cercetare. 



Strategia 

institutului 
Strategiile naţionale şi europene 

Obiectiv suport 2 

(perfecţionarea 

profesională) 

Programare Orizont Europa - componenta „cooperare internaţională”. 

Obiective PNCDI 4 - 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. 

POSCDI - obiectiv specific 1: încurajarea investiţiilor private în CDI. 

Strategia Naţională de Cercetare: creşterea numărului de cercetători în 

ecosistemul de CDI din România prin formarea şi atragerea talentelor în 

cercetare; mobilizare către inovare. 

Obiectiv suport 3 

(infrastructura) 

Programare Orizont Europa - componenta Excelenţă ştiinţifică - infrastructuri 

de cercetare. 

Obiectiv PNCDI 4 - 1. nivelul şi eficienţa finanţării: b. creşterea gradului de 

utilizare a infrastructurii CDI şi c. creşterea eficienţei investiţiilor pe termen 

lung prin adoptarea unui drum de parcurs pentru dezvoltarea infrastructurii de 

CDI. 

POSCDI - obiectiv specific 3: dezvoltarea infrastructurii de CD publice şi 

private. 

Strategia Naţională de Cercetare: mobilizare către inovare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. STRUCTURA DE CONDUCERE A INCD URBAN-INCERC 
 

3.1. Consiliul de Administraţie 
 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 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 2021, structura Consiliului de Administraţie a institutului a fost stabilită, astfel: 

 

• Prin Ordinul de ministru nr. 6223/18.12.2020 (perioada 01.01.2021 – 22.07.2021): 

Preşedinte: Director General 

 
Vasile MEIȚĂ 

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Emil-Sever GEORGESCU 

Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării  Marinela Aurora PATRICHE 

Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice Valentin Mihai DUMITRU 

Reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției  

Sociale  
Speranţa Georgeta IONESCU 

Membru Specialist - Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti 
Răzvan LĂCRARU 

Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării Maria Valerica ȘOLOIU 

 

• Perioada 22.07.2021 – septembrie 2021 

Preşedinte: Director General Mircea-Ioan PĂSTRAV 

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Emil-Sever GEORGESCU 

Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării  Marinela Aurora PATRICHE 

Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice Valentin Mihai DUMITRU 

Reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției  

Sociale  
Speranţa Georgeta IONESCU 

Membru Specialist - Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism Ion Mincu Bucureşti 
Răzvan LĂCRARU 

Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării Maria Valerica ȘOLOIU 



• Perioada septembrie – 24.11.2021 

Preşedinte: Director General 

 
Mircea-Ioan PĂSTRAV 

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Emil-Sever GEORGESCU 

Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării  Marinela Aurora PATRICHE 

Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice Valentin Mihai DUMITRU 

Reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției  

Sociale  
Speranţa Georgeta IONESCU 

Membru Specialist - Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism Ion Mincu Bucureşti 
Răzvan LĂCRARU 

Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării Maria Valerica ȘOLOIU 

 

• Prin Ordinul de ministru nr. 755/24.11.2021 (perioada 24.11.2021 – 31.12.2021): 

Preşedinte: Director General 

 
Mircea-Ioan PĂSTRAV 

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Emil-Sever GEORGESCU 

Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării  
Marinela Aurora PATRICHE 

Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice Valentin Mihai DUMITRU 

Reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției  

Sociale  
Ștefania ANDREESCU 

Membru Specialist - Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism Ion Mincu Bucureşti 
Răzvan LĂCRARU 

Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și 

Digitalizării 
Alexandru DOMȘA 

 

În anul 2021, Consiliul de Administraţie al INCD URBAN-INCERC şi-a desfăşurat 

activitatea în şedinţe planificate lunar, având ca principale puncte pe ordinea de zi: avizarea 

bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021, analiza situaţiei financiare a institutului 

pentru anul 2020, avizarea comisiilor de concurs şi analiza unor probleme specifice survenite 

pe parcursul anului. 

 

 

 



3.2. Directorul General 
 

1. CSI conf. univ. dr. arh. habil. urb. Vasile MEIŢĂ – Biografie (Director General în 

perioada 01.01.2021 – 22.07.2021) 

 

 
 

S-a născut la Târgu Jiu, județul Gorj, a absolvit Liceul Industrial, nr. 22 din București în 

anul 1980 și a urmat apoi, cursurile Școlii de Topografie Rovinari, județul Gorj, obținând în 

anul 1983 diploma de topograf. În anul 1991 a absolvit Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” 

din Bucureşti, cu o formare în domeniul ”Proiectare, istoria și teoria arhitecturii, urbanism şi 

amenajarea teritoriului”. În 1994 a finalizat un masterat în ecotehnie la Universitatea Bucureşti 

- Catedra Unesco-Cousteau, iar în 1995 a absolvit studiile postuniversitare la Universitatea 

Politehnică din București. În 2002 primeşte titlul de Doctor în Arhitectură susținând teza de 

doctorat intitulată „Arhitectura habitatului deltaic într-o concepţie de dezvoltare durabilă şi 

ecotehnică”, publicată ulterior în volum.  

A desfășurat o bogată activitate didactică: laborant, preparator, asistent colaborator, 

cercetător la nivelul gradului didactic, șef lucrări, asistent universitar, conferențiar universitar, 

profesor universitar asociat în cadrul mai multor universități de prestigiu din țară: Universitatea 

de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea Ecologică Bucureşti, Universitatea 

Spiru Haret, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnică din Timişoara, dar şi în 

proiectare, la mai multe firme și instituții publice. În cadrul Universității de Arhitectură şi 

Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, la Școala Doctorală de Urbanism este îndrumător de 

doctorat pe domeniul arhitectură și urbanism. Din 2010 este Director General al Institutului 

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

„URBAN-INCERC”. 

Este membru în numeroase consilii de redacție cum ar fi: membru al Comitetului 

Editorial al Algerian Journal of Engineering, Architecture and Urbanism; membru al 

Comitetului Editorial al International Journal of Human Settlements; redactor șef - Buletin 

informativ al INCD URBAN-INCERC; co-editor - Conferinţa de cercetare în construcţii, 

economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor; redactor 

șef şi referent de specialitate - Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii; membru în 

Comitetul de Coordonare - Revista Buletinul Construcţiilor; membru în Comitetul de 

Coordonare - Revista Probleme de economia construcţiilor; membru în Comitetul de 

Coordonare - Revista Buletin Român de Agremente Tehnice în Construcţii; referent de 

specialitate al revistei African Journal of Agricultural Research. 

 



2. CSI Dr. Ing. Mircea Ioan PĂSTRAV – Biografie (perioada 22.07.2021 – 31.12.2021) 

 

 
 

 

Dr. ing. Mircea Ioan PĂSTRAV este Director General al Institutului Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-

INCERC” şi Cercetător Ştiinţific gradul I.  

S-a născut la Cluj-Napoca, județul Cluj, a absolvit Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, 

Facultatea de Construcții, specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole în anul 1980 

și a urmat apoi, studiile doctorale ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca, județul Cluj, 

obținând în anul 1999 diploma de doctor în inginerie civilă.  

Alte certificate obținute: cercetător științific grad I în inginerie civilă și management, 

diriginte de șantier, inspector de șantier, auditor energetic pentru clădiri grad I. 

A avut o vastă activitate de coordonare a diferitelor structuri profesional-științifice, 

precum: membru RILEM - Reunion Internationale des Laboratoires et Experts des Materiaux,  

Systemes de Construction et Ouvrages. Paris, Franţa, din 2014; membru AGIR - Asociația 

generală a inginerilor din România, 2015 - 2020; membru al CNCisC - Comisia Națională 

Comportarea in situ a Construcțiilor, din 2008. 

A lucrat în cadrul INCD URBAN-INCERC mai bine de 20 de ani având calitate de șef 

colectiv cercetare, 2001-2013, şef compartiment CQ, 1999, membru (ales) în Consiliul științific 

al INCERC, 1993-1995, șef punct de lucru șantier, 1980-1982, contribuind prin conducerea de 

proiecte și gestionarea de bugete a numeroase proiecte în calitate de director proiect/responsabil 

partener, 1984-2017, și a organizat numeroase audituri sisteme calitate conform ISO 9001 (șef 

echipă audit) și audituri pentru certificare produse, inclusiv externe (Serbia, Polonia, Ungaria) 

2004-2005. 

3.3. Consiliul Ştiinţific 

 
Conform H.G. nr. 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. nr. 1398/18.11.2009 şi este prezentată în anexă 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: 

• Şapte membri de drept 

• Directorul General al INCD URBAN-INCERC; 

• Directorul Ştiinţific al INCD URBAN-INCERC; 

• Directorii Sucursalelor INCD URBAN-INCERC (5 persoane). 

• Doi membri aleşi: 

- D-na CSIII dr. ing. Irina POPA; 

- 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 2021, 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 2021, activitatea Comitetului de Direcţie s-a desfăşurat în şedinţe ordinare, 

conduse de preşedinte, derulate cu utilizarea aplicației online Zoom, în prezenţa majorităţii 

membrilor. Şedinţele au avut ca obiectiv principal analiza problemelor specifice din activitatea 

de bază şi din activităţile conexe. 

În anul 2021, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.1 Directorul Ştiinţific 

 

 
CS II dr. ing. Claudiu-Lucian MATEI 

 

Dr. ing. Claudiu-Lucian MATEI este Director Ştiinţific al Institutului Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-

INCERC” şi Cercetător Ştiinţific gradul II în cadrul Laboratorului INCERC de Cercetare 

Aplicată și Încercări în Construcții - 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 1986, doctor în inginerie civilă al UTCB din anul 2010. 

A efectuat cercetări de inginerie civilă seismică, elaborând  reglementări privind utilizarea 

diferitelor materiale si procedee de execuție în ingineria construcțiilor, în special în domeniul 

construcțiilor din zidărie. 

Are preocupări legate de cercetări în domeniul ingineriei aplicate şi a reglementărilor 

tehnice privind comportarea la diverse solicitări a materialelor, elementelor și subansamblelor 

de construcţii. A coordonat în cadrul programelor naţionale, studii şi cercetări experimentale în 

domenii de interes, în vederea asigurării bazelor naţionale de referinţă determinate pe criterii 

probabilistice a caracteristicilor de material.  

Este implicat în cercetări în vederea evaluării şi expertizării construcţiilor de patrimoniu, 

realizate din zidărie, pentru a asigura punerea în siguranţă a acestora, fiind recunoscut ca 

restaurator de bunuri culturale, membru al International Masonry Society.  

Este preocupat de implementarea reglementărilor tehnice europene la nivel naţional. 

Participant la proiecte de cercetare în domeniul structurilor din zidărie (modele de calcul, 

alcătuirea structurilor, studii de impact, metode de investigare/diagnosticare si consolidare etc). 

 Experienţa sa include stagii de pregătire în ţară si în străinătate. Este autorizat pentru 

activitatea de încercări nedistructive și certificarea produselor. Are competenţe în activitatea de 

management organizatoric şi de proiect, coordonând proiecte nucleu și sectoriale. Activitatea sa 

este reflectată atât în activităţi de cercetare, elaborare de reglementări, elaborare de agremente 

tehnice, articole publicate în reviste de specialitate, brevete de invenţii cât şi în participarea în 

comitetele tehnice de specialitate ale MDRAP şi ASRO. 

 

 

 



3.4.2 Directorul Economic 

 

 
 

Ec. Sultana FORTE 

 

S-a alăturat noii echipe INCD URBAN-INCERC în luna noiembrie anul 2021, având ca 

obiectiv principal optimizarea utilizării resurselor economico-financiare si constituirii de noi 

surse de venit, respectiv maximizarea valorii institului, dezvoltarea durabilă şi creşterea 

performanţelor economice. 

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, a adus un suflu nou în modul de lucru al echipei din cadrul 

compartimentului financiar-contabil, a realizat elaborarea bugetului anual, administrarea 

resurselor și rapoartelor financiare din cadrul INCD URBAN-INCERC, fiind absolventă a 

Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, specializarea 

Finanțe Bănci . 

Alte certificate obținute: manager de proiect, manager resurse umane, auditor intern 

sisteme de management al mediului, operare, utilizare și programare a microcalculatoarelor 

compatibile IBM-PC. 

Cu noua echipă performantă, cu noi ținte ambițioase, continuă traseul către topul celui 

mai important Institut de Cercetări în Construcții, care a demonstrat performanță pe piața 

națională, și își propune, printre altele, optimizarea activitații financiar-contabile, gestionarea, 

organizarea și dezvoltarea proiectelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INCD URBAN-INCERC LA 31 

DECEMBRIE 2021 
 

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

2021 
 

DENUMIREA ELEMENTULUI 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

Imobilizări necorporale 56.539,00 347.846,00 

Imobilizări corporale 175.122.936,00 171.962.305,00 

Imobilizari financiare 99.029,00 87.959,00 

Active circulante 16.232.672,00 14.535.180,00 

Cheltuieli in avans 5.292,00 5.679,00 

TOTAL PATRIMONIU 191.516.468,00 186.938.969,00 

 

4.2. Venituri totale, din care:  

 

DENUMIREA ELEMENTULUI 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

Venituri realizate prin contracte de cercetare-

dezvoltare finanțate din fonduri publice, din 

care: 

 

Program Nucleu 

 

Programe PNCDI 2 (inclusiv cofinanțări pentru 

FP6, FP7 etc) 

 

Programe sectoriale 

 

Fonduri structurale 

 

5.739.074,00 

 

 

4.670.221,00 

 

327.144,00 

 

 

        105.000,00 

 

636.709,00 

 
6.209.725,00 
 
 
6.046.316,00 
 
163.409,00 
 
 
0 
 
0 

 

Venituri realizate prin contracte de cercetare-

dezvoltare finanţate din fonduri private 

6.769.731,00 4.789.548,00 

Venituri realizate din activităţi economice 

(servicii, microproducţie, exploatarea 

drepturilor de proprietate intelectuală) 

1.719.961,00 -864.338,00 

Subvenții/transferuri 0 0 

TOTAL VENITURI 14.228.766,00 10.134.935,00 

 

Cifra de afaceri realizată (inclusiv venituri din fonduri nerambursabile): 

31 decembrie  2020 : 12.111.450,00 lei 

31 decembrie  2021 : 11.286.884,00 lei 

 

4.3. Cheltuieli totale: 

 

31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

14.211.308,00 14.045.758,00 

 

 



4.4. Profitul brut: 
 

31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 

17.458,00 -3.910.823,00 

 

Pierdere: 3.910.823 lei 

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 Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și 

situațiile 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 2020 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 bază 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 menţinere a clienţilor actuali dar şi de găsire a 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 apărut între data încheierii exerciţiului şi data întocmirii 

bilanţului; 

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=197054&frame=2&link&datavig=2018-06-12
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=197054&frame=2&link&datavig=2018-06-12
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=197054&frame=2&link&datavig=2018-06-12
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=197054&frame=2&link&datavig=2018-06-12
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=197054&frame=2&link&datavig=2018-06-12
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=197054&frame=2&link&datavig=2018-06-12


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 2021. 

Principiul independenţei exerciţiului: S-au luat în considerare toate veniturile și 

cheltuielile corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ţine 

seama de data încasării 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 închidere al exerciţiului precedent. Prin urmare toate modificările aduse pentru 

exerciţiul financiar 2021, în aşa fel încât să se realizeze o bază de comparaţie pentru anul 2020, 

s-au reflectat în rezultatul exerciţiului 2021, 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 reglementările 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 coordonate inovative 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, 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 31.12.2021: 

 

NR. 

CRT 

DENUMIRE INDICATOR 2020 2021 

1 ACTIVE IMOBILIZATE 175.278.504,00 172.398.110,00 

2 ACTIVE CIRCULANTE 16.232.672,00 14.535.180,00 

3 CHELTUIELI IN AVANS 5.292,00 5.679,00 

4 ACTIVE TOTALE 191.516.468,00 186.938.969,00 

5 CAPITALURI PROPRII 60.729.575,00 55.315.603,00 

6 DATORII TOTALE, din care: 19.669.852,00 20.574.568,00 

6.1 - datorii istorice 17.834.246,00 16.040.298,00 

6.2 - datorii curente 1.835.606,00 4.534.270,00 

7 Rata activelor imobilizate 91.52 92.22 

8 Rata stabilității financiare 41.02 38.17 

9 Rata autonomiei financiare 31.71 29.99 

10 Lichiditatea generală 8,84 3,21 

11 Solvabilitatea generală 9,74 9,09 

  

1 Investiții în echipamente/mijloace fixe de 

CDI, din care: 

456.480,00 403.127,00 

1.1 Echipamente pentru laboratoare de cercetare 456.480,00 403.127,00 

  

1 VENITURI TOTALE, din care: 14.228.766,00 10.134.935,00 

1.1 Venituri din CDI 12.111.450,00 11.286.884,00 

1.2 Venituri din alte activități (servicii etc) 1.842.294,00 -1.310.349,00 

1.3 Alte venituri 275.022,00 76.749,00 

2 Ponderea veniturilor din CDI în total venituri 85,12 111.37 

  

1 CHELTUIELI TOTALE, din care: 14.211.308,00 14.045.758,00 

1.1 Cheltuieli cu personalul 8.850.816,00 8.294.397,00 

1.2 Cheltuieli cu utilitățile 653.199,00 542.776,00 

1.3 Alte cheltuieli 4.707.293,00 5.208.585,00 

 

 

  



REZULTATE FINANCIARE   

1 PROFIT NET 12.502,00 -3.910.823,00 

2 Rata rentabilității economice 0,02 0 

3 Marja profitului net 0,08 0 

  

1 Număr total angajați 126 106 

2 Număr total cercetători 90 81 

3 Ponderea personalului CDI în total personal 71,43 76,42 

4 Productivitatea muncii-total personal 112.926,71 88.129,87 

5 Productivitatea muncii-personal CDI 134.571,66 125.122,65 
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5. STRUCTURA RESURSEI UMANE DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

5.1. Total personal 
 

Total personal 2021: 106 angajați 

Total personal 2020: 126 angajați 

 

 Structura resursei umane conform ștatului de funcții pe anul 2021 comparativ cu anul 2020  

 
 

 
Structura resursei umane conform ștatului de funcții pe anul 2021 comparativ cu anul 2020 
 

 
 

 

 

 

 



34 

 

 Numărul mediu de salariați din cadrul INCD URBAN-INCERC la 31 decembrie 2021 

comparativ cu 31 decembrie 2020 

 
 

 

Total personal 2021: 106 

- 2021 -  

C
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 d
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 Personal Cercetare-Dezvoltare 
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 d
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 c
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Sub 35 ani 12 4 8 - - - 3 1 - 4 - 

36-45 ani 16 2 14 - - 9 1 2 - 1 1 

46-55 ani 51 15 36 1 - 15 4 - - - 16 

56-65 ani  22 8 14 1 1 6 1 - - - 5 

Peste 65 ani 5 - 5 2 - 1 - - - 1 1 

Total 106 29 77 4 1 31 9 3 - 6 23 
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Total personal 2020: 126 

- 2020 -  
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 d
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Sub 35 ani 20 17 15 - - - 5 4 - 6 - 

36-45 ani 22 19 18 1 - 10  1 2 - 1  3 

46-55 ani 51 34 31 - 1 15 5 - - - 10 

56-65 ani  29 14 18 3 1 6  1 - - 1  6 

Peste 65 ani 4 3 3 1 - - - - - 1   1 

Total 126 87 85 5 2 31 12 6 - 9 20 

 

 

 

Structura resursei umane detaliată conform ștatului de funcții - anul 2021 
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a) situația comparativă a personalului atestat de cercetare, pe grupe de vârstă, conform tabelului și 

graficului: 
 

 

  

 
b) număr conducători de doctorat:  

anul 2021 - 2 

anul 2020 - 3  

 

c) număr de doctori: 

anul 2021 - 24 

anul 2020 - 24 

 

d) personal atestat din cercetare - dezvoltare, structura pe grade științifice - 2021:   
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e) evoluția structurii personalului CDI 2021/2020 

 

 
 

f) structura personalului în anul 2021 în funcție de studii, vârstă și sex 

 
 

Nr 

crt 

Categoria  

de vârstă 

Total 

personal 

Personal Cercetare-Dezvoltare 

P
er

so
n

a
l 

n
o

n
 C

D
 

Total,  

din care: 
CS I CS II CS III CS ACS 

Cu studii 

superioare 

neatestate 

Tehnicieni 

şi muncitori 

în cercetare 

1 

< 35 ani 

 

Femei 

    Bărbați 

12 

 

4 

8 

8 

 

2 

6 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

3 

 

 

3 

1 

 

 

1 

4 

 

2 

2 

- 

 

- 

- 

4 

 

2 

2 

2 36 - 45 ani 

 

Femei 

    Bărbați 

16 

 

9 

7 

14 

 

8 

       6 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

9 

 

6 

3 

1 

 

- 

1 

2 

 

- 

2 

1 

 

1 

- 

1 

 

1 

- 

2 

 

1 

1 

3 46 - 55 ani 

 

Femei 

    Bărbați 

51 

 

29 

22  

     36 

 

19 

      17 

1 

 

1 

- 

- 

 

- 

- 

15 

 

9 

6 

4 

 

3 

1 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

16 

 

6 

10 

15 

 

10 

5 

4 56 - 65 ani 

 

Femei 

    Bărbați 

22 

 

13 

9 

14 

  

       8 

6 

1 

 

1 

- 

1 

 

- 

1 

6 

 

5 

1 

1 

 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

5 

 

1 

4 

8 

 

5 

3 

5  > 65 ani 

 

Femei 

    Bărbați 

5 

 

- 

5 

5 

 

- 

5 

2 

 

- 

2 

- 

 

- 

- 

1 

 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

 

- 

1 

1 

 

- 

1 

- 

 

- 

- 

 
 
 
 
 
 
 



38 

 

g) pondere personal (total și pe grade științifice) în total personal angajat 

 

 2021 2020 

Pondere 

personal 

Total grade 

științifice 

Total personal 

angajat 

Total grade 

științifice 

Total personal 

angajat 

CS I 8,33 3,77 8,93 3,97 

CS II 2,08 0,94 3,57 1,59 

CS III 64,58 29,25 55,36 24,60 

CS 18,75 8,49 21,43 9,52 

ACS 6,25 2,83 10,79 4,76 

  45,28%  44,44% 

 

h) gradul de ocupare a posturilor 

 

Structura personal 
2021 

Grad de ocupare 

2020 

Grad de ocupare 

Cercetători științifici,  

Total,                    

      din care: 

CS I 

CS II 

CS III 

CS 

ACS 

 

                                  41% 

 

29% 

5% 

48% 

31% 

19% 

 

                       42% 

 

31% 

10% 

53% 

57% 

38% 

Personal auxiliar studii 

superioare, activitate CD 

29% 41% 

Personal auxiliar studii medii, 

activitate CD 

53% 67% 

Personal din aparatul funcțional 55% 54% 
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INCD

F = femei; B = barbati; T = total

F B T % F B T % F B T % F B T

PERSONAL, din care: 260 106 - 41 7 5 12 11 9 7 16 15 26 25 51 48 13 9 22

CERCETATORI STIINTIFICI, din care: 143 48 - 34 3 1 4 8 6 6 12 25 12 8 20 42 7 2 9

CS I 14 4 9287 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 25 1 1

CS II 20 1 16100 5 0 0 0 0 0 0 1 1

CS III 64 31 6202 48 0 0 6 3 9 29 9 6 15 48 5 1 6

CS 29 9 4602 31 3 3 33 1 1 11 3 1 4 44 1 1

ASC 16 3 4600 19 1 1 33 2 2 67 0 0 0

INGINERI DEZVOLTARE TEHNOLOGICA, din 

care:
0 0 - #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0

IDT I 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

IDT II 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

IDT III 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

IDT 0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0

PERSONAL AUXILIAR STUDII SUPERIOARE 

ACTIV. CD
21 6 4021 29 2 2 4 67 1 1 17 0 0 0

PERSONAL AUXILIAR STUDII MEDII ACTIV. CD, 

din care:
43 23 3266 53 0 0 0 0 1 0 1 4 6 10 16 70 1 4 5

T I 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

T II 21 11 3367 52 0 0 1 1 9 4 5 9 82 1 1

T III 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

T S 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

MDP (muncitori direct productivi) 22 12 3164 55 0 0 0 0 2 5 7 58 4 4

PERSONAL DIN APARATUL FUNCTIONAL, din 

care:
53 29 - 55 2 2 4 14 1 1 2 7 8 7 15 52 5 3 8

INGINERI 3 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0

ECONOMISTI 11 7 7644 64 0 0 0 0 6 1 7 100 0

JURISTI 4 2 13313 50 0 0 0 0 1 1 2 100 0

ALTII CU STUDII SUPERIOARE 17 9 7081 53 2 2 22 1 1 2 22 1 3 4 44 1 1

ALTII CU STUDII MEDII 18 11 3374 61 2 2 18 0 0 2 2 18 4 3 7

PERSONAL 

[46-55 ani]

PERSONAL 

[56-65 ani]

SITUATIA PERSONALULUI LA DATA DE 31 DECEMBRIE

______________________________________________________

STRUCTURA PERSONAL

TOTAL, CF. 

STAT FUNCTII 

APROBAT DE 

CA

TOTAL, CF. 

STAT PERSONAL 

APROBAT DE 

CA, din care

SALARIU 

MEDIU

(lei)

GRADUL DE 

OCUPARE

(%)

PERSONAL  

[20-35 ani]

PERSONAL 

[36-45 ani]



Anexa 40 
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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) 
 

Având în vedere situaţia internaţională cauzată de pandemia de COVID-19, în anul 2021 

calendarul cu activitățile de perfecționare a salariaților, în vederea îmbunătățirii și creșterii 

performanțelor carierei personale și implicit organizaționale a fost afectat. 

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. 

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. 

 

PLAN DE FORMARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN CADRUL  

INCD URBAN-INCERC ANUL 2021 
 

Nr. 

crt 

Tipuri de formare  

profesională 

 

Descriere 

 

Grup 

ţintă 

 

Locul de 

muncă al 

grupului ţintă 

 

Posibili 

formatori 

1. Participarea la 

cursuri organizate de 

către institut sau de 

către furnizorii de 

servicii de formare 

profesională   
 

Noutăți privind domeniul 

de activitate al 

laboratoarelor 
 

Actualizare standarde 
 

Modificare legislație 

Cercetători 
 

Personal 

auxiliar 

 

Laboratoare 
 

Compartimente 
 

Secții 

Furnizori de 

servicii de 

formare 

profesională 

externi 

 

2. Stagii de adaptare 

profesională la 

cerinţele postului şi 

ale locului de muncă  

Noutăți privind mediul de 

lucru și practicile de lucru 

din cadrul laboratoarelor 

Cercetători 
 

Ingineri 
 

Tehnicieni 

 

 

Laboratoare 
 

Compartimente 
 

Secții  

Furnizori de 

servicii de 

formare 

profesională 

externi 

 

3. Stagii de practică şi 

specializare în ţară şi 

în străinătate  

Noutăți din domeniul de 

activitate al institutului 

Modificare legislației 

Cercetători 
 

Personal 

auxiliar 

Laboratoare 
 

Compartimente 
 

Secții  

Furnizori de 

servicii de 

formare 

profesională 

externi 

4. Formare 

individualizată 

Noutăți din domeniul de 

activitate al laboratorului 

/compartimentului/secției 

Personalul 

din cadrul 

institutului 

Laboratoare 
 

Compartimente 
 

Secții 

 

 

- 
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Institutul stimulează și susține participarea resursei umane la cursuri de pregătire și 

perfecționare. 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 2021 

 

Nr. 

crt 

Denumire Curs  Locația 

1 Instruire personal cu obiectivele și măsurile de îmbunătățire pentru anul 

2021 

București 

2 Instruiri privind actualizarea procedurilor, instrucțiunilor tehnice București 

3 
Instruire personal executant cu procedurile tehnice si instructiunile 

tehnice de execuţie, actualizate  

București 

4 Instruiri privind Sănătatea și Securitatea în Muncă și Prevenirea și 

Stingerea Incendiilor 

București 

7 Instruire obiective și măsuri de îmbunătățire pntru activitatea de inovare 

(rezultate în urma analizei de management pt. SMIn) 

București 

8 Instruiri privind actualizarea procedurilor. Instrucţiunilor  tehnice PTE-

uri actualizate IT-uri actualizate  

București 

9 Reinstruire documente tehnice şi de calitate. Listă documente interne 

PTE  PG 

București 

10 Instruiri privind documentele SSM. HG 1051/2006 privind cerinţe 

minime SSM Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor Legea 

249/2015 privind gestionare ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

București 

11 Instruiri privind Sănătatea şi Securitatea în Muncă şi Prevenirea şi 

Stingerea Incendiilor SSM: Legea 319/2006 HG 1425/2006 HG 

493/2006 HG 1058/2006 PSI: Legea 307/2006 Legea 481/2004 Ordin 

712/2005 Ordin 163/2007 

București 

12 Instruire politică, obiective şi măsuri de îmbunătăţire pentru SM anti- 

mită 2021. Obiective şi măsuri de îmbunătăţire SMAM Plan de 

îmbunătăţire SMAM 

București 

17 Instruire continua privind procedurilor aplicabile laboratorului (generale, 

operaţionale, de sistem, tehnice de execuţie, etc.) PG, PO, PS, PO- 

SCIM 

Timișoara 

18 Instruire trimestrială privind implementarea documentelor din domeniul 

SSM Legea 07/2006 OMAI 63/2007 Ordin 66/2010 Ordin 08/2001 

Timișoara 

19 Instruire trimestrială privind implementarea documentelor din domeniul 

SU  Legea 319/2006 HG 1028/2006 HG 355/2007 HG 1058/2006 HG 

1051/2006  

Timișoara 

20 Instruirea personalului privind:  PG 8.4, ed. 3, rev. 0 PG 8.9, ed. 3, rev. 0 

PG 7.8, ed.4, rev.O revizuire cu înlocuire: PG 4.13, ed.2, rev.2 PG 4.15, 

ed.2, rev.2 PG 5.10, ed.3, rev.3 

Timișoara 

21 Instruirea personalului privind:  PG 7.1, ed. 4, rev. 0 PG 6.2, ed.3, rev.O 

PG 7.10, ed.3, rev.O revizuire cu înlocuire: PG 4.4, ed.3,rev.4 PG 4.7, 

ed.2, rev.2 PG 5.2, ed.2, rev.3 

Timișoara 

22 Instruirea personalului PG 8.4, ed. 3, rev. 0 PG 8.9, ed. 3, rev. 0 PG 7.8, Timișoara 
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Nr. 

crt 

Denumire Curs  Locația 

ed.4, rev.O revizuire cu înlocuire: PG 4.13, ed.2, rev.2 PG 4.15, ed.2, 

rev.2 PG 5.10, ed.3, rev.3 

23 Instruirea personalului  privind PG-7.11 PG-8.3 PG-8.6  PG-8.6.2 PG-

8.7 PG-8.8 reeditare in raport cu SR EN ISO/CEI 17025:2019 

Timișoara 

24 Instruirea personalului privind SR EN ISO/CEI 17025:2019 Timișoara 

25 Instruire cu privire la procedurile din profilul AR (armături de rezistenţă 

din OB...) ’ îndoirea la rece: mecanic şi pe dom. încercări pentru oţel 

beton, sârmă trasă şi plase sudate - PTE-MCGF-04/01... .PTE MCGF- 

04/05 

Timișoara 

26 Instruire cu privire la procedurile din profilul CL şi P (construcţii lemn 

şi prefabricate) PTE-MCGF-09/01.. ..PTE MCGF- 09/04 PTE-MCGF-

12/01. ...PTE MCGF- 12/16 

Timișoara 

27 Instmire cu privire la procedurile din profilul GTF, BBABP, VNCEC 

PTE-MCGF-06/01 PTE-MCGF-18/01... .PTE MCGF-18/04 PTE-

MCGF-56/01....PTE MCGF-56/05 

Timișoara 

28 Instruire cu privire la publicaţii ştiinţifice „ Performanţa ştiinţifică” 

(vizibilitate internaţională 

Timișoara 

29 Curs Evaluarea si exprimarea incertitudinii de măsurare Termeni 

fundamentali şi generali de metrologie; Erori si incertitudini de 

masurare; Aplicaţii practice pentru evaluarea incertitudinii de 

măsurare;Trasabilitate metrologica, capabiliate de măsurare si de 

transmitere a unităţilor de masura;Cerinţe generale pentru dezvoltarea şi 

realizarea schemelor de încercări de competenţă pentru evaluarea 

performanţelor laboratoarelor de încercări sau etalonari. 

Timișoara 

30 Instruire privind actualizarea procedurilor generale şi a formularelor 

aferente 

 

Iași 

31 Curs sudor Iași 

 

5.3. 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 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. 

 

Tinerii cercetători care urmează studii doctorale/masterale sunt susținuți de INCD 

URBAN-INCERC prin acces la dotarea și baza materială și informatică a institutului pentru 

realizarea experimentelor și elaborarea referatelor proprii. 

În cursul anului 2021, numărul cercetătorilor înscriși la studii masterale și doctorale în 

diverse stadii de pregătire a fost de 10. 
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Situația cercetătorilor care au finalizat sau urmează studii doctorale în diverse 

universități/facultăți. 

Nume 

doctorand 

Denumirea tezei de doctorat Universitatea Perioada 

contractuală 

a studiilor 

doctorale  

Alexandra-

Marina 

BARBU  

Managementul costurilor 

proiectelor de construcții 

Școala Doctorală a Universității 

Tehnice de Construcții București 

2019 - 2022 

Andreea 

Cătălina 

POPA  

Dezvoltarea inteligentă a zonelor 

urbane şi rurale adiacente malului 

românesc al Dunării 

Școala Doctorală de Urbanism 

din cadrul Universității de 

Arhitectură și Urbanism „Ion 

Mincu” 

2020 - 2023 

Gabriela 

VOLOACĂ  

Valori arhitecturale şi urbanistice - 

potenţial şi evoluţie în aşezările 

rezervaţiei Delta Dunării. Studiu de 

caz; centrul istoric Sulina 

Școala Doctorală de Urbanism 

din cadrul Universității de 

Arhitectură și Urbanism „Ion 

Mincu” 

2018 -2022 

Daniel 

CIMPOCA  

Contribuții la caracterizarea 

adaosurilor inteligente utilizate în 

betoane autoreparante 

Școala Doctorală a Universității 

Tehnice de Construcții București 

2020 - 2023 

Vasile 

VASILICA 

Sisteme adaptative de ventilare în 

cădiri cu degajări variabile de 

poluanți 

Școala Doctorală a Universității 

Tehnice de Construcții București 

2018 - 2021 

Brăduț 

Alexandru 

IONESCU 

Beton ecologic pe bază de lianți 

minerali activați alcalin 

 

Școala Doctorală a Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca, 

Facultatea de Construcții 

2019 - 2022 

Elvira 

GREBENIȘA

N 

Materiale compozite cementoase 

Self-cleaning 

Școala Doctorală a Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca, 

Facultatea de Construcții 

2018 - 2022 

Tudor Panfil 

TOADER 

 

Betonul cu proprietăți de 

autovindecare utilizat în 

infrastructura de transport 

Școala Doctorală a Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca, 

Facultatea de Construcții 

2019 - 2022 

Bogdan 

BOLBOREA 

Monitorizarea comportării 

structurale în timp a clădirilor noi și 

vechi prin metode distructive și 

nedistructive 

Școala Doctorală IOSUD din 

Universitatea “POLITEHNICA” 

Timișoara 

2019 - 2022 

De asemenea, institutul susține și pregătirea tinerilor care se specializează prin programe 

de masterat în diverse discipline de bază, în acord cu direcțiile de dezvoltare ale institutului. 

 

Situația cercetătorilor care urmează în anul 2021 studii de masterat 

 în diverse universități/facultăți 

 

Nume 

masterand 

Denumirea programului de 

master 

Universitatea Perioada 

contractuală 

a studiilor 

de masterat  

Marius 

MÂRȚ 

Ingineria Cladirilor Facultatea de Construcții și Instalații, 

Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iași 

2019 - 2021 
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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).  

INCD URBAN-INCERC, prin cele cinci sucursale, 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 amrliorează condiţiile de trai, inclusiv siguranţa în caz de dezastre. 

 

➢  Sucursala INCERC Bucureşti acoperă majoritatea domeniilor de activitate de cercetare 

specifice sectorului construcţiilor, fiind recunoscută atât în ţară, cât și la nivel internaţional, ca 

elaborator tradiţional al reglementărilor tehnice în construcţii.  

În anul 2021, sucursala a prestat următoarele tipuri principale de servicii: 

• Cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul construcțiilor și economia construcțiilor; 

• Dezvoltare experimentală, încercări de laborator și in situ; 

• Certificare de conformitate prin OCP și ON Laboratoare URBAN-INCERC; 

• Elaborare de Agremente Tehnice; 

• Investigații și lucrări de asistenţă tehnică. 

•Organizarea de cursuri de formare profesională pentru creșterea nivelului de competențe din 

sectorul construcțiilor, domeniul nZEB. 

 

În anul 2021, prin Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții, 

Sucursala INCERC București și-a desfăşurat activitatea în următoarele domenii de competență și 

interes: 

• Produse polimerice, finisaje; 

• Coroziune, protecţie anticorozivă;  

• Hidroizolaţii, învelitori; 

• Calitatea aerului din mediul construit;  

•Eficiența energetică; 

•Valorificarea în construcții a deșeurilor agricole; 

• Geotehnică şi fundaţii;  

• Strategii de reducere a riscului seismic și prevenire a dezastrelor, educaţie antiseismică a 

populaţiei; 

•Rezistenţa la foc pentru elemente de construcţii; 

•Reacţia la foc pentru materiale şi produse pentru construcţii; 

•Acustica construcțiilor și acustica urbană; 

• Protecţia sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului urban față de poluarea sonoră; 

•Verificări ale performanțelor tehnice ale echipamentelor și produselor pentru instalații 

aferente clădirilor, în condiții de laborator; 

•Verificări ale performanțelor tehnice pentru produse termoizolante; 

•Dezvoltarea și organizarea de cursuri de formare profesională pentru creșterea nivelului de 



46 

 

competențe din sectorul construcțiilor pentru a sprijini aplicarea tehnologiilor adecvate în 

domeniul nZEB, în contextul dezvoltării pieței pentru implementarea clădirilor cu consum de 

energie aproape egal cu zero în România. 

•Economia construcțiilor; 

•Agremente tehnice pentru materiale, produse, echipamente şi procedee de construcţii: au 

fost avizate 90 de agremente tehnice pentru produse şi procedee noi în construcţii în următoarele 

grupe specializate: Elemente structurale şi fundaţii; Elemente de închidere, compartimentare, 

pereţine structurali, tâmplărie şi vitraje; Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge 

şi învelitori; Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli; Produse, 

procedee şi echipamante pentru instalaţii aferente construcţiilor, de încălziri, ventilaţii, climatizări, 

sanitare, gaze şi electrice; Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi; 

 

Activităţi de cercetare 

• În cadrul Programului Nucleu: “CERCETĂRI PENTRU SOLUȚII SUSTENABILE ȘI 

INTEGRATE ECOLOGIC ÎN DEZVOLTAREA SPAȚIALĂ ȘI SIGURANȚA MEDIULUI 

CONSTRUIT, CU POTENȚIAL AVANSAT DE INOVARE DESCHISĂ - ECOSMARTCONS” 

și încercărilor de laborator 

 

•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. 

• 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 evenimentele meteorologice extreme. 

• Activităţi de concepere a unor soluţii tehnice specifice sau complexe cu rolul de a contribui 

la reducerea vulnerabilităţii construcţiilor și a riscurilor climatice. 

•Cercetări experimentale privind dezvoltarea de soluții inovative de valorificare în construcții 

a deșeurilor agricole, vegetale și animale, integrate inteligent în mediul construit în scopul 

prezervării mediului înconjurător și asigurării sănătății populației; 

•Cercetări privind conceperea, proiectarea, realizarea și implementarea unui instrument 

inovativ de lucru care să contribuie la asigurarea unui mediu construit sănătos prin utilizarea eco-

materialelor obținute din valorificarea diferitelor tipuri de deșeuri și a soluțiilor de ventilare 

eficiente energetic;  

•Cercetări experimentale, analize comparative şi statistice privind evaluarea performanței 

caracteristicilor de portanţă pentru structurile formate din pământ stabilizat cu subproduse 

industriale. 

•Analiza condițiilor de fundare, comportarea pământurilor la solicitări fizico-mecanice, 

îmbunătățirea și stabilizarea pământurilor dificile de fundare, sisteme și soluții de fundare, analiza 

stabilității masivelor de pământ);  

•Încercări de laborator pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe diferite 

amplasamente, analiza condițiilor de fundare; 

•Programe experimentale axate pe evaluarea eficacității utilizării subproduselor industriale sau 

a altor tipuri de deșeuri în aplicațiile geotehnice; 

•Cercetări experimentale privind propagarea focului şi a gazelor fierbinţi în clădiri; 
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•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 fundamentale şi aplicate în domeniul acusticii construcțiilor și acusticii urbane: 

acustica clădirilor, acustică arhitecturală, acustica pentru zone urbane şi zone industriale; 

•Cercetări privind protecţia sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului urban față de poluarea 

sonoră; 

•Cercetări teoretice și experimentale vizând determinarea caracteristicilor funcționale ale 

echipamentelor din instalațiile sanitare, termice și de ventilare aferente clădirilor, în vederea 

creșterii confortului și reducerii consumului de energie. 

•Verificări ale performanțelor tehnice ale echipamentelor și produselor pentru instalații 

aferente clădirilor, în condiții de laborator: putere termică, etanșeitate și rezistență la presiune 

corpuri de încălzire; etanșeitate, rezistență la presiune, torsiune, încovoiere și anduranță armături 

de închidere și reglare, și baterii sanitare; rezistență hidrostatică și etanșeitate îmbinări pentru țevi 

și fitinguri metalice și din materiale plastice, și furtunuri din cauciuc, mase plastice sau metalice; 

etanșeitate și performanță grupuri de pompare; etanșeitate și rezistență rezervoare din materiale 

termoplastice sau metalice; etanșeitate și rezistență canale de ventilație; performanțe aerodinamice 

ale gurilor de aer. 

•Încercări pe materiale, produse pentru construcţii, testări experimentale, structuri în laborator 

și in situ etc. 

•Studii şi cercetări în domeniul economia construcțiilor cu privire la evoluţia sectorului 

construcţiilor pe plan naţional şi în Uniunea Europeană; determinarea preţului de deviz pe obiecte 

de construcţii şi categorii de lucrări; studii privind determinarea evoluţiei indicilor de cost pentru 

resursele implicate în activitatea de construcţii (materiale, manoperă, utilaj, transport) sau pentru 

obiective de investiţii în construcţii; activităţi de consultanţă privind verificarea corectitudinii 

întocmirii devizelor de cheltuieli (încadrarea articolelor de deviz şi stabilirea preţurilor resurselor) 

și compararea acestora cu devizul ofertă. 

 

CENTRUL EUROPEAN PENTRU REABILITAREA CLĂDIRILOR - ECBR 

 

Centrul European pentru Reabilitarea Clădirilor din INCD URBAN-INCERC, funcționând în 

cadrul Acordului EUR-OPA Hazarduri Majore al Consiliului Europei (European Center for 

Buildings Rehabilitation - ECBR) în care România este reprezentată de MLPDA și ECBR/INCD 

URBAN-INCERC, a organizat Seminare on-line (Webinar) în cadrul Proiectului / Grantului EUR-

OPA „Utilizarea cunoştinţelor obţinute de centrele specializate ale Acordului EUR-OPA 

Hazarduri Majore pentru asigurarea rezilienţei seismice a clădirilor importante pentru comunităţi. 

Pregătirea acţiunilor suport pentru viitoarea Strategie de Reducere a Riscului Seismic în 

România”. Proiectul este finanțat de Consiliul Europei – Acordul EUR-OPA Hazarduri Majore / 

EUR-OPA Open Partial Agreement, prin Grant Agreement ECBR GA/2021/15. FIMS PO No. 

691780 şi se înscrie în prioritățile de acțiune ale Cadrului ONU – Sendai Framework 2015.  

 

Infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare în INCD URBAN INCERC este compusă din 

echipamente de laborator pentru efectuarea de analize și teste corespunzătoare proiectelor de 

cercetare, echipamente pentru prelevare de probe aferente analizelor efectuate, autolaboratoare, 

precum și rețeaua naţională de monitorizare şi protecţie seismică a patrimoniului construit. 

 

Programe europene în domeniul performanței energetice: 

 

•iBROAD2EPC: Integrating Building Renovation Passports into Energy Performance 

Certification schemes for a decarbonised building stock se derulează în cadrul programului 
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HORIZON 2020 al Uniunii Europene (contract de grant nr. 101033781). 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 Spania). 

•nZEB Roadshow: The nZEB Roadshow se derulează în cadrul programului HORIZON 2020 

al Uniunii Europene (contract de grant nr. 892378). INCD URBAN-INCERC participă la proiect 

în calitate de terță parte - membru al Asociației Cluster Pro-nZEB în cadrul consorțiului format din 

6 organizații din 5 țări (Bulgaria, Croația, Grecia, Italia și România). 

•SMAFIN: Supporting smart financing implementation for energy efficient Balkan Buildings 

se derulează în cadrul programului HORIZON 2020 al Uniunii Europene (contract de grant nr. 

955857). INCD URBAN-INCERC participă la proiect în calitate de terță parte - membru al 

Asociației Cluster Pro-nZEB în cadrul consorțiului format din 6 organizații din 4 țări (Bulgaria, 

Croația, Grecia și România). 

•nZEB Ready: Enhancing Market Readiness for nZEB Implementation se derulează în cadrul 

programului HORIZON 2020 al Uniunii Europene (contract de grant nr. 101033733). INCD 

URBAN-INCERC participă în calitate de coordonator de proiect (Beneficiar nr. 1) în cadrul 

consorțiului format din 8 organizații din 6 țări (Bulgaria, Croația, Germania, Polonia, Portugalia și 

România). 

•EDAPHIC-BLOOM DANUBE: Ecological resizing through urban and rural actions & 

dialogues for GHG mitigation in the Lower Danube Floodplains & Danube Delta se derulează în 

cadrul programului EUKI (The European Climate Initiative), fiind finanțat de Federal Ministry for 

Economic Affairs and Climate Action din Germania (BMWK) prin Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (contract de grant nr. 81263672). INCD URBAN-

INCERC este partenerul 7 în cadrul consorțiului format din 8 organizații din 2 țări (Germania și 

România). 

•PED-EU-NET: Positive Energy Districts European Network, Acțiunea COST CA19126. 

Proiectul urmărește stimulare implementării PED (Positive Energy Districts) prin armonizarea, 

partajarea și diseminarea cunoștințelor și a progreselor în domeniul PED în diferite părți 

interesate, domenii și sectoare la nivel național și european. Acesta va stabili un ecosistem de 

inovare PED pentru a facilita schimbul deschis de cunoștințe, schimbul de idei, punerea în comun 

a resurselor, experimentarea de noi metode și co-crearea de soluții noi în Europa, prin intermediul 

unor grupuri de lucru, programe de formare profesională (inclusiv concursuri de proiectare prin 

învățare) și misiuni științifice pe termen scurt (STSM). 

 

➢ Sucursala URBANPROIECT București, prin Secția de Cercetare-Dezvoltare în 

Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Durabilă GREEN & SMART CITY a desfăşurat, 

în anul 2020, următoarele tipuri de activități: 

• Studii spaţiale şi cercetări aplicative privind dezvoltarea teritorială durabilă; 

• Studii teoretice şi aplicative ale zonelor construite şi localităţilor; 

• Fundamentarea documentelor cu caracter normativ şi a reglementărilor specifice; 

• Elaborarea de studii, cercetări şi documentaţii în domeniul locuirii şi arhitecturii; 

• Elaborarea planurilor locale pentru locuire; 

• Fundamentarea politicilor de locuire, pe baza studiilor cu caracter sociologic; 

• Cercetări teoretico-metodologice privind pattern-ul spaţial, local, regional şi naţional; 

• Modelarea dinamicii teritoriale în Sistemul Informaţional Geografic (GIS); 

• Implementarea sistemelor geospaţiale integrate pentru creşterea rezilienţei teritoriale; 

• Generarea instrumentelor de suport decizional pe baza informaţiei geografice; 

• Elaborarea de metodologii pentru organizarea bazelor de date spațiale utilizate în 

planificarea teritorială și generarea instrumentelor de suport decizional pe baza rezultatelor 

obținute; 
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• Elaborarea bazelor de date spaţiale şi analize geostatistice; 

• Identificarea soluţiilor specifice pentru problemele de mediu; 

• Studii şi cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul habitatului şi arhitecturii; 

• Elaborarea de studii cu caracter normativ şi de reglementări; 

• 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; 

• Cercetări în probleme specifice ale dezvoltării spaţiale şi urbanistice durabile; 

• Studii de fundamentare sectoriale pentru planuri de urbanism, amenajarea teritoriului; 

• Elaborare de documentaţii de amenajare a teritoriului. 

 

Proiecte relevante 

•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 – proiect Nucleu PN 19.33.05.01. 

•Platformă informatică SMART de evaluare a costului transportului multimodal către 

stațiunile turistice din România (ROSMARTTRAVEL) - PROIECT PNCDI 

298PED/03.08.2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-1216) 

•Acțiuni SMART replicabile și integrate în ceea ce privește dezvoltarea economiilor urbane – 

CRISALIDE – Programul ERANET-RUS-PLUS 

 

Programe europene în domeniul performanței europene: 

•Restaurarea și gestionarea coridoarelor ecologice în munți, reprezentând infrastructura 

ecologică a bazinului Dunării – ConnectGREEN - DTP2-072-2.3 – Partener în cadrul 

consorțiului alcătuit din țări ca Ungaria, Cehia, Slovacia, Serbia, Austria. 

 

 Activităţi de cercetare 

•Cercetări privind implementarea coridoarelor ecologice și a rețelei ecologice din România în 

documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului; 

•Cercetări privind elaborarea unui sistem software și hardware pentru "Sistemul de sprijin 

decizional pentru managementul mediului urban", conceput pentru a integra procesele de 

luare a deciziilor în domeniul dezvoltării planurilor strategice urbane și teritoriale și 

formării politicilor de planificare urbană; 

•Cercetări privind furnizarea unor servicii digitale de informare privind călătoriile 

multimodale către stațiunile de interes turistic național din România; 

•Cercetări privind elaborarea documentaţiilor tehnice pilot de restaurare şi reabilitare a 

ansamblurilor arhitecturale de tip culă prin elaborarea unui proces de îmbinare a tehnicilor 

de restaurări tradiţionale combinate cu tehnici moderne inovative utilizând scanarea 3D 

prin tehnica laser și fotogrametria UAV. 

 

➢ Sucursala Cluj-Napoca și-a desfăşurat activitatea asigurând asistenţă partenerilor săi din 

sectorul construcţiilor. 

În anul 2020, prin Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții, 

Sucursala Cluj-Napoca și-a desfăşurat activitatea în următoarele domenii de competență și 

domenii de interes: 

• Cercetări fundamentale şi aplicative pentru creşterea siguranţei, funcţionalităţii şi 
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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 problemelor din 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; 

• 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.; 

În acest an, sucursala a prestat următoarele tipuri de servicii: 

• Cercetare fundamentală și industrială; 

• Dezvoltare experimentală; 

• Încercări de laborator și in situ; 

• Elaborare de reglementări tehnice; 

• Certificare de conformitate prin OCP INCD URBAN-INCERC; 

• Elaborare de Agremente Tehnice. 

 

➢ Sucursala Iași și-a desfăşurat activitatea asigurând asistenţă partenerilor săi din sectorul 

construcţiilor. 

În anul 2021, prin Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții, 

Sucursala Iași și-a desfăşurat activitatea în următoarele domenii de competență și domenii de 

interes: 

• 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; 

• Cercetare a acţiunii factorilor climatici asupra construcţiilor, capacităţii funcţionale a 
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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; 

• 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 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; 

• 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. 

 

În acest an, sucursala a prestat următoarele tipuri de servicii: 

• Cercetare fundamentală și industrială; 

• Dezvoltare experimentală; 

• Încercări de laborator și in situ; 

• Elaborare de reglementări tehnice;  

• Certificare de conformitate prin OCP INCD URBAN-INCERC; 

• Elaborare de Agremente Tehnice. 

 

➢ Sucursala Timișoara și-a desfăşurat activitatea asigurând asistenţă partenerilor săi din 

sectorul construcţiilor. 

În anul 2021, prin Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții 

și-a desfăşurat activitatea în următoarele domenii de competență și domenii de interes: 

• Încercări statice şi dinamice pe elemente, subansamble şi structuri de construcţii; 

•Încercări pe elemente şi subansambluri din beton armat; 

•Încercări statice, cvasistatice sau alternante pe elemente, subansambluri şi structuri din 

zidărie pe standuri de încercare de mari dimensiuni; 

•Încercări nedistructive şi semidistructive pe elemente şi structuri din beton, beton armat şi 

beton precomprimat; 

•Procedeu şi dispozitiv pentru controlul rapid al calităţii betonului; 

•Betoane celulare uşoare din cenuşă de termocentrală; 

•Betoane de rezistenţă din nisip; 

•Încercări pe modele şi prototipuri. 

•Încercări pe materiale/ elemente de construcții din lemn, beton și oțel-beton. 

•Urmărirea in situ a construcţiilor vechi şi noi; 

•Verificarea in situ a soluțiilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare;  

•Elaborarea de agremente tehnice, verificarea şi certificarea calităţii produselor şi 
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procedeelor de construcţii în acord cu legislaţia europeană; 

 

În acest an, sucursala a prestat următoarele tipuri de servicii: 

• Cercetare fundamentală și industrială; 

• Dezvoltare experimentală; 

• Încercări de laborator și in situ; 

• Elaborare de reglementări tehnice; 

• Certificare de conformitate prin OCP INCD URBAN-INCERC; 

• Elaborare de Agremente Tehnice. 

 

Proiecte accesate prin programul PN-III-P2-2.1-PED-2021-1119: 

• CONVERSIA INGINEREASCĂ A DEȘEURILOR DE NISIP ABRAZIV GARNET ÎN 

MATERIALE COMPOZITE ECOLOGICE, CU APLICABILITATE ECO-INOVATIVĂ 

MULTIPLĂ ÎN DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A PRODUSELOR DE CONSTRUCȚII) 

– În domeniul Eco-nano-tehnologii și materiale avansate 

 

În anul 2021, institutul a realizat investiții în infrastructura de CDI (achiziții aparatură 

nouă, întreținere, reparații, verificări metrologice) finanțate din proiecte de cercetare și fonduri 

proprii ale institutului. 

În laboratoarele din structura sa organizatorică, institutul a achiziționat echipamente de 

cercetare-dezvoltare-inovare destinate atât efectuării de teste și măsurători în situ, la beneficiar, cât 

și pentru probe și interpretări la sediu, astfel: 

• aferent domeniului de activitate  Evaluarea riscului seismic:  

Echipamente pentru instrumentarea seismică a clădirilor, respectiv pentru înregistrarea 

vibraţiilor provenite din seisme şi alte surse (trafic urban, explozii, demolări etc.), prelucrarea și 

stocarea înregistrărilor seismice, monitorizarea vibraţiilor structurilor și măsurarea caracteristicilor 

dinamice ale clădirilor. 

Începând cu  anul 2021 a fost realizată prima etapă a campaniei de instrumentare seismică 

a unor clădiri publice propusă în cadrul PN19 33 01 01 (imobile aparținând INCD-urilor la nivel 

național), inclusiv achiziția de date micro-seismice în amplasamente si a fost elaborată 

Metodologia pentru achiziție și prelucrare date obținute prin instrumentarea seismică temporară  a 

clădirilor. 

De asemenea, au fost realizate activităti în vederea asigurării mentenanţei unor staţii 

seismice din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare și Protecţie Seismică a Patrimoniului 

Construit. 

În această fază, echipa tehnică a realizat activităţi tehnice pentru asigurarea bunei 

funcţionări a staţiilor seismice instalate în cadrul Reţelei seismice, respectiv a sistemului de 

transfer a datelor seismice în timp real. Echipamentele seismice instalate in amplasamente 

functioneaza in parametrii normali si sunt conectate la reteaua națională a STS, transmițând date 

seismice către Centrul de Date de la INCD URBAN-INCERC. 
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Centrul de Date de la INCD URBAN-INCERC 

 

 
Clădiri aparținând INCD-urilor, instrumentate in Cadrul PN19 33 01 01 în anul 2021 
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Fişele tehnice întocmite cuprind (în mod variabil, în funcție de posibilitatea de a colecta 

date din planuri/rapoarte/lucrări existente) următoarele: Locație/Amplasament; An de construire; 

Imagine/Foto clădire; Captura Google Earth cu identificarea amprentei clădiri şi preluarea scării 

(în vederea calculului aproximativ al suprafeței amprentei); Sistem structural; Clasa de importanţă; 

Terenul de fundare; Încercări de laborator şi/sau nedistructive; Raportul tehnic de expertiză a 

clădirii; Instrumentarea seismică temporară – scheme de amplasare a senzorilor; Accelerația 

seismică a terenului. Valoarea perioadei de control (colt), conform P100-1/2013; Efecte de la 

cutremure semnificative 

Rezultatele, obținute in urma analizei datelor înregistrate, pun in evidenta domeniile de 

frecventa in care au loc amplificările spectrale si nivelul PGA din vibrații ambientale. 

 

 
Schema conceptuala evaluare vulnerabilitate 

 
Clădirea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării 

Clădirea de birouri aparținând Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) este 

situată în zona centrală a Bucureștiului, pe strada Mendeleev, și are un regim de înălțime 

S+P+6E+M, cu suprafața totală de cca 10977 m2 (suprafața terasei fiind de cca 1306 m2). 

Clădirea, de forma literei „L” a fost proiectată și executată la sfârșitul anilor ’60 (finalizată în 

1969). În consecință, la proiectarea seismică a clădirii au fost aplicate prevederile normativului 

P13-63. 
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Clădirea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării 

i.) Înregistrări de micro-vibraţii 

 

În urma analizei spectrelor înregistrărilor de vibraţii realizate pe clădire, au rezultat 

următoarele valori ale perioadelor proprii, corespunzătoare primelor două moduri proprii de 

vibrație: 

-pe direcție transversală:   ftransv= 2.40HzTtransv = 0,42 sec; 

-pe direcție longitudinală: flong = 2.10Hz; Tlong = 0,48 sec 

 

 
Înregistrările de micro-vibrații realizate cu sistemele GMSPlus la nivelul subsolului, respectiv al terasei. 
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Spectrele de răspuns obținute prin procesarea înregistrărilor de micro- vibrații 

(ftrans. = 2,40Hz; flong. = 2,10Hz) 

 

ii.) Monitorizarea seismică şi înregistrarea cutremurului din data de 09.04.2021 

 

 

 
Stațiile seismice instalate la nivelul subsolului/terasei în vederea monitorizării seismice  

 

Înregistrarea cutremurului din sursa Vrancea, 09.04.2021, în cadrul monitorizării seismice 

(instrumentare seismică permanentă, cu, transmitere de date în timp real). 

 



57 

 

 
Accelerograma (componentele X, Y, Z) înregistrată la cutremurul de magnitudine ML=4.5 din data de 9 aprilie 

2021 

 

Pe baza spectrelor de răspuns/spectrelor Fourier (FFT) în viteze obținute prin procesarea 

înregistrării cutremurului vrâncean produs în data de 9 aprilie 2021 (pentru canalele corespunzătoare 

direcțiilor orizontale), și pentru această clădire se constată că valorile maxime ale amplificărilor 

validează valoarea frecvenţelor predominante obţinute din măsurătorile de micro-vibraţii (ftransv= 

2.40Hz, flong= 2.10Hz). 

În figurile următoare sunt prezentate spectrele menţionate, pentru înregistrarea de la nivelul 

terasei clădirii MCID, pe direcţie transversală, respectiv longitudinală. 

 

 
Spectrele de răspuns corespunzătoare înregistrării de la nivelul terasei clădirii MCID, cutremur 

09.04.2021_dir. transversală 
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Spectrele de răspuns corespunzătoare înregistrării de la nivelul terasei clădirii MCID, cutremur 

09.04.2021_dir. longitudinală 

 

• aferent domeniului de activitate Calitatea aerului: 

Au fost achiziționate echipamente avansate pentru identificarea calitativă și cantitativă a 

principalilor poluanți, și anume: 

-  Pentru monitorizarea calității aerului exterior (înconjurător), echipamentul utilizat este un 

model HAZ-SCANNER EPAS (Environmental Perimeter Air Station), producător SKC – Marea 

Britanie, ce dispune de un număr de 14 senzori (PID sau electrochimici), ce măsoară: totalul 

concentraţiei de compuşi organici volatili, monoxid de carbon, dioxid de carbon, ozon, monoxid 

de azot, dioxid de azot, dioxid de sulf, amoniac, particule în suspensie PM2.5, temperatură, 

umiditate relativă și alți parametri meteorologici, achiziționat în anul 2019 și pus în funcțiune în 

anul 2020; 

-  Pentru monitorizarea calității aerului interior, echipamentul avansat, alcătuit din sonda 

DirectSense II și instrumentul portabil AdvancedSense Pro, producător GrayWolf Sensing 

Solutions – SUA, ce conține 8 senzori pentru măsurarea următorilor parametri: totalul 

concentraţiei de compuşi organici volatili, monoxid de carbon, dioxid de carbon, ozon, monoxid 

de azot, dioxid de azot, temperatură și umiditate relativă, achiziționat în anul 2019 și pus în 

funcțiune în anul 2020; 

-  Pentru monitorizarea calității aerului interior, echipamentul AIRTHINGS pentru nivelul 

de radon (Rn), achiziționat și pus în funcțiune în anul 2020. 

•aferent domeniului de activitate Eficiența energetică: 

A fost realizată introducerea în exploatare a echipamentului pentru determinarea rezistenței 

termice/conductivității termice a materialelor de construcție, cu o singură epruvetă, conform 

standardelor: ISO 8302, EN 1946-2, EN 12667, EN 12664, EN 12939, ASTM C177, producător 

Lambda-Messtechnik GmbH, Germania.  
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Conductivimetrul l-Meter EP500e 

 

Acesta permite determinarea rezistenței termice R pentru epruvete cu valori în intervalul 

(0.025 ÷ 5 m²K/W) și determinarea conductivității termice λ a materialelor cu valori în intervalul 

(0.003 ÷ 2 W/(m·K)) 

A fost realizată introducerea în exploatare a echipamentului pentru estimarea preliminară  a 

rezistenței termice/conductivității termice a materialelor de construcție, producător Applied 

Precision Ltd. - Stavitelska, Bratislava, Slovakia. Acesta permite estimarea rezistenței termice / 

conductivității materialelor de construcție pentru eșantioane de dimensiuni mai reduse, fiind util, 

spre exemplu, în etapele de cercetare-dezvoltare a unor noi produse, pentru care este problematică 

sau chiar imposibilă furnizarea unor epruvete de dimensiunea celor necesare realizării testelor cu 

termofluxmetru sau aparat cu placă termică gardată.  

 

 
Conductivimetrul ISOMET 2114 

Echipamentul poate fi realizat pentru cercetări în domeniile: Inginerie civilă (măsurarea 

proprietăților de transfer termic al materialelor de construcție și construcțiilor, optimizarea 
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dezvoltării materialelor termoizolante), Investigaţii geologice (măsurarea a proprietăților de 

transfer termic al solurilor, nisipurilor, rocilor etc.), Industria chimică (măsurarea proprietăților de 

transfer termic al substanțelor chimice, agenților, grăsimilor lubrifiante, materialelor plastice, 

suspensiilor, spumei, cauciucurilor etc.), Industria prelucrarii lemnului (măsurarea proprietăților 

de transfer de căldură ale lemnului, măsurarea umidității și optimizarea procesului de uscare), 

Industria textilă (optimizarea confortului de contact termic textile, compoziţia textilă şi reglarea 

suprafeţei, evaluarea plăcilor de podea și a covoarelor). 

 

6.2. Laboratoare de încercări acreditate/autorizate 
 

INCD URBAN-INCERC are 4 laboratoare Acreditate RENAR – certificat nr. LI 320, cu 

respectarea cerinţelor standardului SR EN ISO/IEC:17025 privind atât buna practică profesională, 

cât şi calitatea serviciilor oferite de laborator.  

 

Numărul încercărilor acreditate din INCD URBAN-INCERC: 

Sucursala/Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări 

în construcții 

Încercări acreditate 

SUCURSALA INCERC BUCUREȘTI 

Șos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, București 

38 

SUCURSALA CLUJ-NAPOCA 

Str. Florești, nr. 117, județul Cluj 

18 

SUCURSALA IAȘI 

Str. A. Șesan, nr. 37, județul Iași 

Str. Gheorghe Asachi, nr. 3-5, județul Iași 

28 

SUCURSALA TIMIȘOARA 

Str. Traian Lălescu, nr. 2, județul Timiș 

2 

INCD URBAN-INCERC are 4 laboratoare de gradul I, autorizate ISC, conform SR EN 

ISO/IEC 17025 

 

Numărul încercărilor autorizate din INCD URBAN-INCERC: 

 

Sucursala/Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări 

în construcții 

Încercări autorizate 

SUCURSALA INCERC BUCUREȘTI 

Șos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, București 

314 

SUCURSALA CLUJ-NAPOCA 

Str. Florești, nr. 117, județul Cluj 

339 

SUCURSALA IAȘI 

Str. A. Șesan, nr. 37, județul Iași 

Str. Gheorghe Asachi, nr. 3-5, județul Iași 

282 

SUCURSALA TIMIȘOARA 

Str. Traian Lălescu, nr. 2, județul Timiș 

45 

 

6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional 
 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare 

Teritorială Durabilă URBAN-INCERC deține Rețeaua Națională de Monitorizare și Protecție 
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Seismică a Patrimoniului Construit - IOSIN, instalație selectată de ministerul coordonator în anul 

2018 în vederea includerii în lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național. 

Reţeaua naţională de  monitorizare şi protecţie seismică a patrimoniului construit, va avea 

un rol esenţial şi cu competenţe extinse în contextul riscului seismic ridicat din România şi un 

specific de unicat şi de instalaţie-obiectiv special de interes naţional, deoarece este singura unitate 

CDI din domeniu care acoperă toate zonele seismice, preia şi furnizează imediat date privind 

siguranţa construcţiilor de care depinde viaţa şi integritatea populaţiei.  

Reţeaua naţională va monitoriza construcţiile în privinţa parametrilor de protecţie seismică 

şi interacţiunii teren-structură, şi nu doar mişcarea terenului. 

Prin resursa deținută în cadrul Sucursalelor INCERC Bucureşti şi Iaşi, Reţeaua naţională 

acoperă în sud, sud-est şi est, partea de ţară potenţial afectată de sursa seismică Vrancea, cca. 50% 

din teritoriu, iar cu cea din Sucursalele Timişoara şi Cluj-Napoca, teritoriul afectat de sursele 

seismice crustale din vest, nord-vest şi centru. 

Prin această instalație se trece la o etapă calitativ superioară de funcţionare a logisticii  

specifice din INCD URBAN-INCERC, bazată pe obiective strategice naţionale, care va asigura: 

➢ înainte de cutremur  

• cercetări de interes naţional, elaborarea de concepte şi soluţii cu caracter inovativ de 

protecţie seismică, încercări de laborator pe materiale, elemente de construcţii şi clădiri in situ, 

testare şi certificare tehnici inginereşti de consolidare a clădirilor, infrastructurilor critice şi 

echipamentelor vitale;  

• operarea, mentenanţa şi îndesirea staţiilor accelerografice de monitorizare a construcţiilor 

din zonele puternic seismice pentru identificarea fenomenelor de amplificare, a efectelor asupra 

construcţiilor în terenuri dificile;  

• studii de vulnerabilitate şi rezilienţă seismică, strategii naţionale de reducere a riscului de 

dezastru, materiale documentare şi conceperea de metode avansate pentru noi activităţi de 

pregătire a populaţiei pentru protecţia şi comportarea în caz de cutremur;  

➢ permanent şi în timpul cutremurelor puternice 

• monitorizarea stării structurilor şi înregistrarea în timp real a cutremurelor puternice pe 

clădiri şi teren, prin reţeaua seismică naţională pentru construcţii, conectată în timp real la sistemul 

guvernamental STS; 

➢ după cutremure puternice şi distructive 

• culegerea, prelucrarea şi interpretarea datelor privind parametrii inginereşti ai mişcării 

terenului şi construcţiilor; 

• investigarea post-seismică cu specialişti şi aparatură a stării patrimoniului construit şi 

stabilirea intervenţiilor pentru punerea în siguranţă a acestuia; 

• schimbarea conceptelor de proiectare şi protecţie seismică, introducerea în codurile de 

proiectare a perfecţionărilor necesare; 

• promovarea de noi metode de reducere a riscului seismic. 

INCD URBAN-INCERC, ca institut naţional, prin logistica de monitorizare seismică şi 

testare-cercetare în construcţii are responsabilităţi de a răspunde solicitărilor instituţiilor publice 

abilitate, ceea ce impune pregătirea anticipată pentru aceste activităţi din domeniul structuri-

inginerie seismică. 

Reţeaua Naţională de Monitorizare și Protecţie Seismică a Patrimoniului Construit este 

dotată cu utilităţi comparabile cu cele de nivel mondial şi conduce spre cercetări de înaltă calitate, 

prin logistica existentă, astfel: 

• cu 66 staţii seismice instalate în Bucureşti şi în teritoriu, aproximativ 74% din numărul 

acestora fiind accesibile online, prin intermediul protocoalelor de colaborare cu Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale – STS; 
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• aparatură performantă de laborator de cercetare și testare, planşeu de reacţiune,  platformă 

seismică vibrantă, perete de testare a modelelor de structuri la scară mare, staţie seismică cu foraj, 

stand experimentări, platforme de beton cu stand pentru teste de mare rezistenţă etc. 

Din cele 66 stații seismice instalate în cadrul Rețelei Naționale Seismice pentru Construcții, 

49 sunt accesibile on-line și datele sunt transmise direct către serverul instalat la centrul de date. 

Pe langa cele 49 echipamente accesibile on-line prezentate în tabelul de mai jos, există un 

echipamentul ETNA2, instalat la subsolul INCERC care poate fi accesat de la orice calculator sau 

telefon mobil prin intermediul IP-ului alocat. În schimb, celelalte 49 stații pot fi accesate numai de 

la serverul de date prin intermediul rețelei STS. 

În cadrul rețelei seismice, în amplasamente din București și teritoriu, sunt instalate 66 

echipamente, astfel: 

➢ 16 echipamente în București, din care: 

• 11 Kinemetrics, USA: 3 Granite (12 canale), 1 K2 (9 canale), 4 ETNA (3 canale), 3 

ETNA2 (3 canale); 

• 3 GeoSIG, Elveția: 1 GMS-18 (3 canale), 2 GSR 24 (3 canale); 

➢ 50 echipamente în teritoriu, din care: 

• 18 Kinemetrics, USA: 2 Granite (12 canale), 2 Basalt (3 canale), 12 ETNA (3 canale), 3 

ETNA2 (3 canale);  

• 31 GeoSIG, Elveția: 31 GMS-18 (3 canale); 

 

COD TIP STAȚIE NR. 
ACCESIBILE 

ON-LINE 

  GeoSIG GMS-18 32 32 

  GeoSIG GSR-24 2 0 

  Kinemetrics ETNA2 9 9 

  Kinemetrics Basalt 2 2 

  Kinemetrics 

GRANITE 

6 6 

  Kinemetrics ETNA 14 0 

  Kinemetrics k2 1 0 

TOTAL 64 66 

 

Tabel. Localități în care sunt instalate echipamentele rețelei 

 

1. Alexandria3 14. Câmpulung1 27. Miercurea Ciuc1 40. Sulina6 

2. Arnota6 15. Cernavodă1 28. Moldova Nouă2 41. Târgoviște1 

3. Bacău1 16. Cluj6 29. Onești6 42. Tg. Jiu1 

4. Banloc2 17. Constanța3 30. Oradea3 43. Tg. Mureș3 

5. Botoșani1 18. Craiova3 31. Periș4 44. Timișoara6 

6. Brăila1 19. Curtea de Argeș1 32. Piatra Neamț1 45. Tulcea1 

7. Brănești4 20. Deva1 33. Pitești6 46. Turnu Măgurele1 

8. Brașov1 21. Făgăraș2 34. Ploiești1 47. Valea Doftanei2 

9. București1,4,5,6 22. Focșani 1 35. Rm. Vâlcea1 48. Valea lui Mihai1 

10. Buzău1 23. Galați 1 36. Sibiu3 49. Vălenii de munte2 

11. Calafat1 24. Giurgiu1 37. Sighetul Marmației2 50. Vaslui1  

12. Călărași2 25. Iași6 38. Slatina 1 51. Zimnicea1 

13. Câmpina6 26. Mangalia1 39. Suceava1  

Legendă: 1. ISU; 2. PRIMĂRII/PREFECTURI; 3. ISC; 4. MEN; 5. METROREX; 6. Alte 

instituții 
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Observație: i) 28 echipamente la ISU + 6 echipamente la Primării/PC + 6 echipamente la ISC + 7 

echipamente la MEN + 1 echipament la METROREX + 18 echipamente la alte instituții;  

 

6.4. Instalații experimentale/instalații pilot 
 

INCD URBAN-INCERC, prin Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în 

Construcții din cadrul Sucursalei Iași, deține: 

➢ cea mai mare și modernă stație climatică de încercări de mediu din zona sud est-

central europeană și a treia din lume din punct de vedere al performanțelor, similară 

laboratoarelor CSTT's-Climatic Engineering and Testing Division Canada, Climate test chamber - 

Research Institute of Sweden și ABB High Power Laboratory, Sweden. Camera climatică de mari 

dimensiuni din Str. Prof. Anton Șesan, nr. 37, Iași, cu volum de max. 500 mc, permite realizarea 

unor regimuri higrotermice și climatice excesive: -50°C... +80°C, gheaţă, chiciură, grindină, 

radiaţie solară, vânt, precipitații. 

 Cercetările experimentale efectuate permit verificarea funcționării în condiții climatice 

extreme - depunere gheață și limite extreme de temperatură conform normelor IEC - EN – ISO, 

pentru:  

• echipamente de mare putere din domeniul securităţii energetice, telecomunicații; 

• sisteme aeriene și navale, maşini, instalaţii şi produse industriale etc. 

 

 
 

 
 

 

Testare echipamente din domeniul securităţii energetice 

 

➢ singura unitate de laborator acreditată pe domeniul transferului termic pentru 

construcții și instalații din România, denumită Staţia de Cercetare și Încercări Higrotermice şi 
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Climatice, activă continuu din anul 1972 până în prezent. Camera climatică cu dublă atmosferă are 

un volum de max. 140 mc și permite realizarea unor regimuri specifice celor 4 zone climatice ale 

României, precum şi realizarea unui climat excesiv de - 35°C ...+ 70°C. 

 

6.5. Echipamente relevante pentru CDI  
 

Infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul INCD URBAN-INCERC este 

compusă din echipamente de laborator pentru efectuarea de analize și teste corespunzătoare 

proiectelor de cercetare, echipamente pentru prelevare de probe aferente analizelor efectuate, 

autolaboratoare, precum și rețeaua naţională de monitorizare şi protecţie seismică a patrimoniului 

construit. 

Dintre cele mai relevante echipamente CDI, enumerăm: 

➢ unica platformă funcțională din țară pentru încercări și calificări seismice de capacitate 

13,5 tf, este activă continuu din anul 1966 până în prezent. Aceasta este singura unitate de 

laborator din România pe domeniul testării, încercărilor seismice a structurilor pentru construcții și 

instalații, precum și calificării seismice a echipamentelor pentru energie nucleară, telecomunicații 

etc. 

 
Calificări seismice de echipamente şi aparataj tehnologic pe platforma de 

13,5 tf 

 
➢ clădire cu destinaţia de Laborator de Acustică pentru Construcţii, unică la nivel 

naţional, printre cele mai mari din Europa, fiind realizată conform standardelor internaţionale ISO, 

încă din faza de proiectare a clădirii, în anii 1973…1975, şi foarte bine conformată pentru 

destinaţia pe care o are, având încăper (standuri şi camere) specifice efectuării testelor acustice 

pentru determinarea proprietăţilor acustice ale materialelor/produselor/elementelor de construcţii.  

Clădirea Laboratorului Acustica Construcţiilor are în dotare următoarele spaţii unice:  

• standul de izolare acustică la zgomot aerian, care este unic la nivel national, ca 

dimensiuni şi conformare, fiind cel mai mare stand fără transmisii pe căi colaterale din România şi 

printre cele mai bine conformate din Europa. Stand construit în sistem ”casă în casă” - format din 

două camere adiacente, dispuse  pe orizontală (una de emisie şi cealaltă de recepţie), construite pe 

fundaţii independente, fără transmisii pe căi colaterale, despărţite de peretele experimental (de 

aprox. 12 mp suprafaţă utilă), în care se montează probele (ferestre, uşi, panouri pentru pereţi, 

pereţi, panouri etc.) Aici se efectuează încercarea “determinarea în laborator a izolării acustice la 
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zgomot aerian”, acreditată RENAR, necesară pentru definirea acustică a produselor/elementelor 

verticale de construcţii ca: ferestre, uşi, pereţi etc; 

• standul de izolare acustică la zgomot de impact, care este unic la nivel national, ca 

dimensiuni şi conformare, fiind cel mai mare stand fără transmisii pe căi colaterale din România şi 

printre cele mai bine conformate din Europa. În acest stand, în camera de recepţie, se pot monta 

plafoane fonoabsorbante pentru care se pot determina anumite caracteristici acustice. Aici se 

efectuează încercarea “determinarea în laborator a izolării acustice la zgomot de impact”, 

acreditată RENAR, necesară pentru definirea acustică a produselor/elementelor orizontale de 

construcţii ca: planşee, finisaje de pardoseală etc; 

• camera anecoică (camera surdă), este printre cele mai mari din România şi printre cele 

mai mari din Europa. Camera anecoică este utilizată pentru caracterizarea din punct de vedere 

acustic (fără aportul reflexiilor), a surselor de zgomot în mărime naturală, cum sunt: echipamente, 

aparate electrocasnice, difuzoare, incinte sau surse acustice, instrumente muzicale etc., de 

asemenea este utilizată pentru cercetări pe machete modelate, pentru studierea propagării 

zgomotului în mediul natural urban; 

 

    
  FOTO  – Imagine a camerei anecoice 

 

• camera de reverberaţie, care este construită în sistem ”casă în casă”, având un volum de 

207 mc. Pentru realizarea unei durate de reverberaţie mari, corespunzătoare încăperilor acustice de 

acest tip, toate suprafeţele delimitatoare ale camerei sunt placate cu plăci de marmură (material 

reflectant), niciuna din suprafeţele opuse nefiind paralelă cu cealaltă, iar pentru asigurarea 

difuzităţii în întregul volum al camerei, sunt dispuse panouri difuzante. Camera de reverberaţie 

este unicul loc din ţară în care se efectuează încercarea “determinarea coeficientul de absorbţie 

acustică în câmp difuz”, acreditată RENAR. Camera de reverberaţie este folosită pentru măsurarea 

absorbţiei acustice în câmp difuz, caracteristică materialelor/produselor/obiectelor fonoabsorbante, 

care se utilizează ca tratamente acustice pentru pereţi şi tavane, în spaţii cu destinaţii speciale (săli 

de audiţie publică, săli de conferinţe, studiouri de înregistrări, birouri tip open-space etc). 
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FOTO  – Imagine a camerei de reverberaţie,  

cu sursa acustică şi microfon  

FOTO  – Imagine a camerei de reverberaţie  

 

⮚ Pentru domeniul de cercetare aplicată şi încercări privind securitatea la incendii: 

în cei 54 de ani de activitate, în cadrul domeniului, colectivul de cercetători de înaltă ţinută 

ştiinţifică a elaborat numeroase lucrări de cercetare fundamentală şi experimentală având ca scop 

studiul şi înţelegerea comportării la foc a materialelor şi elementelor de construcţii, prin 

dezvoltarea/modernizarea următoarelor dotări specifice, unice în țară: 

• Cuptor pentru determinarea rezistenţei la foc a elementelor verticale de construcţii, la 

scară naturală, complet automatizat 
 

 

 

         

 

 

 
 

 

• Cuptor pentru determinarea rezistenţei la foc a elementelor orizontale de construcţii, la 

scară naturală, complet automatizat 
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• Echipamente pentru încercări de reacţie la foc: SR EN ISO 11925-2 - Aprinzabilitatea 

produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra. Partea 2: Încercare cu sursă cu o 

singură flacără ; SR EN 13823 - Produse pentru construcţii expuse la solicitare termică a unui 

singur obiect arzând; SR EN ISO 1182 - Încercarea de incombustibilitate. 

 

6.6. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare corelate cu asigurarea 

unui grad de utilizare optim 
 

Obiectiv al strategiei 

INCD 
Măsuri Indicatori de rezultat 

Obiectiv general 1 (finanţare) 

Capacitate de răspuns 
Măsuri administrative dispuse în urma 

rezultatelor evaluării anuale 

Nr. proiecte depuse şi câştigate 

(naţionale, internaţionale) 

Identificare surse 

finanţare 

Măsuri administrative dispuse în urma 

rezultatelor evaluării anuale 

Instruire privind accesarea proiectelor 

Crearea unei baze de date cu sursele de 

finanţare şi posibilii colaboratori 

Nr. proiecte depuse şi câştigate 

(naţionale, internaţionale) 

Baza de date accesibilă (Intranet) 

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 

ştiinţifice 

Măsuri administrative dispuse în urma 

rezultatelor evaluării anuale 
Producţia ştiinţifică 

Creşterea ponderii 

producţiei de calitate 

Măsuri administrative dispuse în urma 

rezultatelor evaluării anuale 

Instruire privind autoratul ştiinţific 

Pondere brevete, articole ISI, BDI, 

publicaţii în volumele unor conferinţe 

internaţionale 

Creşterea numărului de 

citări 

Măsuri administrative dispuse în urma 

rezultatelor evaluării anuale 
Nr. citări în sistem ISI, alte citări 

Diseminare Program 

Nucleu 

Măsuri administrative dispuse în urma 

rezultatelor evaluării anuale 

Nr. rezultate (articole, participări la 

conferinţe, proiecte rezultate din tema 

analizată) pe proiect Nucleu 

Participare la 

conferinţe de marcă 

Termen scurt: sprijinirea cercetătorilor 

prin cooptarea altor colegi care dispun 

de fonduri sau la nivel de INCD, cu 

condiţia anunţării în timp util 

Termen mediu şi lung: participarea se 

va realiza prin fonduri proprii – 

proiecte depuse şi câştigate 

Nr. participări 
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Obiectiv al strategiei 

INCD 
Măsuri Indicatori de rezultat 

Obiectiv general 3 (revistele şi conferinţa institutului) 

Indexarea naţională a 

revistei U. A. C. 

Depunerea actelor necesare după 

anunţarea reînceperii procesului de 

evaluare 

Revista UAC este inclusă în categoria 

A (reviste de referinţă pentru domeniu, 

cu o vizibilitate deosebită atât pe plan 

naţional cât şi internaţional) în urma 

evaluării de către CNCS în 2020. La 

aceeaşi evaluare volumul de rezumate 

al conferinţei a fost inclus în categoria 

B (reviste cu un grad ridicat de impact 

în domeniu, o vizibilitate considerabilă 

mai ales pe plan naţional), iar cel de 

lucrări integrale în categoria C (reviste 

cu un impact mediu în domeniu, o 

vizibilitate mai ales pe plan local). 

Indexarea ISI şi 

Scopus a revistelor 

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 

Revista este indexată Scopus şi 

evaluată în vederea indexării ISI 

Creşterea ponderii 

autorilor şi 

participanţilor străini 

Crearea unei baze de date pornind de la 

sugestiile cercetătorilor 

Invitaţii adresate de către specialiştii 

din institut altor cercetători străini în 

cadrul conferinţelor la care participă 

Implicarea revistelor atunci când INCD 

URBAN-INCERC organizează sau co-

organizează evenimente ştiinţifice 

Pondere anuală autori străini în revistă 

(creştere continuă) 

Pondere autori străini pentru fiecare 

ediţie a conferinţei (relativ constantă) 

Creşterea numărului de 

citări ale revistelor 

Măsuri administrative dispuse în urma 

rezultatelor evaluării anuale 

Nr. citări în sistem ISI, Scopus, alte 

citări (creştere continuă) 

Asigurarea masei 

critice de articole 

Măsuri administrative dispuse în urma 

rezultatelor evaluării anuale 

Avans numere (apariţie în avans de la 

lansare) 

Obiectiv general 4 (vizibilitatea) 

Colaborări cu 

asociaţiile profesionale 

în proiecte 

Crearea unei baze de date pornind de la 

sugestiile cercetătorilor 

Invitaţii adresate de către specialiştii 

din institut altor cercetători străini în 

cadrul conferinţelor la care participă 

Asigurarea participării la evenimentele 

institutului (contacte personale) 

Nr. proiecte depuse şi câştigate 

(naţionale, internaţionale) în 

parteneriat cu acestea 

Transmitere informaţii 

Măsuri administrative 

Desemnarea persoanelor de contact la 

nivel de sucursală şi institut 

Apariţia la timp a Buletinului 

informativ 

Nr. zile de la producerea 

evenimentului la apariţia pe site 
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Obiectiv al strategiei 

INCD 
Măsuri Indicatori de rezultat 

Pregătirea raportărilor Măsuri administrative 

Termen scurt: încadrarea raportării în 

termenul-limită 

Termen mediu, lung: avans raportare 

faţă de termenul anticipat (luni) 

Obiectiv suport 1 (monitorizarea) 

Asigurarea respectării 

detaliilor 
Măsuri administrative 

Nr. lucrări sau raportări returnate 

pentru nerespectare 

Stabilire şi 

monitorizare baremuri 

Stabilirea unor baremuri de către şefii 

ierarhici pe baza propriilor analize, 

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 

Obiectiv suport 2 (perfecţionarea profesională) 

Documentarea 

permanentă 

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 

Cunoaştere surse 

finanţare 

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 

Cunoaştere publicaţii 

şi conferinţe 

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 

Cunoaştere 

colaboratori 

Măsuri administrative dispuse în urma 

rezultatelor evaluării anuale 

Înscrierea cercetătorilor în baze de date 

din domeniu 

Promovarea INCD de către cercetători 

în conferinţele la care participă 

Nr. proiecte depuse şi câştigate 

(naţionale, internaţionale) 

Nr. brevete, articole ISI, BDI, 

publicaţii în volumele unor conferinţe 

internaţionale 
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Obiectiv al strategiei 

INCD 
Măsuri Indicatori de rezultat 

Obiectiv suport 3 (infrastructura) 

Noi infrastructuri 

Identificarea din timp a necesităţilor şi 

prioritizarea investițiilor 

Crearea unei baze de date a posibilelor 

modalităţi de finanţare pornind de la 

sugestiile cercetătorilor 

Nr. infrastructuri noi achiziţionate prin 

proiecte depuse şi câştigate (naţionale, 

internaţionale) 

Exploatare 

infrastructuri existente 

Crearea unei baze de date a posibilelor 

modalităţi de finanţare pornind de la 

sugestiile cercetătorilor 

Rata de exploatare prin proiecte 

depuse şi câştigate (naţionale, 

internaţionale) 

Modernizare/renovare 

clădiri 

Identificarea din timp a necesităţilor şi 

prioritizarea investițiilor 

Crearea unei baze de date a posibilelor 

modalităţi de finanţare pornind de la 

sugestiile cercetătorilor 

Procent clădiri modernizate/renovate 

prin proiecte depuse şi câştigate 

(naţionale, internaţionale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

7. REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

Activitatea științifică desfășurată, în cursul anului 2021, în cadrul INCD URBAN-INCERC 

s-a încadrat în politica instituțională stabilită în cadrul Strategiei pentru perioada 2019-2022, 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 2021 cercetarea a fost structurată pe teme de cercetare finanţate din fonduri publice 

cât şi din alte surse astfel încât misiunea institutului să fie îndeplinită în cele şase planuri de acţiune, 

din care cele mai importante constau în: 

- desfăşurarea activității 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 inovative 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 existente în domeniul construcţiilor și 

amenajării teritoriului. 

Programele de cercetare în anul 2021 au fost desfășurate pe teme de cercetare în cadrul 

cărora au fost elaborate: studii, cercetări experimentale, au fost elaborate noi modele de testare, 

validarea de programe și pregătirea de noi tehnologii pentru materiale inovative specifice domeniilor 

de competență ale institutului. 

 

7.1 Participare la competiții naționale/internaționale: 
 

PROGRAMUL NUCLEU 

 

În anul 2021 INCD URBAN-INCERC 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, cod PN 19.33, 

acronim  „ECOSMARTCONS” în conformitate cu planul de finanțare aprobat de către 

ministerul finanțator. 

  

Principalele proiecte ale programului finanțate în anul 2021 au fost: 

- 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”; 

- PN 19 33 02 01 – „Vulnerabilitatea sistemelor de fațadă ale clădirilor la acțiunea 

incendiilor”; 

- PN 19 33 04 02 – „Soluții sustenabile pentru asigurarea sănătății și securității populației 

în conceptul inovării deschise și a prezervării mediului înconjurător”;  
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- 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 19.33.05.01 – „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”.  

 

În cadrul lucrărilor proiectului PN 19 33 03 01 cu titlul „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.”, în anul 

2021 s-au derulat 4 faze cu activităţi care au cuprins, studii şi cercetări specifice, anume: 

 

SubFaza 8.1: Studii și cercetări pentru elaborarea unei baze de date privind performanțele 

acustice ale unor tipuri de elemente de construcţii opace.  

Activităţile desfăşurate pentru atingerea obiectivului propus au fost următoarele: 

-  cercetări efectuate pentru realizarea unei clasificari a tipurilor de elemente de construcții 

opace, din materiale moderne și clasice: pereți din blocuri ceramice, bca, pereți tip sandwich din 

plăci de gips-carton, din plăci tip structuri din/cu lemn, pereți din sticlă, etc., ce pot fi folosite în 

clădiri cu diferite destinaţii din zone urbane. 

-  analize si cercetări efectuate pentru elaborarea unei baze de date realizată din Fișe de 

produse, privind caracteristicile acustice, (indici de izolare la zgomot aerian sau indici de izolare 

la zgomot de impact, sau îmbunătățirea izolării la zgomot de impact) ale unor elemente de 

construcţii opace : pereti din blocuri ceramice, bca, pereti tip sandwich din placi de gips-carton, 

din placi tip structuri din/cu lemn, pereti din sticla, planșee cu diferite pardoseli, etc., ce pot fi 

folosite în clădiri cu diferite destinaţii din zone urbane. 

-  diseminarea rezultatelor cercetărilor subfazei 8.1. 

 

SubFaza 8.2: Studii și cercetări pentru elaborarea unei baze de date privind performanțele 

termotehnice ale unor tipuri de elemente de construcţii opace. 

Activităţile desfăşurate pentru atingerea obiectivului propus au fost următoarele: 

-  cercetări efectuate pentru selectarea si sinteza tipurilor de elemente de construcții opace, 

din materiale moderne și clasice: pereți din blocuri ceramice, bca, pereți tip sandwich din plăci de 

gips-carton, din plăci tip structuri din/cu lemn, etc., ce pot fi folosite în clădiri cu diferite destinaţii 

din zone urbane. 

-  studii, analize și cercetări efectuate pentru elaborarea unei baze de date realizată din Fișe 

de produse, privind caracteristicile termotehnice, (rezistenta termica/transmitanta termică) ale 

unor elemente de construcţii opace : pereti din blocuri ceramice, bca, pereti tip sandwich din placi 

de gips-carton, din placi tip structuri din/cu lemn, etc., ce pot fi folosite în clădiri cu diferite 

destinaţii din zone urbane. 

-  studii și cercetări efectuate pentru elaborarea unei baze de date digitalizată, privind 

caracteristicile acustice și termotehnice, ale unor elemente de construcţii opace. 

-  diseminarea rezultatelor cercetărilor subfazei 8.2. 

 

Faza 9: Studii și cercetări pentru elaborarea unei baze de date privind performanțele 

acustice și termotehnice ale unor tipuri de elemente de construcţii vitrate şi compuse 

(vitrate+opace). 

Activităţile desfăşurate pentru atingerea obiectivului propus au fost următoarele: 

-  cercetări efectuate pentru clasificarea, selectarea şi sinteza, tipurilor de elemente de 

construcţii vitrate şi compuse (vitrate+opace), din materiale moderne: a) ferestre, uși vitrate, pereți 
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vitrați (pereți din sticlă), b) uși compuse (din parte opacă (de lemn , metalică, etc.) + parte vitrată 

(de sticlă), etc., ce pot fi folosite în clădiri cu diferite destinaţii din zone urbane.  

-  studii, analize și cercetări efectuate pentru elaborarea unei baze de date realizată din Fișe 

de produse, privind caracteristicile acustice (indici de izolare la zgomot aerian) și caracteristicile 

termotehnice (rezistenta termica/transmitanta termică), ale unor elemente de construcţii vitrate şi 

elemente de construcţii compuse (vitrate+opace), moderne: a) ferestre, uși vitrate, pereți vitrați 

(pereți din sticlă), b) uși compuse (din parte opacă (de lemn , metalică, etc.) + parte vitrată (de 

sticlă), etc., ce pot fi folosite în clădiri cu diferite destinaţii din zone urbane.  

-  studii și cercetări pentru elaborarea unei baze de date digitalizată, privind caracteristicile 

acustice și termotehnice, ale unor elemente de construcţii vitrate şi compuse (vitrate+opace). 

-  diseminarea rezultatelor cercetărilor fazei 9. 

 

Faza 10: Studii și cercetări pentru elaborarea unei Metodologii de calcul matematic 

(algoritm, schemă logică) de apreciere a izolării acustice a unei încăperi din clădire, cunoscând  

performanţele acustice ale unor tipuri de elemente de construcţii delimitatoare. 

Activităţi desfăşurate pentru atingerea obiectivului propus au fost următoarele: 

-  studii și cercetări efectuate privind conformarea și configurarea din punct de vedere 

acustic a partiurilor clădirilor civile; Analizarea din punct de vedere acustic a poziționării în 

clădire a unei încăperi cu o anume destinație, realizată din anumite tipuri de elemente de 

construcţii. 

- Studii, analize și cercetări pentru elaborarea unei metodologii de calcul matematic 

(algoritm, schemă logică) de apreciere a izolării acustice a unei încăperi dintr-o clădire cunoscând 

performanţele acustice ale unor tipuri de elemente de construcţii delimitatoare, metodologie ce 

poate fi folosită pentru proiectarea acustică a unei clădiri civile. 

- Studii, analize și cercetări pentru elaborarea unui program soft, digitalizat, pentru metoda 

de apreciere a izolării acustice a unei încăperi dintr-o clădire cunoscând performanţele acustice ale 

unor tipuri de elemente de construcţii delimitatoare, metodologie ce poate fi folosită pentru 

proiectarea acustică a unei clădiri civile.  

- diseminarea rezultatelor cercetărilor fazei 10. 

 

Activitățile proiectului PN 19 33 02 01 - Vulnerabilitatea sistemelor de fațadă ale 

clădirilor la acțiunea incendiilor derulate în anul 2021 

În anul 2021 s-a derulat Subfaza 3.1 - Cercetări la nivel național privind comportarea la 

rezistență la foc a sistemelor de fațadă ale clădirilor cu activităţi care au cuprins următoarele 

studii şi cercetări științifice: 

 

Subfaza 3.1 a avut ca obiectiv prezentarea problematicii naționale privind comportarea la 

rezistență la foc a sistemelor de fațadă ale clădirilor și a tratat următoarele aspecte de interes: 

- Stadiul actual al problematicii naționale privind comportarea la rezistență la foc a 

sistemelor de fațadă ale clădirilor;  

- Contribuții ale cercetătorilor din cadrul INCD URBAN-INCERC la elaborarea de norme 

privind siguranța la foc a construcțiilor; 

- Cazuistica incendiilor de fațade la clădirile din România; 

- Cercetări efectuate la INCERC București pentru evaluarea rezistenței la foc a sistemelor 

ETICS; 

- Metode de testare la rezistență la foc a sistemelor ETICS; 

- Concluzii; 

- Diseminarea rezultatelor în cadrul unor manifestari naționale și internaționale și/sau 

publicații sau alte forme. 
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Activitățile proiectului PN 19 33 04 02 - Soluții sustenabile pentru asigurarea sănătății și 

securității populației în conceptul inovării deschise și a prezervării mediului înconjurător. În 

anul 2021 s-au derulat cinci faze cu activităţi care au cuprins, studii şi cercetări specifice, anume: 
 

Faza 11/2021: Intervalidare numerică preliminară a modelului matematic 

multiparametric pentru evaluarea confortului termic și a calităţii aerului interior 

Activităţile desfăşurate pentru atingerea obiectivului propus au fost următoarele: 

-  Algoritmi și scheme logice în vederea implementării modelului matematic sub forma unui 

instrument de lucru, pentru facilitarea validărilor; 

-  Simularea în paralel a unor studii de caz reprezentative pe (a) modelul matematic inovativ 

și (b) pe programe de calcul existente (în general, programe cu algoritm uni-parametric); 

-  Analiza comparativă a rezultatelor obținute, în vederea validării preliminare a modelului 

matematic; 

-  Realizarea unei prime bucle de feedback în procesul de elaborare a noului model.  

 

Faza 12/2021: Cercetări experimentale pentru elaborarea de produse/sisteme de finisare 

cu adaosuri din deșeuri agricole, ș.a., cu potențial de protecție a construcțiilor la factori 

agresivi/corozivi de mediu. Analiza impactului economic al introducerii pe piață de noi tipuri de 

materiale eco-durabile, cuantificarea incertitudinilor 

Activităţile desfăşurate pentru atingerea obiectivului propus au fost următoarele: 

-  Elaborarea de produse de finisare cu adaosuri din deșeuri agricole vegetale rezultate la 

obținerea uleiurilor de floarea soarelui, lână de oaie, ș.a., cu potențial de protecție a construcțiilor 

la acțiunea factorilor agresivi/corozivi de mediu; 

-  Elaborarea de sisteme de finisare cu adaosuri din deșeuri agricole vegetale rezultate la 

obținerea uleiurilor de floarea soarelui și adaosuri nevegetale, cu potențial de protecție a 

construcțiilor la acțiunea factorilor agresivi/corozivi de mediu; 

-  Determinarea principalelor caracteristici fizico-mecanice (grosime, aderență la suport de 

mortar, oțel, ș.a.) ale produselor/sistemelor obținute în cadrul fazei 12. 

-  Analize de tip cost-beneficiu la introducerea pe piață a unor materiale inovative;  

-  Evaluarea impactului economic al promovării noilor materiale în contextul dezvoltării 

durabile și creșterii competitivității industriei construcțiilor, prin promovarea capitalului 

românesc; 

-  Analize de tip LCA (Live Cycle Assesment) sau analize de tip dezvoltare durabilă, inclusiv 

reciclarea materialelor din activități complexe (altele față de cele cuprinse în LCA); 

 

Faza 13/2021: Cercetări experimentale privind comportarea sistemelor de 

finisare/protecție cu adaosuri din deșeuri agricole ș.a, la solicitări agresive de mediu simulate în 

condiții accelerate de laborator (rezultate parțiale) 

Activităţile desfăşurate pentru atingerea obiectivului propus au fost următoarele: 

-  Expunerea sistemelor de finisare/protecție din produsele realizate cu adaosuri din deșeuri 

agricole vegetale/de natură animală ș.a., la solicitări agresive de mediu simulate în condiții 

accelerate de laborator (ceață salină, căldură și umiditate, temperatură scăzută, variații de 

temperatură, ș.a); 

-  Urmărirea comportării în timp a sistemelor de finisare și protecție cu adaosuri din deșeuri 

agricole vegetale/de natură animală ș.a., la solicitări agresive de mediu simulate în condiții 

accelerate de laborator, cu determinarea evoluției în timp a principalelor caracteristici fizico-

mecanice; 

-  Rezultate parțiale privind comportarea în timp a sistemelor de finisare și protecție cu 

adaosuri din deșeuri agricole vegetale/de natură animală ș.a., la solicitări agresive de mediu 

simulate în condiții accelerate de laborator. 
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-  Expunerea sistemelor de finisare și protecție cu adaosuri din deșeuri agricole vegetale/de 

natură animală ș.a., la solicitări agresive naturale de mediu, „in situ” (mediu atmosferic urban-

industrial);  

-  Diseminarea rezultatelor cercetării. 

 

Faza 14/2021: Concept, dimensionare, proiectare și realizare stand experimental (S2), 

pentru evaluarea emisiilor din materiale și structuri complexe de construcții/ materiale cu 

adaosuri din deșeuri agricole  

Activităţile desfăşurate pentru atingerea obiectivului propus au fost următoarele: 

-  Identificarea caracteristicilor tehnice necesare în vederea identificării emisiilor din 

materiale/structuri complexe utilizate în cadrul construcțiilor și a evoluțiilor acestora în timp, în 

condiții cunoscute de temperatură, umiditate și rată a schimburilor de aer; 

-  Proiectarea echipamentului necesar; 

-  Implementarea proiectului standului S2; 

-  Demararea testelor pe diferite tipuri de materiale (clasice, realizate prin valorificarea 

deșeurilor naturale și sub-produselor industriale) și structuri complexe care pot afecta calitatea 

aerului interior; 

-  Diseminarea rezultatelor cercetării prin participarea la următoarele manifestări științifice: 

Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering – RICCCE 

21(2021); International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021. 

 

Faza 15/2021: Studiu privind durabilitatea materialelor inovatoare de finisare/protecție 

cu adaosuri din deșeuri agricole ș.a, la acțiunea factorilor de mediu „in situ” și în condiții 

accelerate de laborator (rezultate finale). Evaluarea strategiilor de transfer tehnologic de tip 

„know-how” către mediul privat pentru promovarea produselor inovative 

Activităţile desfăşurate pentru atingerea obiectivului propus au fost următoarele: 

-  Urmărirea comportării în timp a sistemelor de finisare/protecție realizate cu adaosuri din 

deșeuri agricole vegetale/de natură animală, la solicitări agresive naturale ale mediului atmosferic 

urban-industrial; 

-  Evaluarea durabilității materialelor inovatoare de finisare/protecție realizate cu adaosuri 

din deșeuri agricole vegetale/de natură animală, la acțiunea factorilor agresivi de mediu în condiții 

accelerate de laborator (rezultate finale); 

-  Evaluarea durabilității materialelor inovatoare de finisare/protecție realizate cu adaosuri 

din deșeuri agricole vegetale/de natură animală, la acțiunea factorilor agresivi de mediu „in situ” și 

în condiții accelerate de laborator (rezultate finale);  

-  Strategii pro-active de proiectare, monitoring și implementare a fiecărei tehnologii și 

produs, care să asigure transferul tehnologic de tip „know-how” către firme interesate, inclusiv 

regii și/sau ministere în scopul elaborării unui ghid de bune practici cu caracter normativ 

-  Diseminarea rezultatelor cercetării. 

 

Activitățile proiectului PN 19 33 01 01 - Cercetări privind realizarea unui sistem integrat 

pentru asigurarea securității spațiului construit, cu generare semi-automată a hărților PGA 

provenite din acțiuni seismice sau alte surse vibratorii şi evaluare rapidă a vulnerabilității 

clădirilor instrumentate. În anul 2021 s-au derulat patru faze cu activităţi care au cuprins, studii şi 

cercetări specifice, anume: 

Faza 8: Studiu de caz: monitorizarea seismică permanentă a unor clădiri, în Bucureşti sau 

în teritoriu. Etapa 2 (perioada de derulare 01.03.2021 - 31.05.2021) - au fost finalizate 

activitățile pentru atingerea țintelor specifice ale  acestei etape a cercetărilor, prin: 
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-  instrumentarea seismică temporară şi, totodată, monitorizarea seismică a două clădiri 

publice şi realizarea conexiunii în vederea transmisiei de date în timp real; instrumentarea 

seismică temporară s-a realizat în vederea stabilirii caracteristicilor dinamice ale acestora, care vor 

servi ca date de bază în analiza stării de avariere după un viitor cutremur puternic; prin 

monitorizare seismică însă, datele înregistrate post-seism vor fi utile pentru aprecierea evoluției 

caracteristicilor dinamice; modificarea perioadelor proprii de vibrație ca urmare a producerii unui 

eveniment seismic pun în evidență eventualele modificări de rigiditate datorită avarierii unor 

componente structurale care nu pot fi evaluate printr-o inspecție vizuală rapidă; 

 
Schema de instalare a stațiilor multi-canal pentru  înregistrările de micro-vibrații 

 

Spectrele de răspuns obținute prin procesarea înregistrărilor de micro-vibrații 

-  stabilirea şi elaborarea acordului de instrumentare a unor clădiri publice având în vedere 

reglementările tehnice, precum şi prevederile legislative în vigoare;  

-  transmiterea de adrese privind instrumentarea seismică a unui număr de 12 clădiri 

aparținând institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din București și din țară; instrumentarea  

în vederea evaluării parametrilor dinamici va fi realizată în perioada imediat următoare fazei 8, 

începând cu data de 31 mai 2021, iar prelucrarea și analiza datelor înregistrate vor constitui 

subiectul fazei a 7-a a proiectului, ce se va desfășura în perioada 2 august-4 octombrie 2021; 

-  aplicații în cadrul sistemului de transmitere date online; prelucrarea datelor înregistrate la 

cutremurul din 9 aprilie 2021; 

-  transferul de cunoștințe obținute în cadrul fazei prin diseminarea rezultatelor în cadrul unor 

conferințe naționale/internaționale; este de menţionat în mod special participarea la salonul 

internaţional EUROINVENT (European Exhibition of Creativity and Innovation), desfăşurat la 

Iaşi în luna mai 2021, şi la care cercetarea prezentată, realizată în cadrul proiectului curent, a fost 

distinsă cu Medalia de aur; de asemenea, sunt de menţionat articolele publicate la conferinţe 

internaţionale de prestigiu, dintre care unele indexate WoS şi BDI. 

 

Faza 6: Evaluarea vulnerabilității clădirilor instrumentate/monitorizate, cu identificarea 

efectului de interacțiune clădire-teren. Etapa 1 (perioada de derulare 31.05.2021 - 30.07.2021)  - 
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au fost finalizate activitățile pentru atingerea țintelor specifice ale  acestei etape a cercetărilor, 

prin: 

-  elaborarea hărților de zonare seismică, stabilirea criteriilor de microzonare a teritoriului; 

-  perfecționarea normativelor de proiectare seismică și validarea noilor prevederi din 

normative; 

-  studiul influenței condițiilor geologice locale asupra efectelor seismice, inclusiv 

caracterizarea modului de interacțiune structură-teren, a amortizării, în condițiile specifice de 

amplasament, corelate și cu datele înregistrate de stațiile seismice pe teren liber din zonele 

învecinate; 

-  studiul transmiterii și propagării efectelor seismice în structuri multietajate, verificarea şi 

certificarea modelelor dinamice structurale sau a modelelor matematice utilizate, comparația 

criteriilor de proiectare cu răspunsul real și avariile; 

-  identificarea caracteristicilor structurale, a efectului modurilor superioare proprii de 

oscilație, în comparație cu datele obținute la microseisme; 

-  verificarea deplasărilor relative de nivel maxime, a răspunsului de torsiune (dificil de 

efectuat, în special pentru structurile asimetrice); 

-  identificarea necesităților de reparare și consolidare, precum și a eficienței unor măsuri de 

intervenție precedente. 

Importanța fenomenului de interacțiune structură-teren este un subiect dezbătut de foarte 

mult timp, arătându-se că nu poate fi neglijată, ci înțeleasă în context dinamic și corelată cu o serie 

de aspecte privind conținutul spectral al mișcării seismice și caracteristicile geotehnice și 

geologice dintr-un amplasament. În lipsa unor date provenite de la cutremure mai mari, însă, 

înregistrările de microvibrații/vibrații ambientale oferă o alternativă importantă de analiză 

dinamică structurală și evaluare a vulnerabilității globale.  

Interacțiunea dinamică poate apărea în evaluarea performanței unei clădiri în două situații 

posibil de considerat: modificarea mișcării input la nivel de teren din cauza flexibilității fundației 

și modificarea perioadei de vibrație a structurii din cauza mișcării fundației. De asemenea, poate 

modifica coeficienții de amortizare prin furnizare de amortizare suplimentară (prin disiparea 

energiei în teren), sau prin reducerea amortizării preconizate pentru o clădire cu fundația pe teren 

rigid. În plus, trebuie să fie luate în considerare și nivelurile subterane, zidurile subterane, terenul 

lateral și terenul de sub fundație, pentru a evalua efectul părții subterane a clădirii asupra 

răspunsului său seismic.  

Înregistrările unor mișcări seismice semnificative, sau unor vibrații ambientale 

semnificative, obținute atât în câmp liber (apropiat/depărtat), cât și la etajul inferior, intermediar, 

sau ultimul nivel al unor clădiri, cu posibilitate de a obține, de asemenea, și alte date din 

înregistrările din zona lor adiacenta, constau într-o sursă valoroasă de informații pentru 

investigarea efectului interacțiunii structură-teren. Aceasta investigare ține cont si de tipul de 

fundație și de teren care influențează corespunzător răspunsul structural. Prin multitudinea 

fenomenelor pe care le pot genera, mediul de propagare și terenul din amplasament pot avea o 

influență determinanta asupra comportării fundațiilor și suprastructurilor în timpul mișcărilor 

seismice.  

Abordările prezentate și exemplificarea unor concepte teoretice specifice fenomenului de 

interacțiune structură-teren răspund, consistent și aplicat, obiectivului declarat de la început ca 

având rezultate preconizate în această fază a proiectului PN 19 33 01 01 (caracterizarea modului 

de interacțiune structură-teren în anumite condiții de teren/amplasament, studiul influenței 

condițiilor geologice locale asupra efectelor seismice, caracterizate și de înregistrările de vibrații 

ambientale, corelație date înregistrate în clădire cu datele înregistrate în câmp liber etc.). 
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Concept de identificare a fenomenului de interacțiune structură-teren, prin intermediul 

înregistrărilor de vibraţii ambientale și cutremure 

 

Faza 7: Campanie de instrumentare seismică a unor clădiri publice (imobile aparținând 

INCD-urilor la nivel național). Etapa 1 (perioada de derulare 02.08.2021 - 04.10.2021)  - au fost 

finalizate activitățile pentru atingerea țintelor specifice ale  acestei etape a cercetărilor, prin: 

-  aplicarea unor criterii pentru selectarea unui număr de clădiri de utilitate publică, care au 

fost instrumentate seismic; 

-  aplicarea prevederilor tehnice privind instrumentarea/monitorizarea seismică, existente pe 

plan național şi internațional - modele de instrumentare/puncte caracteristice de locație 

instrumentală; 

-  studierea metodelor de detectare a avariilor prin monitorizare în timp real; 

-  prezentarea etapelor metodologiei de achiziție şi prelucrare a datelor;  

-  elaborarea fiselor tehnice pentru clcădirile instrumentate; analiza datelor; 

-  aplicații în cadrul sistemului de transmitere date online; prelucrarea datelor înregistrate la 

cutremurele din data de 01.08.2021 şi 01.09.2021; 

-  transferul de cunoștințe obținute în cadrul fazei prin diseminarea rezultatelor în cadrul unor 

conferințe naționale/internaționale/simpozioane de inventică. 

În Faza 7 a proiectului a fost realizată prima etapă a campaniei de instrumentare seismică a 

unor clădiri publice propusăîn cadrul acestui proiect (imobile aparținând INCD-urilor la nivel 

național), inclusiv achiziţia de date micro-seismice în amplasamente. Au fost prezentate 

recomandările tehnice privind instrumentarea şi monitorizarea seismică/din micro-vibrații, pe plan 

naţional şi internaţional. Totodată, pe perioada de derulare a fazei 7 a fost elaborată Metodologia 

pentru achiziţie şi prelucrare date obţinute prin instrumentarea seismică temporară  a clădirilor.  

Conform datelor prezentate în capitolele lucrării, în această etapă au fost instrumentate 

douăsprezece clădiri iar pentru şase dintre acestea s-a realizat prelucrarea şi analiza datelor. Pentru 

fiecare dintre cele şase clădiri a fost creată o fişă tehnică cu datele de bază ale acestora, precum şi 

un raport tehnic în care sunt prezentate rezultatele instrumentării seismice pentru clădirea în cauză. 
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Clădiri instrumentate in cadrul Fazei 7 

 

În cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare şi Protecţie Seismică a Patrimoniului Construit 

(RNMPSPC) au fost înregistrate cele două cutremure produse în data de 01.08.2021 în zona 

Moldovei, respectiv cutremurul vrâncean produs în data de 01.09.2021 în zona Vrancei. 

Cercetătorii din cadrul departamentului RNMPSPC au prelucrat şi analizat aceste înregistrări iar 

rezultatele obţinute sunt prezentate în cadrul acestei lucrări. 

 

Faza 5 - Studii privind identificarea şi achiziția softurilor dedicate monitorizării (perioada 

de derulare 01.10.2021 - 09.12.2021)  - au fost finalizate activitățile pentru atingerea țintelor 

specifice ale  acestei etape a cercetărilor, prin: 

- documentare, identificare si descriere softuri avansate utilizate in monitorizarea seismică a 

clădirilor (SeisComP - GFZ şi gempa, OASIS Plus si AUTOPRO (KINEMETRICS), 

GEOSMART (GEOSIG), ARTEMIS Modal Pro (SVIBS), ANTELOPE (KINEMETRICS)); 

- identificarea aplicaţiilor software ce vor fi achiziţionate şi instalate in cadrul centrului de 

date; 
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- instrumentarea seismică temporară a unor clădiri publice - elaborarea fişelor tehnice ale 

clădirilor instrumentate, date de bază obţinute, analiza datelor înregistrate; 

 

 
Software ARTeMIS dedicat analizei modale a structurilor 

- documentare si identificare softuri dedicate studiului interactiunii structura-teren; 

- activităţi desfăşurate în cadrul reţelei nationale seismice pentru mentinerea functionalitatii 

generale in tot teritoriul etc. 

 

Monitorizarea vibrațiilor seismice sau provenite din alte surse, atât la nivelul terenului cât 

şi pe clădiri, are numeroase aplicații în menținerea siguranței şi funcționalității normale a fondului 

construit. Pe plan internațional au fost dezvoltate, în ultima perioadă, numeroase soluţii integrate, 

hardware şi software, care asigură achiziția, prelucrarea şi analiza datelor înregistrate, rapid sau în 

timp real. Acestea constituie un element esențial în prevenirea efectelor seismelor sau ale 

vibrațiilor periculoase asupra clădirilor şi infrastructurilor, în avertizarea timpurie şi în 

fundamentarea strategiilor de intervenție rapidă post-seism. 

Pe baza informațiilor sintetizate, s-a procedat la identificarea soluțiilor software de 

transmitere, achiziție si prelucrare date in timp real, ce vor fi instalate în cadrul Centrului de Date 

al rețelei seismice a INCD URBAN INCERC, infrastructură funcționând în cadrul 

Departamentului „Reţeaua Naţională de Monitorizare și Protecţie Seismică a Patrimoniului 

Construit (IOSIN)” - RNMPSPC. S-au identificat cele mai adecvate soluţii, atât din punctul de 

vedere al funcționalității, cât şi din cel al investiției necesare, respectiv disponibile. Un criteriu 

important în selecție a fost structura modulară a platformei utilizate, astfel încât să se poată avea în 

vedere extinderea şi completarea treptată a sistemului, prin dotări succesive, dobândind însă, de la 

bun început, una sau mai multe funcționalități de bază, astfel încât sistemul să poată fi instalat într-

o formă pilot, preliminară. Pentru monitorizarea seismică s-a constatat că, din acest punct de 

vedere, dar şi la nivel de capacități de ansamblu, programul SeisComPro și modulele asociate 

prezintă cel mai bun raport performanță preț. 

În cadrul lucrării sunt prezentate amplasamentele staţiilor seismice la care au fost efectuate 

activităţi de mentenanță. În perioada de derulare a fazei 5 au fost realizate activităţi de mentenanță 

în opt amplasamente ale RNMPSPC. 
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Activitățile proiectului 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. În anul 2021 s-au derulat următoarele faze și subfaze: 

 

Faza 3, Subfaza 3.2. Realizarea suportului cartografic / cadastral al culei. Obiectivul fazei 

a fost realizarea suportului cadastral al culei Șiacu în vederea reconstrucției virtuale și realizarea 

unui studiu de documentare în vederea realizării bazei de date spațiale a culelor din România. 

Pentru aceasta am realizat următoarele rezultate: 

- Studiu privind directivele și soluțiile europene privind digitizarea patrimoniului construit;  

- Studiu privind politicile și strategiile naționale referitoare la patrimoniul construit;  

- Suport cartografic al culei Șiacu, utilizând tehnicile GIS și culegerea datelor fotogrammetrice cu 

ajutorul UAV;  

- Studiu privind planurile de încadrare ale culei Șiacu în sit și relațiile în zonă ;  

- Studiu de interes național privind situația culelor din România și culegerea datelor necesare 

pentru realizarea bazei de date naționale a ansamblurilor arhitecturale de tip culă.  

 

Etapa a-III-a, Faza: Subfaza 3.2. cuprinde 7 capitole conținând elementele esențiale în culegerea, 

prelucrarea și elaborarea suportului cartografic pentru cula Șiacu și un studiu de documentare 

privind soluțiile europene și naționale referitoare la digitizarea și la elaborarea bazelor de date 

specifice patrimoniului construit cu accent pe situația culelor din România.  

Cele 7 capitole se prezintă astfel:  

Capitolul 1 - Politici europene privind digitizarea patrimoniului cultural prezintă principalele 

documente și politici europene ce fac referire la patrimoniul cultural, cu accent pe necesitatea 

digitizării resurselor culturale. 

Capitolul 2 - Patrimoniul construit al României: baze de date, instituții responsabile, lista 

monumentelor istorice, legislație patrimoniu cultural imobil - monumente istorice. Acest 

capitol face referire, în special, la programele naționale de culegere a datelor privind patrimoniul 

construit.  

Capitolul 3 - Utilizarea tehnicilor GIS pentru obținerea suportului cartografic al obiectivelor 

de patrimoniu construit. Implementarea unui sistem informațional de baze de date spațiale în 

domeniul urbanismului și patrimoniului construit oferă informaţii, statistici, analize şi scenarii cu 

privire la dinamica teritoriului sub forma unor reprezentări cartografice, tabele, grafice, hărţi de 

sinteză, serii de date, studii şi rapoarte ştiinţifice necesare pentru a caracteriza zona studiată sau 

tipologia construcțiilor, în scopul creşterii competitivităţii şi coeziunii teritoriului prin 

îmbunătăţirea cunoaşterii realităţilor teritoriale şi a dinamicilor acestora.  

Capitolul 4 - Culele din România: caracterizare, descriere, situația în prezent. Termenul 

„kule” provine din limba turcă, ceea ce se traduce în limba română turn. Cula este o construcție 

semifortificată, caracteristică pentru secolele XVIII-XIX. Acest tip de construcție se întâlnește și 

în alte țări, precum Serbia, Bulgaria, Albania, Grecia, Macedonia de Nord. În România, există 

câteva zeci de cule, aflate în diferite grade de conservare: bună, medie, precolapt, ruină. În cadrul 

acestui studiu, au fost analizate 29 de cule, situate în diferite județe ale țării: Argeș (4), București 

(1), Dolj (3), Gorj (8), Mehedinți (5), Teleorman (1), Vâlcea (5). Pentru fiecare culă a fost 

menționată localizarea, datarea, folosința, materiale folosite, istoricul, descrierea. De asemenea, au 

fost selectate o serie de fotografii, ce ilustrează caracteristicile fiecărei cule.  

Capitolul 5 - Utilizarea tehnicilor de tip GIS pentru marcarea pe harta României a tuturor 

ansamblurilor arhitecturale de tip culă a avut ca scop principal utilizarea softului ARCGIS 

pentru marcarea pe harta României în coordonate Stereo 70 a tuturor ansamblurilor arhitecturale 

de tip culă. Acest lucru a fost posibil și datorită informațiilor existente la nivel local privind locația 

în coordonate x,y,z a anumitor ansambluri arhitecturale de tip culă, dar și datorită programelor 

Google Maps sau Google Earth care fac posibilă localizarea anumitor cule pentru care se pot 
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determina coordonatele x,y,z, în sistem WGS84 și apoi transforma în coordonate Stereo 70, 

specifice topografiei din România (Figura 1). 

 
Figura 1. Tehnici GIS pentru marcarea culelor din România 

 

Capitolul 6 - Obținerea și realizarea suportului cartografic al culei Șiacu. Acest capitol s-a 

focalizat pe obținerea și realizarea suportului cartografic al culei Șiacu. Obținerea imaginilor s-a 

realizat cu drona de tip multirotor pentru topografie și supraveghere aeriană Octa-1115.  

Mission Planner este o aplicație de tip stație la sol cu caracteristici complete, care este compatibilă 

numai cu sistemul de operare Windows, fiind construit pentru a lucra cu date provenite de la 

dronele cu sistem de control de tip Arducopter. Este folosită pentru configurarea misiunii sau ca 

mod de control dinamic suplimentar, fiind utilizată pentru planificarea, salvarea și încărcarea 

misiunilor autonome în platforma aeropurtată, folosind hărțile georeferențiate de tip Google Earth. 

Mission Planner permite utilizatorului configurarea, monitorizarea, transmiterea comenzilor către 

sistemul de control al platformei aeropurtate, încărcarea planurilor de zbor, schimbarea punctelor 

de referință chiar și atunci când multicopterul este în zbor. Agisoft PhotoScan este o soluție 

avansată de modelare 3D a imaginilor care are la bază tehnologia reconstrucției obiectelor folosind 

multiple perspective. Una din recomandările principale în modelarea imaginilor aeriene este 

folosirea unui obiectiv cu distanță focală de 50 mm, surprinderea unui obiect geografic în cel puțin 

trei imagini, pentru a preveni zonele moarte în momentul extrapolării informațiilor prin 

suprapunerea imaginilor, precum și captarea imaginilor în format RAW pentru a mări claritatea 

modelului. 
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Figura 2. Prelucrarea datelor fotogrammetrice și obținerea modelului digital al culei Șiacu 

 

Capitolul 7 - Realizarea suportului cartografic / cadastral al Culei Cioabă - Chințescu a 

avut ca obiectiv realizarea planului de încadrare a culei Șiacu în vederea reabilitării culei Șiacu. 

Prin intermediul programului software de tip CAD a fost posibilă tranziția elementelor obținute 

pentru modelarea 3D a culei. Așadar, modelarea 3D a fost posibilă utilizându-se un program 

software 3D compatibil cu cel din CAD, generând astfel simularea obiectivului și permițând 

posibilitatea transpunerii grafice din 2D în 3D. 

 

Figura 3. Extras Releveu Plan etaj și Elevație 1:100 

 

O a doua cartografiere a fost realizată prin intermediul fotogrammetriei sporind acuratețea 

culegerii datelor din teren. Rezultatul obținut simulează o potențială soluție de recondiționare a 

culei, păstrându-se specificul locului. Printre acestea, suportul cartografic și/sau cadastral, 

reprezintă baza pe care se conturează potențialul de reabilitare a monumentelor aflate în stare 

continuă de degradare. Mulțumită tehnologiei care simplifică procesele de achiziție a datelor, este 

indispensabilă prezența echipelor de profesioniști care să utilizeze resursele pentru atingerea 

obiectivelor 
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Faza 4. Realizarea modelului 3D pentru studiul pilot-ansamblul arhitectural de tip culă-

Cula Șiacu, comuna Slivilești, județul Gorj. Obiectivul fazei 4 a fost realizarea modelului 3D a 

culei în scopul mapării degradărilor și pentru obținerea unui model de reconstrucție virtuală.  

Au fost realizate următoarele rezultate: 

- Studiu comparativ privind digitizarea obiectivelor de patrimoniu construit utilizând diferite 

tehnologii virtuale în scopul conservării digitale;  

- Studiu privind peisajul cultural și impactul antropic și natural asupra siturilor de patrimoniu 

cultural;  

- Studiu privind importanța participării publicului în conservarea și valorificarea peisajelor 

culturale;  

- Finalizarea și utilizarea modelului 3D al culei Șiacu pentru reconstrucția virtuală și maparea 

degradărilor acesteia;  

- Realizarea bazei de date GIS a culelor din România conform strategiilor naționale și a 

directivelor europene privind digitizarea patrimoniului cultural.  

  

Faza 4 a fost structurată pe următoarele capitole: 
Capitolul 1 - Modelarea informatică a construcțiilor de patrimoniu - tratează problematica 

digitizării patrimoniului construit, care reprezintă o categorie importantă a patrimoniului cultural, a 

cărui prezervare și punere în valoare contribuie la moștenirea culturală și istorică transmisă generațiilor 

viitoare. 

Capitolul 2 - Tehnologii virtuale utilizate pentru prezervarea digitală a obiectivelor de 

patrimoniu cultural – completează capitolul precedent, făcând referire la produsele informatice finale 

obținute prin prelucrarea datelor terestre și spațiale și utilizarea lor în domeniul planificării spațiale. 

 

 
 

Figura 4. Dronă profesională utilizată pentru ridicări topografice (http://basedrone.es/) 

 

Capitolul 3 - Impactul antropic și natural asupra siturilor de patrimoniu cultural – 

înfățișează modul în care patrimoniul cultural, resursă cu valoare culturală și istorică, poate fi afectat 

prin impactul mediului natural și prin cel antropic. 

Capitolul 4 - Peisajul cultural și amenințările ultimilor ani. Capitolul analizează aspecte 

legate de protecția patrimoniului cultural în strânsă legătură cu cea a peisajului într-un cadru 

multidisciplinar, astfel încât să se facă față provocărilor directe antropice și naturale asupra acestora. 

Capitolul 5 - Participarea publicului la conservarea și valorificarea peisajelor naturale. 

Scenarii de utilizare adaptativă a culei Șiacu. Conservarea peisajelor culturale valoroase necesită o 

implicare activă a comunităților locale în planificarea, gestionarea și dezvoltarea durabilă a acestora, 

iar participarea publicului a devenit tot mai importantă, jucând un rol relevant în determinarea felului 

în care comunitatea gestionează și protejează peisajul. Participarea publicului are ca principal scop 

încurajarea comunității de a-și aduce propria contribuție în procesul de luare a deciziilor. 

http://basedrone.es/
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Capitolul 6 - Utilizarea modelului 3D pentru reconstrucția virtuală a Culei Cioabă – 

Chințescu, Șiacu - prezintă metodele care pot fi utilizate pentru reconstrucția 3D a culei. Cele mai 

importante elemente ale patrimoniului cultural necesită promovare pentru asigurarea consolidării 

identității culturale locale, lucru care este din ce în ce mai dificil. Simularea și reconstrucția virtuală 

3D a culei poate reprezenta un instrument de promovare și conservare. Astfel, pentru 

reconstrucția 3D a Culei Cioabă-Chințescu au fost utilizate două metode: Metoda prin fotogrammetrie 

și prin modelare 3D de tip VR, prin intermediul planurilor realizate în urma releveului și a fotografiilor 

realizate. Modelarea 3D a urmat mai multe etape prin care s-a utilizat releveul pentru reconstrucția 

virtuală a culei, fapt ce a eficientizat metoda de lucru. Simularea 3D a urmărit realizarea culei orientată 

spre un aspect îmbunătățit, care a permis remedierea problemelor structurale și de estetică. Astfel, 

imaginea de ansamblu a culei a căpătat o nouă față, fiind reabilitată digital. Performanțele 

tehnologice permit crearea unei realități virtuale prin care studiile pot fi cu mult eficientizate, iar 

precizia datelor poate fi perfecționată, reabilitând astfel nu doar obiectivul din acest studiu, cât orice 

tip de construcție și nu numai. Fie că este vorba de obiective arhitecturale, fie că este vorba de 

elemente din complet alte domenii, capacitatea de reproducere digitală prin realitatea virtuală devine 

un instrument extrem de valoros, prin intermediul căruia, specialiștii din diverse domenii pot maximiza 

rezultatele. 

 
Figura 5. Reconstrucție 3D – VR, propunere amenajare - Cula Cioabă-Chințescu, Șiacu, Gorj 

 
Capitolul 7 - Utilizarea modelelor 3D ale culei Șiacu pentru maparea degradărilor. 

Recomandări pentru conservarea și restaurarea culei prezintă, pe lângă documentarea conceptuală, 

o metodă integrată pentru analiza patrimoniului arhitectural deteriorat. Metoda combină scanarea 3D, 

analiza fotografică critică și cartarea degradărilor. 

 
Figura 6. Fațada principală a culei – principalele degradări identificate 
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Figura 7. Fațada posterioară a culei – principalele degradări identificate 

 

Capitolul 8 - Programe și strategii naționale vizând conservarea digitală a patrimoniului 

din România prezintă preocupările naționale în ceea ce privește patrimoniul cultural și conservarea 

digitală a acestuia 

Capitolul 9 – Realizarea bazei de date GIS a culelor din România conform directivelor 

europene privind digitizarea patrimoniului cultural prezintă utilizarea bazelor de date în scopul 

restaurării sau conservării elementelor de patrimoniu construit. 

 

 
Figura 8. Câmpurile bazei de date GIS a culelor din România 

 

Faza 5. Identificarea tipurilor de investigații, a metodelor specifice de cercetare și a 

demersurilor necesare pentru fundamentarea strategiei de intervenție în cazul studiului pilot-

documentație tehnică. Obiectivul fazei a 5- a fost identificarea tipurilor de intervenții și metode de 

cercetare în vederea identificării măsurilor de intervenție și de reabilitare a structurii de rezistență 

a culei Șiacu. 
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Lucrarea a fost structurată pe următoarele capitole: 

Capitolul 1. Metode de conservare și reabilitare a patrimoniului construit. Au fost 

prezentate măsurile de restaurare și conservare a patrimoniului istoric la nivel european și 

național, problemele curente ale degradării și distrugerii, modalitățile de implementare a peisajului 

cultural, aspecte generale privind restaurarea și reabilitarea monumentelor istorice și necesitatea 

restaurării și reabilitării culelor din România în contextul dezvoltării turismului cultural, probleme 

curente legate de întreținere și reparații. În concluzie, Pentru diminuarea ratei de degradare și pentru 

stabilirea programelor de întreținere și intervenție, este necesar ca restaurarea și conservarea să se 

bazeze pe criterii științifice, pe determinări fizico-chimice riguroase ale materialelor specifice, în 

corelare cu dinamica factorilor de mediu și antropici de stres. 

Capitolul 2. Arhitectura de tip culă din Europa balcanică. Capitolul include aspecte legate de 

caracteristicile materialelor utilizate, fiind prezentate casele turn de tip culă din țările balcanice, în 

câteva studii de caz (Serbia și Macedonia, Albania și Kosovo, Grecia, Bulgaria și Turcia). În 

concluzie, Arhitectura vernaculară este considerată ca fiind un segment important al identității 

culturale a peninsulei Balcanice (Namicev et al, 2018), în care este inclus stilul otoman impus de 

dominația Imperiului Otoman în perioada secolelor XVII-XIX. Cu toate acestea, în toate țările în care 

acest tip de arhitectură există, și care s-au aflat sub stăpânirea otomană, resping orice posibilă influență 

otomană în arhitectura de tip culă, fiecare promovând acest patrimoniu ca reprezentând tipul lor 

național de casă tradițională. În ciuda asemănărilor evidente în ceea ce privește forma arhitecturală și 

planul, tehnologia și materialele de construcții utilizate, chiar decorurile interioare și exterioare, în 

secolul trecut, acest tip de casă a primit o serie de denumiri naționale, cum ar fi „casă greacă”, „casă 

turcească”, „casă bulgară de renaștere națională” sau „casă tradițională macedoneană”.  

Capitolul 3. Expertizarea și evaluarea măsurilor de intervenție în vederea reabilitării structurii 

de rezistență a culei Cioabă-Chințescu. Capitolul analizează cula împreună cu aspecte legate de 

determinarea rezistenței la compresie a zidăriei in situ, determinarea rezistenței la forfecare a zidăriei 

în rost orizontal și teste distructive efectuate pentru determinarea rezistenței la compresiunea a 

elementelor ceramice. 

Capitolul 4. Bune practici de reutilizare adaptivă a patrimoniului construit. Studii de caz pe plan 

național și internațional. Re-utilizarea adaptivă are în vedere regenerarea fondului construit, cu 

păstrarea, într-un procent cât mai mare, a structurii existente, din punct de vedere al identității 

construcției și al materialelor folosite. Se evidențiază existența a numeroase avantaje, în ceea ce 

privește re-utilizarea adaptivă, printre care: aduce beneficii comunității, prin implicarea locuitorilor din 

zonă, evitarea costurilor privind demolarea clădirii, timp redus față de timpul destinat construirii unei 

noi clădiri. Capitolul reprezintă o explorare a diferite proiecte naționale și internaționale care lucrează 

cu diferite aspecte ale moștenirii patrimoniale. Acestea au fost selectate pe baza unor criterii de 

aplicabilitate în cazul Culei Șiacu. Scopul acestui proces este de a identifica și analiza soluții de bună 

practică, care pot fi ulterior preluate, adaptate și implementate într-o soluție de re-utillizare adaptivă a 

Culei. 

Capitolul 5. Turismul cultural și rolul lui în conservarea și restaurarea zonelor istorice. 

Capitolul analizează aspecte legate de conservarea și restaurarea zonelor istorice, metode și tehnici de 

restaurare a structurilor istorice. Sunt prezentați pașii necesar a fi urmați pentru reabilitarea culei 

Cioabă-Chințescu.   
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Figura 9. Arderea neuniformă și coloritul neuniform al cărămizilor 

 

Capitolul 5. Turismul cultural. Capitolul tratează aspecte privind turismul și spiritul locului, 

turismul cultural, inclusiv în vremea pandemiei COVID-19, cu accent pe județul Gorj, pentru care 

au fost analizați principalii indicatori statistici turistici.  

Capitolul 6. Evenimente culturale ca parte a turismului cultural. Zile europene ale 

patrimoniului. Capitolul prezintă un scurt istoric al acestui tip de turism la nivel european, 

național, regional și local, precum și  noțiuni precum identitate vizuală, accesibilitate, organizare, 

programe, tematici, inițiative specifice, buget și management, marketing și, ca studiu de caz – 

zilele patrimoniului european în România. 

 

Faza 6. Realizarea planului de situație a ansamblului arhitectural de tip culă 

 

Capitolul 1. Planificare strategică, planificare spațială, programe economice și instrumente 

de sprijinire a deciziilor, prin punerea în aplicare a programului Horizon/Europa2020. Capitolul 

prezintă programele-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 și Orizont Europa, structura 

programelor Orizont 2020 și Orizont-Europa, diferențe între Orizont 2020 și Orizont Europa, 

planificarea spațială în cadrul programelor Orizont ale Uniunii Europene și exemple de proiecte în 

domeniul dezvoltării urbane și teritoriale, finanțate prin H2020, din care proiecte cu participare 

românească finanțate prin programul Orizont 2020.  

 Capitolul 2. Patrimoniul cultural și itinerariile turistice. Sunt abordate patrimoniul cultural 

și peisajul cultural (abordarea teritorialistă), proiectarea itinerariilor culturale prin planuri 

integrate, descrierea analitică: utilizarea GIS pentru descrierea zonei în care se află cula Cioabă-

Chințescu. 

Capitolul 3. Contribuția turismului la dezvoltarea regiunilor din sudul României prin 

valorificarea patrimoniului natural și construit împreună cu Capitolul 4. Amenajările peisagistice 

în context patrimonial se referă la abordarea peisajului urban istoric inclusiv din punct de vedere 

turistic. 

 

Faza 7. Studiu de amenajare peisagistică a ansamblului arhitectural de tip culă-Cula Șiacu, 

comuna Slivilești, județul Gorj-documentație tehnică, care este și obiectivul fazei. 

Faza 7 conține următoarele capitole:  

Capitolul 1. Conceptul de peisaj. Capitolul este axat pe două mari direcții: pe de o parte prezintă 

aspecte legate de evoluția cercetărilor peisajului de-a lungul timpului – din Renaștere până în 
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prezent – pe de altă parte prezintă modul cum a avut loc schimbarea de paradigmă în ceea ce 

privește peisajul odată cu prevederile Convenției Europene a Peisajului (2000) și ale Convenției 

UNESCO privind protecția patrimoniului universal, cultural și natural (Convenția de la Paris, 

1972). Este prezentat pe larg conceptul de peisaj și evoluția sa istorică, de la obiect de studiu al 

geografiei la conceptul de peisaj cultural care, odată cu apariția fotogrammetriei aeriene, a 

geostatisticii și a tehnicilor de analiză vizuală (teledetecție), a cunoscut un nou mod de cercetare, 

făcându-se legătura dintre peisaj și patrimoniul cultural și natural. A fost prezentată evoluția 

cercetării în domeniul peisajului începând cu anii 60 și până după anul 2000. Plecând de la cele 

două convenții menționate, cele care au pus bazele cercetării în domeniul peisajului, a fost 

cercetată literatura de specialitate din perspectiva relației patrimoniu – peisaj, prin care au fost 

aflate atât aspectele pozitive cât și negative ale celor două convenții.  

Capitolul 2. Peisaj și patrimoniu cultural: exemple de bune practici în planificarea teritorială și 

dezvoltarea locală. Au fost prezentate unele generalități privind patrimoniul cultural ca parte a 

dezvoltării teritoriale, aspecte privind patrimoniul în contextul planificării și dezvoltării locale: 

exemple de proiecte și studii - Exemple de programe și proiecte din România, 2.3. Studiu 

comparativ casă turn din sudul Italiei - Cula Șiacu. 

 

 

 

Figurile 10 și 11. Cula Șiacu, trecut și prezent (Cule în lumină, 2019) 

 

Capitolul 3. Încadrare în Macropeisaj. Elemente de peisaj natural și Capitolul 4 - 

Metodologia de identificare şi evaluare a peisajelor prezintă Principii și elemente în arhitectura 

peisagistică, Tipologia peisajului, Rolul patrimoniului pentru dezvoltarea durabilă, Proiectarea 

peisagistică în extravilan, Metodologia de identificare şi evaluare a peisajelor. 

Capitolul 5. Grădini și parcuri istorice cu valoare patrimonială. Estetica unei grădini nu 

trebuie să fie afectată de funcționalitatea ei. Mai mult, funcționalitatea și, împreună cu ea, toate 

elementele adiacente care ajută la desfășurarea unei vieți armonice în spațiul grădinii, trebuie 

gândită în virtutea principiului estetic. Spre deosebire de amenajarea teritorială, unde primează 

funcționalitatea, grădina se vrea o operă de artă, unde estetica nu mai este un apanaj, ci tocmai 

sensul central al proiectării spațiului. Sustenabilitatea ecologică este esențială și implicită în ideea 

unei grădini. Orice formă care atacă acest concept este destitutivă în raport cu sensurile locuirii în 

grădină. De aceea, proiectarea peisagistică așa cum o vedem noi dezvoltă esteticul în virtutea 

ecologiei și nu în afara ei. Integrarea armonioasă a infrastructurii se realizează în mai mulți pași în 
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funcție de complicația acesteia și de nivelul de intervenție stabilit inițial. În funcție de zonă (spațiu 

urban, semiurban, rural etc.), integrarea presupune stabilirea unor proiecte adaptate în așa fel încât 

să corespundă cu gradul necesar de intervenție. Prezervarea direcțiilor generale și a liniilor 

peisajului existent în liniile grădinii este de importanță capitală pentru a evita efectele de 

artificiozitate inutilă, creând în același timp impresia de inconsistență stilistică. Asumarea 

mediului și asumarea peisajului sunt concepte implicate în orice formă respectabilă de proiectare 

peisagistică. 

 
Figura 12. Starea deconservare a Culelor din Oltenia și Muntenia (Sursa: Analiză baza de date UrbanProiect și 

Proiect Nucleu faza , 2021) 

 

Faza 8. Realizarea modelului 3D de amenajare peisagistică a ansamblului arhitectural de 

tip culă- Cula Șiacu, comuna Slivilești, județul Gorj, care este și obiectivul fazei.  

Faza 8 este structurată pe următoarele capitole: 

Capitolul 1. Arhitectura peisajului. Capitolul urmărește legătura care există între peisaj și 

arhitectură, prin prezentarea unor aspecte privind teoria și practica amenajării grădinilor, pe baza 

cărora au fost prezentate principiile de amenajare peisagistică a culei Cioabă-Chințescu. 

Capitolul 2. Proiectare peisageră cu ilustrare 2D și 3D. Pași în proiectare și amenajare 

peisagistică. Au fost prezentate câteva studii de caz (ca de exemplu Proiectului de Amenajare 

Peisageră parcul Scoica din Mangalia). 

Capitolul 3. Programe software specializate în designul peisagistic. Au fost prezentate 

generalități privind evoluția software în domeniul designului peisagistic, caracteristicile generale 

ale programelor software specializate în designul peisagistic și câteva software de proiectare 

peisagistică utilizate la nivel mondial. 

Capitolul 4. Tendințe în arhitectura peisagistică. După prezentarea unui scurt istoric, în 

capitol sunt analizate caracteristicile arhitecturii peisagistice și tendințele actuale în arhitectura 

peisagistă.  

Capitolul 5. Modelarea 3D a clădirilor de patrimoniu. În acest capitol au fost arătate câteva 

exemple de modele 3D realizate pentru clădirile de patrimoniu și câteva softuri ce pot fi utilizare 

în realizarea modelului 3D al Culei Șiacu. Modelele 3D reprezintă un mijloc util de documentare 

a monumentelor istorice. Acestea pot fi folosite ca instrumente pentru cercetarea științifică, pentru 

a păstra memoria unui site sau pentru a oferi acces – fie digital, fie în formă tipărită – la o structură 

fizică care nu poate fi văzută altfel. 

Pentru Cula Șiacu, Affinity Photo a permis prelucrarea și texturarea imaginii. 
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Figura 13. Cula Șiacu - Prelucrarea și texturarea imaginii 

 

  
Figura 14. Conceptul de amenajare a culei Șiacu, comuna Slivilești 

 

Existența spațiilor verzi, în special în mediul urban, înfrumusețează aspectul exterior al orașului 

și are un efect benefic asupra locuitorilor acestuia. Recreerea în spațiul deschis este unul dintre 

elementele centrale ale activității umane, prin urmare acesta trebuie să fie amenajat astfel încât să 

aducă valoare economică, dar și socială unei localități. Menținerea spațiilor verzi istorice și amenajarea 

parcurilor noi reprezintă un bun cultural ce subliniază identitatea unei societăți (ASOP, 2017).  

Peisajul trebuie să devină o componentă importantă a calității vieții, în areale urbane sau rurale, 

degradate sau în cele conservate, în spații recunoscute ca fiind pitorești, precum şi în peisaje 

considerate obişnuite în spațiul cultural românesc dar speciale în alt context cultural, el putând deveni 

o resursă unică, favorabilă și cu o importanță vitală în metabolismul urban, generând nevoia de 

protecție, management şi amenajare corespunzătoare (Crăciun, 2015). 

 

PROIECT SIPOCA 606 

   

INCD URBAN-INCERC este partener în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de 

planificare strategică a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației/ 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit 

național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic”, cod MySmis 127562/cod 

SIPOCA 606, inițiat în 2019, cu finalizare în 2022.  

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de 

beneficiar, implementează proiectul Consolidarea capacității de planificare strategică a 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit 

național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic, cod MySmis 127562/cod 

SIPOCA 606. Proiectul este realizat în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC și cu sprijinul 

Băncii Mondiale în baza Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile. Scopul 

proiectului îl reprezintă consolidarea capacității de planificare strategică și operațională a 
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MDRAP, în vederea îndeplinirii obligațiilor europene privind eficiența energetică și a 

eficientizării acțiunilor ministerului în domeniul riscului seismic. 

Activitățile din anul 2021 au privit domeniile reducerea riscului seismic și performanța 

energetică, potrivit planului de lucru din cererea de finanțare.  S-a contribuit la realizarea 

componentelor Strategiei Naționale pentru Reducerea Riscului Seismic și la sprijinirea din punct 

de vedere strategic și tehnic a MDRAP în organizarea a unor evenimente de informare și 

conștientizare privind riscul seismic. 

 

PROIECTE 

 

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” 

 

Proiectul, la care INCD URBAN-INCERC a fost partener și care s-a încheiat în luna 

octombrie 2021, a fost cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 

Instrumentul pentru Asistență de Preaderare (IAP). 

Prin proiectul ConnectGREEN, parteneri din țări și domenii variate de activitate (planificare 

spațială, cercetare științifică, mediul guvernamental, conservare) și-au unit forțele pentru a crește 

capacitatea de identificare a coridoarelor ecologice și pentru a diminua conflictul dintre 

dezvoltarea infrastructurii și conservarea speciilor de animale sălbatice.  

Principalul obiectiv al proiectului ConnectGREEN (2018 - 2021) a fost de a menține, 

respectiv de a îmbunătăți conectivitatea ecologică între habitatele naturale, în special dintre siturile 

Natura 2000 și alte arii protejate de relevanță transnațională în eco-regiunea carpatică, respectiv 

România, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia și Serbia. 

Proiectul a avut ca rezultat final identificarea coridoarelor ecologice pentru deplasarea 

mamiferelor mari din Munții Carpați și a măsurilor de management și protecție a acestora prin 

integrarea coridoarelor în planurile de dezvoltare spațială și în legislația de protecție a mediului.  

Prin consultarea factorilor de decizie de nivel regional și național s-a realizat (împreună cu 

specialiștii proiectului) Strategia de conservare a coridoarelor ecologice, identificându-se măsurile 

de management și refacere a acestor coridoare, inclusiv la nivel transnațional, în termeni de 

conectivitate. Instrumentul de planificare spațială ce a fost creat, împreună cu Ghidul elaborat vor 

îmbunătăți performanța guvernanței la toate nivelurile. Deși inițial a fost prevăzută finalizarea sa 

în martie 2021, proiectul a fost prelungit cu încă 6 luni din cauza pandemiei COVID-19.  

 

Pe parcursul anului 2021 în cadrul proiectului ConnectGreen au avut loc următoarele 

întâlniri online cu partenerii proiectului la care s-au discutat materialele ce urmau a fi obținute, 

probleme legate de raportări, livrabilele pentru fiecare pachet de lucru etc. Astfel:  

 16.02.2021: S-au discutat activitățile prevăzute pachetul de lucru nr. 6, ale căror activități s-

au prelungit odată cu prelungirea proiectului. Accentul a fost pus pe pachetele noi ce includ 

analizarea directivei europene EIA și ceea ce implică în relația dintre activitatea de planificare 

spațială și cea de conservare a naturii. A fost detaliat Planul activităților fiecărui partener, 

URBAN-INCER urmând a organiza în cadrul acestui pachet de lucru un număr de 3 întâlniri 

(online deocamdată), 2 în perioada martie-iunie 2021 și una în perioada septembrie-octombrie 

2021. S-a discutat și despre livrabilele ce trebuie produse în cadrul acestor activități.   

19.02.2021: Participare la întâlnirea online via Zoom între partenerii români ai proiectului: 

WWF România, Piatra Craiului, INCD Urban-Incerc. S-au continuat discuțiile legate de concursul 

video ce urmează a se lansa în luna aprilie 2021. De data aceasta accentul s-a pus pe anunțul pe 

care fiecare partener (inclusiv URBAN-INCERC) urmează a-l posta pe canalele sale online, 

pentru a anunța concursul și detaliile acestuia. S-a discutat despre aspecte legale, informaționale, 
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despre criteriile de selecția a câștigătorilor, despre Nota Informativă care trebuie semnată de 

participanți. Discuția va continua peste o săptămână.  

25.02.2021: Participare la întâlnirea online via Zoom cu partenerii proiectului 

ConnectGREEN, în vederea discutării activităților ce urmează a se desfășura în cadrul pachetului 

WP4. La întâlnire au participat 16 persoane ce lucrează în proiect. Întâlnirea a fost necesară 

deoarece partenerul responsabil cu pachetul de lucru WP4 nu și-a prelungit activitățile precum 

ceilalți parteneri, până în octombrie 2021. Acest lucru făcea necesară finalizarea livrabilelor 

preconizate pentru această perioadă – a 6-a – a proiectului. Subiectul întâlnirii a fost completarea 

datelor GIS culese de la fața locului de către specialiștii responsabili cu cartografierea în zonele 

pilot. Problema identificată a fost modul în care se vor introduce filele de tip .shp în baza de date 

CCIBIS aferente zonelor pilot. În special în cazul României, acest lucru va implica adaptarea 

datelor culese la tabelul cu atribute recomandat de conducătorii pachetului de lucru și care are ca 

scop crearea unui fișier unitar în GIS pentru toți partenerii, în vederea obținerea hărții finale a 

coridoarelor ecologice în zonele pilot. Barierele observate în calea deplasării mamiferelor mari și 

geometria acestor bariere au fost subiecte de discuție, deoarece ele trebuie să aibă valori unice în 

tabelele de atribute. Reprezentanții României au luat cuvântul și au făcut observații privind modul 

de includere a datelor culese în straturile GIS ale modelului. După încheierea întâlnirii, s-a stabilit 

ca pe parcursul săptămânii 1-5 martie să aibă loc o întâlnire exclusiv între partenerii din România 

pentru a rezolva problemele legate de compatibilitatea datelor GIS.  

26.02.2021: Participare la întâlnirea online via Zoom între partenerii români ai proiectului: 

WWF România, Piatra Craiului, INCD Urban-Incerc. S-au continuat discuțiile legate de concursul 

video ce urmează a se lansa în luna aprilie 2021. S-a discutat despre situația textului ce urmează a 

fi pus pe site-ul fiecărui participant, ajungându-se la concluzia că este pe cale a fi finalizat. S-a 

discutat despre premiile ce urmează a fi acordate pentru participanții încadrați la categoria de 

vârstă 18+ și bugetul acestor premii, făcându-se estimări. O discuție importantă a privit 

componența juriului ce va alege câștigătorii, posibilitatea lor legală de a fi remunerați și domeniile 

pe care aceștia le va reprezenta. S-a ajuns la concluzia că trebuie să fie persoane cu nume de 

rezonanță (ex. Cristian Lascu sau Vlad Eftenie), astfel încât să fie atractiv și stimulant pentru 

participanți. S-a stabilit de asemenea ca în cazul României să existe câte un participant și nu un 

grup de participanți. Următoarea întâlnire va avea loc joi 4 martie ora 10.00. 

02.03.2021: Participare la întâlnirea online via Zoom cu partenerii români ai proiectului 

ConnectGREEN, în vederea discutării activităților ce urmează a se desfășura în cadrul pachetului 

WP4 (6 participanți, 2 din INCD URBAN-INCERC). În urma întâlnirii cu toți partenerii 

proiectului pe pachetul de lucru WP4 s-a simțit nevoia unei discuții privind datele GIS culese de 

WWF România și reprezentanții zonelor pilot din România în vederea obținerii unei forme 

compatibile cu baza de date CCIBIS și cu cerințele conducătorului de pachet de lucru. Astfel, 

aceste date din zonele pilot trebuie uniformizate (tabelul de atribute, clasificarea datelor). 

Partenerul INCD URBAN-INCERC a fost însărcinat să studieze modul cum datele culese privind 

ocurența animalelor și barierele liniare pot fi asimilate cerințelor bazei de date comune de tip GIS. 

S-a discutat despre modul de includere a datelor culese în straturile GIS ale modelului.  

04.03.2021: Participare la întâlnirea online via Zoom între partenerii români ai proiectului: 

WWF România, Piatra Craiului, INCD Urban-Incerc. S-au continuat discuțiile legate de concursul 

video ce urmează a se lansa în luna aprilie 2021. S-au discutat aspecte privind textul de promovare 

a concursului și despre alte detalii privind aspecte legale și tehnice ale anunțului. Următoarea 

întâlnire va avea loc joi 19 martie ora 10.00. 

05.03.2021: Participare la cea de-a 6-a întâlnire a tuturor partenerilor proiectului (37 

participanți). Evenimentul (care din cauza pandemiei s-a desfășurat online) a avut ca scop 

discutarea ultimelor evenimente și a unor probleme apărute din motive de pandemie, care au făcut 

necesare amânarea sau prelungirea unor activități. Din partea INCD URBAN-INCERC au 

participat 3 persoane (Antonio Tache, Oana Popescu și Amelia Cazacu). 
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Pe ordinea de zi au fost trecute discuții pentru fiecare pachet de lucru, conduse de 

responsabilii acestora. Pe scurt, s-a discutat despre re-adaptarea proiectului conform aprobării de 

prelungire a acestuia până în octombrie 2021, despre noutățile privind fiecare pachet de lucru 

precum și probleme organizatorice în cadrul Steering Committee. Un accent deosebit s-a pus pe 

pachetul de lucru nou (WP6) și pe activitățile și livrabilele sale. 

01.04.2021: Întâlnire online cu echipa WWF Ro pentru a discuta aspecte legate de pachetul 

de lucru WP6 și pentru a pregăti Atelierul de lucru ce se va desfășura în data de 20.04.2021. S-a 

discutat oportunitatea unui al doilea Atelier de lucru în luna iunie și aspecte legate de Agenda 

întâlnirii din aprilie.  
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13.04.2021: Întâlnire online cu echipa ConnectGREEN pe pachetul de lucru WP2 – aspecte 

legate de diseminare (15 participanți). S-au discutate aspecte legate de concursul video, despre 

raportarea nr. 6. 

7.05.2021: Zoom cu partenerii WWF România pentru a pregăti Atelierul virtual de lucru ce 

va avea loc pe 18 Aprilie 2021 – discuții privind invitațiile oficiale către ministere și către 

participanți, despre Ordinea de zi a Atelierului, termene. 

17.05.2021:  Zoom cu partenerii ConnectGreen pe pachetul de lucru WP2 – Comunicare și 

diseminare. S-a discutate despre rezultatele concursului video (câștigători, pe categorii), despre 

info-grafice și despre noul concept Story Maps 

17.05.2021: Zoom cu partenerii WWF România pentru a discuta despre Atelierul de lucru 

din data de 18.05 

18.05.2021: Atelierul de lucru (virtual) privind integrarea biodiversității și conectivității 

ecologice în sectorul planificării teritoriale, în contextul proiectului ConnectGREEN (26 

participanți). Atelierul a fost organizat de INCD URBAN-INCERC împreună cu WWF România 

și a avut ca scop continuarea discuțiilor precedente cu specialiști din domeniile mediu și ecologie, 

pre de o parte, și planificare teritorială, pe de altă parte.  

09.06.2021: – Întâlnire via Zoom cu partenerii proiectului pentru a se discuta despre 

Livrabilul DST – Decision Support Tool (autor și prezentare: Spectra). După prezentarea noului 

instrument, au avut loc discuții privind sistemul și modul de operare a acestuia precum și privind 

datele disponibile din zonele pilot prin care să se verifice funcționarea instrumentului (și, eventual, 

să se facă ajustări).  

12.07.2021:  Întâlnire cu partenerii de la WWF România (responsabilii cu partea tehnică și 

cei cu partea administrativă) pentru a discuta Planul de Acțiune pentru cele 2 arii pilot din 

România, ce urmează a se face de către toți partenerii. Discuții privind Întâlnirea din data de 21 

iulie de la Alba Iulia, la care INCD URBAN-INCERC nu participă. 

16.07.2021: Întâlnire cu partenerii din Ungaria pentru discuții pe pachetul WP5 – e-learning 

(de văzut dacă se poate completa cu noi input-uri) 

16.07.2021: Discuții cu partenerii români de la Parcul Național Piatra Craiului pentru 

pregătirea unui Field Trip în data de 4 august 

27.07.2021: Atelierul de lucru ConnectGreen (29 participanți). La Atelier au participat, în 

afară de partenerii românia ai proiectului, WWF România și INCD Urban-Incerc și reprezentanți 

ai Ministerului Mediului și al Dezvoltării precum și din partea Ministerului Culturii. S-a dezbătut 

modul în care subiectul coridoarelor ecologice poate fi inclus în legislația din domeniul planificării 
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spațiale, cu accent pe Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor și pe Codul 

Patrimoniului. A fost prezentat un Roadmap (o Foaie de Parcurs) care cuprinde pașii în care se 

poate face această integrare din punct de vedere legislativ, în viitorul apropiat și cel mai 

îndepărtat. S-au purtat discuții aprinse, reprezentantul Ministerului Dezvoltării nefiind de acord cu 

anumite prevederi din Codul Patrimoniului privind planurile de peisaj la nivel teritorial și local, 

care ar urma să complice procesul planificării, în loc să îl simplifice, așa cum prevede codul 

CATUC. Roadmap-up propus de partenerii români a fost trimis către participanții la Atelier pentru 

a se face completări, modificări sau propuneri. 

27.07.2021: Atelierul de lucru ConnectGreen (29 participanți). La Atelier au participat, în 

afară de partenerii români ai proiectului, WWF România și INCD Urban-Incerc și reprezentanți ai 

Ministerului Mediului și al Dezvoltării precum și din partea Ministerului Culturii. S-a dezbătut 

modul în care subiectul coridoarelor ecologice poate fi inclus în legislația din domeniul planificării 

spațiale, cu accent pe Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor și pe Codul 

Patrimoniului. A fost prezentat un Roadmap (o Foaie de Parcurs) care cuprinde pașii în care se 

poate face această integrare din punct de vedere legislativ, în viitorul apropiat și cel mai 

îndepărtat. S-au purtat discuții aprinse, reprezentantul Ministerului Dezvoltării nefiind de acord cu 

anumite prevederi din Codul Patrimoniului privind planurile de peisaj la nivel teritorial și local, 

care ar urma să complice procesul planificării, în loc să îl simplifice, așa cum prevede codul 

CATUC. Roadmap-up propus de partenerii români a fost trimis către participanții la Atelier pentru 

a se face completări, modificări sau propuneri. 

16.09.2021: Zoom meeting cu Gabriella Nagy (CEE Web, Hungary), Szilvia Meszaros 

(consultant CEE Web) și Raluca Dan (WWF Ro) pentru a discuta despre Conferința 

ConnectGreen și completarea unui formular cu răspunsurile în cazul României. A fost propusă o 

nouă întlnire cu stakeholderii pentru a discuta despre implementarea Directivei EIA în România în 

relație cu rețelele și coridoarele ecologice. 

23.09.2021: Zoom meeting cu Ralua Dan, wwf România. Disuții despre prezentarea 

României, primul draft. 

27.09.2021: Zoom meeting cu Raluca Dan, prezentarea verrsiunii finale a prezentării.  

28-30 09:2021:  Participare (online) la Conferința ConnectGreen: Protected Areas – 

Cornerstones of Ecological Connectivity in the Carpathians and Beyond, Visegrad, Ungaria, cu 

participare hibridă. Prezentarea materialului Roadmap for harmonization and integration of 

ecological connectivity in the Romanian legislation and public policies în data de 29 septembrie 

2021(A se vedea programul Conferinței). 

12.10.2021: Vizită de studiu la PN Piatra Craiului (pe pachetul WP4). Vizita de studiu a avut loc 

în zona pilot Parcul Național Piatra Craiului – Parcul Natural Bucegi, la Centrul de Vizitare a 

Parcului Național Piatra Craiului din localitatea Zărnești urmată de o deplasare pe teren într-o 

zonă de coridor ecologic din județul Argeș, la punctul numit „Dealul Sasului”.  La vizita de lucru 

au participat din partea partenerului INCD URBAN-INCERC dr.ing.CSIII Antonio Tache, 

drd.fiz.CSIII Oana-Cătălina Popescu și drd.urb. Teodora Ungureanu. Pe parcursul întâlnirii s-au 

discutat rezultatele obținute de proiectul ConnectGreen și au avut loc numeroase discuții cu cei 

prezenți, pe tema importanței identificării și desemnării coridoarelor ecologice pentru mamiferele 

mari din Munții Carpați, în special pentru specia de urs, care în ultimul timp a devenit o problemă 

pentru administrațiile locale și pentru turiștii din zona montană. 

 

Au fost prezentate câteva propuneri de măsuri pentru reducerea pagubelor și rezolvarea 

conflictelor cu omul – printre care îmbunătățirea managementului deșeurilor sau acțiunile de 

conștientizare a populației locale și a turiștilor privind comportamentul adecvat în cazul 

întâlnirilor cu urșii și efectele negative ale hrănirii acestora. Reprezentantul INCD URBAN-

INCERC, dr. ing. CSIII Tache Antonio a prezentat câteva aspecte importante legate de 

planificarea spațială și necesitatea revizuirii legislației în domeniu, relativ la coridoarele ecologice. 
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De asemenea a prezentat un rezultat al proiectului ConnectGreen – Foaia de parcurs pe termen 

scurt, mediu și lung în ceea ce privește armonizarea domeniului planificării spațiale cu cel al 

protecției mediului. 

13.10.2021: CG Comms PPs Call, întâlnire Zoom pe pachetul de comunicare WP2 

18.10.2021: Cea de-a 7-a întâlnire a partenerilor proiectului, ultima 

Raportarea nr. 7 – scriere Timesheet-uri etc. 

 

Alte rezultate ale proiectului ConnectGREEN 

 

- Activități de încadrare a activităților noi/prelungite/neschimbate în Planul de Activitate, 

lucrul la anunțul ce va fi publicat pe site-urile partenerilor români (în limba engleză) 

pentru a se ține cont de caracteristicile concursului din România, identificarea legislației 

europene și a corespondenței în legislația românească cu privire la evaluarea de mediu a 

unor proiecte și a impactului pe care aplicarea acestora îl poate avea asupra mediului. 

Inițierea documentării cu privire la roadmap-ul național pentru integrarea aspectelor 

ecologice în conținutul politicilor de planificare spațială 

- Revizuirea livrabilului D 3.3.4. – Set de recomandări pentru evitarea/minimizarea 

fragmentării coridoarelor ecologice și a siturilor Natura 2000. Propuneri de modificare 

sau adăugare de text în document.  

- Traducerea documentelor aferente WP 5, pe site 

- Activități legate de livrabilul T 4.1 – Foaie de parcurs pentru integrarea coridoarelor 

ecologice în planificarea spațială: cercetare privind zonele-cheie implicate în 

consolidarea capacităților și a dialogului intersectorial în cazul României (raport, termen 

final: iunie 2021). 

- Activități legate de livrabilul T 4.2 privind posibilitate îmbunătățirii Directivei EIA, cu 

studiul aplicării acestei directive în țara noastră. Identificarea elementelor ce vor fi 

discutate în următoarele întâlniri de lucru cu specialiștii diferitelor sectoare implicate în 

aceste activități în România, ateliere ce vor avea ca scop discutarea directivelor EIA  

(raport, termen final septembrie 2021). 

- Lucrat la pachetul WP5 – e-platform – adaptarea tuturor slide-urilor în limba română. 

- Cercetare legată de proiectele de planificare și legislația privind măsurile de prevenire a 

impactului lor negativ asupra mediului. Pregătirea unui articol privind coridoarele 

ecologice în munții Carpați din România. Traducerea documentelor aferente WP 5, pe 

site-ul proiectului. 

 

- Continuarea și finalizarea unui articol, activitate cuprinsă în pachetul de lucru WP2 - 

diseminarea proiectului ConnectGREEN. 

- Lucru pentru pachetul WP5 – e-platform – adaptarea tuturor slide-urilor în limba română. 

Finalizarea traducerilor. Introducerea de noi informații în slide-urile Power Point din 

limba română, conform modificărilor cerute de conducătorul de pachet de lucru. 

- Lucru pe pachetul WP 6 - Continuarea cercetării privind legislația privind măsurile de 

prevenire a impactului proiectelor de dezvoltare asupra mediului. Cercetare ale 

aspectelor legislative pentru determinarea modului de implementare a problematicii 

coridoarelor ecologice în politici, strategii și alte documente existente la nivel național 

- Activități privind pachetele de lucru 4 și 6 – analiza zonelor critice și a coridoarelor 

ecologice identificate în zona pilot nr. 1 (Parcul Național Piatra Craiului) din punct de 

vedere al planificării. Reprezentare în GIS a zonelor analizate, baze de date.   

- Legătura cu partenerii, discuții cu partenerii WWF Ro având ca subiecte noul pachet de 

lucru WP 6 și livrabilele INCD, pentru împărțirea responsabilităților precum și stabilirea 
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unui Workshop pe care îl vom organiza împreună în data de 20 aprilie, conform 

activităților prevăzute în proiect.  

- Finalizarea Rapoartelor privind Atelierele virtuale organizate de partenerul român INCD 

URBAN-INCERC, cu includerea observațiilor  

- Activități desfășurate în cadrul pachetului WP3 

- Finalizarea Anunțului concursului ConnectGREEN 

- Legătura cu partenerii, stabilirea următoarei întâlniri cu partenerii români pentru a discuta 

materialele ce trebuie predate pentru pachetul de lucru WP6. Lucru pentru pachetele 

WP3, WP5 și WP6. Aspecte legislative. Pregătirea întâlnirii online ce va avea loc în luna 

aprilie cu reprezentanți ai ministerelor și specialiști în domeniile planificării și protecției 

naturii din România. 

- Lucru pentru pachetele WP3, WP5 și WP6. Aspecte legislative 

- Pontaje lunare, completare time-sheet-uri în vederea Raportărilor nr. 6 și 7. 

 

Activități  de diseminare a proiectului ConnectGREEN 

 

- 17 iunie 2021 (9.30 – 18.00): Participare la cea de-a 16-a ediție a Conferinței PESD – 

Present Environment and Sustainable Development International Symposium, Iași, 

organizată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza de la Iași, Facultatea de Geografie și 

Geologie. Prezentarea lucrării: Planning green infrastructure in EU and Romania: a 

comparative analysis of legislation. autori Popescu O.-C., Petrișor A.-I. Prezentarea a 

fost făcută în contextul proiectului ConnecGREEN.  

- 16-18 septembrie 2021: Participarea la cea de-a 28-a ediție a Conferinței Științifice 

Internaționale Muzeul și activitatea științifică, organizată de Departamentul de Științe 

Naturale ale Muzeului Olteniei din Craiova, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, în 

perioada 16-18 septembrie, cu prezentarea Green Infrastructure and Spatial Planning: 

A legal framework. Prezentarea a avut loc în data de 16 septembrie 20211. 

- Prezentarea, pe data de 7 septembrie, a lucrării Involvement and participation of citizens in 

urban green infrastructure planning în cadrul celei de-a 5-a Conferință Internațională 

de e-planificare urbană, desfășurat în perioada 7-10 septembrie 2021 în Portugalia și 

organizat de Institutul de Geografie și Planificare Spațială din Lisabona2.  

 

Pregătirea materialului ce va fi prezentat la cea de-a 5-a Conferință Internațională de e-

planificare urbană, desfășurat în perioada 7-10 septembrie 2021 în Portugalia și organizat de 

Institutul de Geografie și Planificare Spațială din Lisabona 

Popescu O.-C., Petrișor A.-I. (2021), Involvement and participation of citizens in urban 

green infrastructure planning, the 5th International Conference of Urban e-planning, 7-10 

September 2021, organized by the Institute of Geography and Spatial Planning, University of 

Lisbon, Lisbon, Portugal (online conference)  

Scriere material pentru predarea din Decembrie 2021: Utilizarea sistemelor GIS participative 

în procesul decizional din domeniul transporturilor  

 
1 Popescu O.-C., Petrișor A.-I. (2021), Green Infrastructure and Spatial Planning: A legal framework, the 28th edition 

of the Scientific International Conference “Museum and Scientific Research”, September 16-18, organized by the 

Department of Natural Sciences of he Museum of Oltenia Craiova, with the support of the Dolj County Council, 

programul la http://www.sesiuneinternationalamuzeulolteniei.ro/final.pdf  

 
2 Popescu O.-C., Petrișor A.-I. (2021), Involvement and participation of citizens in urban green infrastructure 

planning, the 5th International Conference of Urban e-planning, 7-10 September 2021, organized by the Institute of 

Geography and Spatial Planning, University of Lisbon, Lisbon, Portugal (online conference), the program at 

https://sites.google.com/view/uep2020-conference/program-full, the resume at https://sites.google.com/view/uep2020-

conference/abstracts 

http://www.sesiuneinternationalamuzeulolteniei.ro/final.pdf
https://sites.google.com/view/uep2020-conference/program-full
https://sites.google.com/view/uep2020-conference/abstracts
https://sites.google.com/view/uep2020-conference/abstracts
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Pregătire rezumat pentru participare la Simpozionul Internațional “50 de ani de cercetare în 

domeniul turismului în România: trecut, prezent și viitor”, organizat de INCD Turism în perioada 

16-17 decembrie, cu prezentarea: Impactul transportului și mobilității în scop turistic asupra 

conservării biodiversității 

 

2. Proiectul CRISTALIDE- Acțiuni SMART replicabile și integrate în ceea ce privește 

dezvoltarea economiilor urbane 

 

Proiectul CRISALIDE s-a concentrat asupra implementării unei colaborări pe termen lung în 

domeniul cercetării și inovării în rândul cercetătorilor, al companiilor (furnizori de tehnologie) și 

al sectorului public, prin elaborarea și introducerea unui instrument de tip Decision Making. 

Membrii consorțiului RU, RO, A, GR din aria Era.Net Rus Plus sunt experți calificați (cercetători, 

planificatori și dezvoltatori de tehnologii) care vor asigura, prin activitățile prevăzute, o bună 

implementare a proiectului. 

CRISALIDE, prin metodologia sa și prin organizarea unor activități participative, va 

dezvolta un grup de Stakeholderi (actori de interes) stabil și captivat, care va ajuta la stabilirea 

schemelor de dezvoltare inovatoare (IDS) în patru domenii diferite: energie, mediu înconjurător și 

schimbări climatice; inovare socială și tehnologii de comunicare a informațiilor, tehnologii noi și 

emergente; tehnologii de informație și comunicare (ICT) legate de activitățile turistice, 

agroalimentare și de patrimoniu cultural.  

Bazându-se pe schemele de dezvoltare inovatoare, actorii de interes pot găsi noi parteneri cu 

interese asemănătoare, pentru implementarea proiectelor de cercetare și dezvoltare (R&D). Astfel, 

IDS-urile vor reprezenta baza platformei de colaborare online (IDMT), care va asigura 

durabilitatea proiectului datorită proceselor constante de potrivire a intereselor între stakeholderi, 

și procesele decizionale. 

Pe parcursul anului 2020 obiectivele proiectului au fost îndeplinite, iar participarea INCD 

URBAN-INCERC la proiectul CRISALIDE a fost extrem de valoroasă. Platforma se aliniază 

tendințelor UE de planificare, iar abordarea propusă de proiect ține cont de complexitatea 

planificării teritoriului, mai ales la nivelul administrației unui oraș. 

Rezultatul final al proiectului a fost realizarea unui instrument inovativ de luare a deciziilor 

(IDMT). Acesta are ca actori-țintă companiile hi-tech, administrația publică, decidenții politici și 

va fi exploatat cu ajutorul unui ghid metodologic orientat către principalii utilizatori: factorii de 

decizie politică, administrația publică, IMM-uri, companii. Schemele inovative de dezvoltare care 

s-au propus vor fi utilizate de către companii, institute, sectorul public, ONG-uri, IMM-uri. 

Noutatea constă în abordarea comună a tuturor problemelor printr-o cooperare orizontală și de jos 

în sus ce implică atât inovarea cât și planificarea teritoriului. Deși proiectul urma să se finalizeze 

în anul 2020, din cauza pandemiei COVID-19, unele rezultate (în special întâlnirile ce urmau să 

aibă loc) au fost întârziate. De aceea, proiectul a fost prelungit cu încă 6 luni (până în luna martie 

2021), dând astfel posibilitatea finalizării și verificării platformei informatice IDMT în vederea 

utilizării sale în special pe plan local, în orașul Rostov-pe-Don.   
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Proiectul a fost prevăzut să se termina în anul 2020, dar din cauza pandemiei COVID-19 

care a determinat întârzieri în livrarea platformei IDMT, a fost aprobată o prelungire cu încă 3 luni 

(până în martie 2021), fără finanțare suplimentară. 

Acest lucru a presupus activități de informare între parteneri și de diseminare a rezultatelor, 

activități în care au fost implicați în special partenerii responsabili cu acestea. Astfel colectivul a 

fost implicat în realizarea următorului articol: CRISALIDE decision support system for urban 

development: from idea to implementation. Rostov-on-Don, Russia, care a rezultat în urma 

prezentării cu același nume în cadrul Conferinței REAL CORP 20213.  

 

În concluzie, pe parcursul celor 3 luni ale anului 2021, obiectivele proiectului au fost 

îndeplinite, iar participarea INCD URBAN-INCERC la proiectul CRISALIDE a fost extrem de 

valoroasă. Platforma se aliniază tendințelor UE de planificare iar abordarea propusă de proiect ține 

cont de complexitatea planificării teritoriului, mai ales la nivelul administrației unui oraș. 

3. Proiectul nZEB Ready: Enhancing Market Readiness for nZEB Implementation 

 

Proiectul nZEB Ready se derulează în cadrul programului HORIZON 2020 al Uniunii 

Europene (contract de grant nr. 101033733). INCD URBAN-INCERC participă în calitate de 

coordonator de proiect (Beneficiar nr. 1) în cadrul consorțiului format din 8 organizații din 6 țări 

(Bulgaria, Croația, Germania, Polonia, Portugalia și România), responsabil partener proiect Dr. 

ing Horia Petran. 

Activitățile derulate în anul 2021 au cuprins: 

• Organizare și participare la prima întâlnire a Consorțiului / Comitetului de Coordonare a 

proiectului – KoM (Poiana Brașov, 20-21.09.2021). La întâlnire au participat toți partenerii 

proiectului, fiind prima întâlnire internațională organizată în format fizic în anul 2021 în cadrul 

proiectelor derulate de INCERC București. 

 

   
 

•Organizarea unui workshop în deschiderea Forumului C4E, cu tema „Construction Skills 

Projects - “Is the construction sector ready to deliver the Renovation Wave for Europe?” (Poiana 

Brașov, 21.09.2021). Evenimentul și-a propus să ofere participanților informații despre unele 

 
3 Batunova, E., Thrukhachev, S., Elisei, P., Schrenk, M., Khiteva, E., Draghia, M., Smirnova O., Popovich V.V., 

Meiță V., Tache A.-V., Popescu O.-C. (2021, September). CRISALIDE decision support system for urban 

development: from idea to implementation. Rostov-on-Don, Russia. In CITIES 20.50–Creating Habitats for the 

3rd Millennium: Smart–Sustainable–Climate Neutral. Proceedings of REAL CORP 2021, 26th International 

Conference on Urban Development, Regional Planning and Information Society (pp. 213-221). CORP–Competence 

Center of Urban and Regional Planning, https://conference.corp.at/archive/CORP2021_81.pdf 

https://conference.corp.at/archive/CORP2021_81.pdf
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dintre inițiativele implementate în cadrul Construction Skills, împărtășirea celor mai bune practici 

din regiune și o oportunitate de a face schimb cu publicul despre modalități de a sprijini sectorul 

construcțiilor și piața în general pentru a implementa performanțele cerute de strategia Valul 

Renovării pentru Europa. Publicul țintă a inclus profesioniști, factori de decizie și furnizori de 

tehnologie pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero. Evenimentul a fost organizat 

în două sesiuni: 

•Prima sesiune a inclus 3 prezentări ale inițiativelor de bune practici în cadrul Construction 

Skills: „Competențe în construcții în Republica Cehă - realizări și pași viitori” - Jiří Karasek, 

Centrul de eficiență energetică SEVEn (Republica Cehă /CRAFTEDU), „Pregătire și educație 

profesională pentru clădirile cu consum de energie aproape egal cu zero din Bulgaria: rezultate, 

tendințe actuale și oportunități de dezvoltare” - Dragomir Tzanev, EnEffect (Bulgaria/BUS BG, 

Train-to-nZEB, Fit-to-nZEB, The nZEB Roadshow) și „Acțiuni de dezvoltare a competențelor în 

construcții în România: de la BUILD UP Skills la nZEB Ready” - Horia Petran, INCD URBAN-

INCERC (România/nZEB Ready). 

•Cea de-a doua sesiune a fost moderată de Dragomir Tzanev (EnEffect) și Horia Petran 

(URBAN-INCERC) și a fost concentrată pe următoarele subiecte: Potrivirea ofertei și cererii 

pentru formarea și educația profesională legate de nZEB: lacune, bariere, tendințe și oportunități 

ale pieței, Cum se definește „pregătirea” pieței?, Cum ar putea contribui inițiativa nZEB Ready la 

sporirea gradului de pregătire a sectorului construcțiilor de a implementa strategia europeană 

Valul Renovării? 

 

   
 

•Organizarea de întâlniri de lucru cu partenerii proiectului din România pentru analiza și 

planificarea activităților, 

•Organizarea evenimentului de lansare a proiectului în România (online – 07.12.2021). 

Evenimentul a vizat prezentarea proiectului nZEB Ready și a acțiunilor viitoare care se vor 

desfășura în cadrul acestuia precum și consultarea părților interesate identificate prin Strategia de 

Comunicare și diseminare a proiectului. Evenimentul a întrunit 75 de participanți din 57 de 

organizații și 2 experți independenți (fără afiliere), reprezentativi pentru cele 10 grupuri țintă 

identificate în cadrul proiectului. Evenimentul a inclus o sesiune introductivă de prezentare a 

proiectului nZEB Ready - Ridicarea nivelului de pregătire a pieței pentru implementarea nZEB și 

două sesiuni paralele interactive de consultări pe grupuri de părți interesate, la final fiind 

organizată o sesiune comună cu prezentarea concluziilor consultărilor pe grupuri. 
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4. Proiect SMAFIN „Supporting smart financing implementation for energy efficient Balkan 

Buildings” 

 

Proiectul SMAFIN se derulează în cadrul programului HORIZON 2020 al Uniunii 

Europene, în cadrul ariei tematice National roundtables to implement the Smart Finance for Smart 

Buildings initiative și este implementat în perioada 01.11.2020 - 31.10.2023 de un consorţiu 

format din 6 parteneri din Bulgaria, Croaţia, Grecia şi România, în baza acordului de grant nr. 

955857. INCD URBAN-INCERC participă la proiect în calitate de terță parte - membru al 

Asociației Cluster Pro-nZEB, responsabil partener proiect Dr. ing Horia Petran. 

 

Activităţile derulate în anul 2021 au cuprins:  

•Participare la întâlnirile lunare de coordonare în cadrul comitetului de management 

(online), 

•Organizare întâlniri de lucru periodice în cadrul echipei proiectului din România (online) 

pentru analiza stadiului și pregătirea activităților de implementare a proiectului, pregătirea 

grupului de lucru SMAFIN la nivel național și organizarea meselor rotunde SMAFIN, 

•Organizarea a două întâlniri a grupului de lucru SMAFIN, 

•Organizarea primei mese rotunde SMAFIN cu tema „Soluții de finanțare pentru renovarea 

energetică a clădirilor” (online, 15 aprilie 2021). Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu 

Guvernul României - Departamentul de Dezvoltare Durabilă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Masa Rotundă și-a 

propus să abordeze o temă fierbinte pe agenda publică națională legată de dezvoltarea de soluții de 

finanțare pentru renovarea energetică a clădirilor, fiind structurată după următoarele trei teme 

principale de discuții: (1) Renovarea Energetică a Clădirilor Publice, (2) Servicii Integrate de 

Renovare a Clădirilor Rezidențiale și (3) Strategia de Renovare pe Termen Lung – de la elaborare 

la implementare. 
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5. iBROAD2EPC – „Integrating Building Renovation Passports into Energy Performance 

Certification schemes for a decarbonised building stock” 

 

Proiectul iBROAD2EPC se derulează în cadrul programului HORIZON 2020 al Uniunii 

Europene (contract de grant nr. 101033781). 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 Spania), responsabil partener proiect Dr. ing Horia Petran. 

 

Activitățile derulate în anul 2020 au cuprins:  

• Participare la prima întâlnire a Consorțiului / Comitetului de Coordonare a proiectului – 

KoM (Atena, 15-16.09.2021). 

 

   
 

•Participare la întâlnire de lucru pentru actualizarea și adaptarea tehnică a instrumentelor 

iBRoad pentru iBRoad2EPC, analiza categoriilor de clădiri adecvate pentru extindere (online - 

11.10.2021), 

•Diseminarea proiectului la cea de-a XV-a ediție a Conferinței Națională - Performanța 

energetică a clădirilor, organizată de AAECR (online, 19.11.2021), prezentare cu titlul “De la 

iBRoad la iBRoad2EPC Pașaportul de renovare al clădirii - instrument de stimulare a renovării 

energetice aprofundate”. 
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6. Proiectul „The nZEB Roadshow” 

 

Proiectul „The nZEB Roadshow” se derulează în cadrul programului HORIZON 2020 al 

Uniunii Europene (Market Uptake), fiind implementat în perioada 01.06.2020 - 31.05.2023 de un 

consorțiu format din 6 parteneri din Bulgaria, Croația, Grecia, Italia și România, în baza 

contractului de grant nr. 892378. INCD URBAN-INCERC participă la proiect în calitate de terță 

parte - membru al Asociației Cluster Pro-nZEB în cadrul consorțiului format din 6 organizații din 

5 țări (Bulgaria, Croația, Grecia, Italia și România), responsabil partener proiect Dr. ing. Horia 

Petran. 

Activitățile derulate în anul 2021 au cuprins: 

•Participare la întâlnirile comitetului de management al proiectului (online, 28.01.2021, 

07.04.2021, 16.06.2021, 28.09.2021), 

 

•Organizare întâlniri periodice cu echipa proiectului din România pentru analiza stadiului de 

implementare a proiectului și planificarea activităților proiectului pentru perioada următoare 

(26.01.2021) și organizarea de întâlniri de lucru cu parteneri Roadshow pentru realizarea 

containerului pentru caravana nZEB și a machetelor demonstrative precum și pregătirea 

evenimentelor din cadrul Săptămânilor nZEB. 



105 

 

 

•Organizare curs online pentru dezvoltatori și facility managers (25.05.2021). 

•Organizarea primei serii de evenimente ”Săptămâna nZEB”, la București între 12 și 17 

iulie 2021. Începutul “Săptămânii nZEB” a fost organizat în mediul online, iar restul 

evenimentelor au inclus ateliere de lucru și activități practice ce țin de viitorul clădirilor cu 

consum de energie aproape egal cu zero (nZEB), fiind organizate la INCD URBAN-INCERC 

(Building Knowledge Hub România), la EFdeN Sustainable City (Curtea Facultății de inginerie a 

Instalațiilor – UTCB) și la shoroomul Romstal din București. 
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•Susținere Webinar de informare și pregătire profesională „Cadrul legal și concepte pentru 

realizarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero” organizat de Institutul Național 

de Administrație (INA) împreună cu Clusterul Pro-nZEB (25.08.2021) 

•Susținere curs de formare profesională „Definirea nZEB în raport cu clădirea verde / 

clădirea sustenabilă” organizat de RoGBC împreună cu Clusterul Pro-nZEB (online – 

20.10.2021), 

 

7. Proiect PED-EU-NET - „Positive Energy Districts European Network” 

 

Proiectul PED-EU-NET a fost depus la competiția COST OC-2019-1 (05.09.2019) și 

cuprinde o rețea de 48 entităţi participante din 18 ţări, coordonatorul acţiunii fiind Fraunhofer 

Institute for Solar Energy Systems ISE (Germania); a fost stabilită componenţa comitetului de 

management (Membru titular şi coordonator pentru România - reprezentant UEFISCDI, membru 

titular Dr. ing Horia Petran INCD URBAN-INCERC/Cluster Pro-nZEB, membri supleanţi 

reprezentanţi ai UEFISCDI, Primăria Alba Iulia şi UTCB) şi reţeaua de cercetători din România, 

dosarul fiind aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (ca prim pas în semnarea 

memorandumului de înţelegere pentru implementarea proiectului); responsabil partener proiect 

Dr. ing Horia Petran. 

Activitățile derulate în anul 2021 în cadrul proiectului COST Positive Energy Districts 

European NetWork (Action CAI9126) au cuprins participarea la întâlnirea comitetului de 

management al acțiunii (online) și participarea la grupurile de lucru WG1 şi WG2. 

 

8. Proiect EDALPHIC BLOOM (EUKI) - „Boosting Capacities for Energy Efficiency in the 

Built Environment Sector” 

Proiectul „Redimensionare ecologică prin acțiuni și dialoguri urbane și rurale pentru 

atenuarea GES în Lunca inundabilă a Dunării de Jos și Delta Dunării (EDAPHIC-BLOOM 

Danube)” este finanțat prin Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI) în numele Ministerului 

Federal al Mediului, Protecției Naturii și Siguranței Nucleare din Germania (BMU). 

 

Consorțiul proiectului este coordonat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Delta 

Dunării (INCDDD) Tulcea și este alcătuit din entități de profil atât din România cat și din 

Germania, asigurând schimbul și adoptarea de bune practici: parteneri instituționali (Secretariatul 

General al Guvernului - Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă; Ministerul Mediului, Apelor 

şi Pădurilor; Primăria Tulcea) și entități renumite de cercetare (Universitatea de Ştiinţe Aplicate 

Karlsruhe; Institutul de Tehnologie Karlsruhe – KIT; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA din Romania; Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-

INCERC din Bucureşti; Steinbeis Innovation GmbH/Steinbeis-Donau-Zentrum din Germania). 

Responsabil partener proiect Dr. ing Horia Petran. 

Activitățile derulate în anul 2021 au cuprins: 
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• Participarea la întâlnirile de coordonare lunare (online) și la întâlnirile de lucru pentru 

analiza stadiului implementării activităților și pregătirea programului de lucru. 

•Participare la Simpozionul internațional online „4 DELTA” DDNI Scientific Event 

Community, 4th edition: organizare agenda pentru ziua a doua a evenimentului, comunicare cu 

vorbitorii invitați, moderare paneluri tematice din data de 21.05.2021 și susținere prezentări 

„Energy Efficiency Mapping: Scope and existing tools” și „Policies and Strategies for Transition 

towards a Low Emission Building Stock”. 

•Participare la curs „Convening Multi-Stakeholder Processes” (EUKI Academy). 

•Participare la workshop comun cu proiectul EUKI CONGREGATE în cadrul Conferinței 

anuale EUKI (24.11.2021, online). 

 

9. 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) 

Proiectul, început în anul 2020 și urmând a se derula până în luna martie 2022, are ca 

obiectiv principal proiectarea unei baze de date spațiale la nivelul teritoriului României pentru o 

simulare computerizată realistă a indicatorilor combinați (intermodali) de accesibilitate 

teritorială. Aplicația software integrată ce se va realiza va putea să evalueze accesibilitatea 

multimodală măsurată prin indicatorul cost de deplasare (timp)  la o serie de  destinaţii prestabilite 

- stațiuni turistice de interes național. Pe parcursul proiectului va avea loc testarea și validarea 

platformei informatice, elaborarea metodologiei de realizare a platformei integrate demonstrative 

și diseminarea rezultatelor în conferințe naționale și internaționale, participarea la manifestări 

dedicate inovării. Accesul la date relevante furnizate de serviciile digitale și promovarea unor 

politici a datelor deschise constituie condiții necesare pentru planificarea călătoriilor multimodale. 

Din acest motiv, scopul proiectului îl reprezintă furnizarea unor servicii digitale de informare 

privind călătoriile multimodale către stațiunile de interes turistic național din România. Din punct 

de vedere tehnic, proiectul propune o simulare a indicatorului de accesibilitate (indicator care 

exprimă efectul combinat al modurilor alternative de transport)  „cost de deplasare” (timp) în 

condiții de laborator utilizând „costul” aferent deplasării prin fiecare celulă a rasterului reprezentat 

de teritoriul național al României și baza de date privind graficul orar al mijloacelor de transport 

rutiere, feroviare, aeriene și navale pentru principalele stațiuni turistice. Rezultatul proiectului este 

o aplicație software în sistem OPENGIS, ce  utilizează softul ARCGIS (modul SPATIAL 

ANALYST), ARCGIS Server și limbajul de programare Pyton, concepția aplicației software fiind 

modulară cu o interfață grafică bazată pe meniuri, astfel încât să fie uşor accesibilă pentru 

utilizatorii neiniţiaţi. Această platformă informatică SMART (ROSmarTTravel) poate fi 

dezvoltată ca o aplicație Smartphone atât în domeniul turismului, cât și în domeniul transporturilor 

și planificării spațiale. 

 

În anul 2021 s-a desfășurat cea de-a doua etapă a proiectului, având titlul: Analiza 

experimentală pentru verificarea componentelor procesului. Validarea modelului experimental. 

Activitățile acestei etape au presupus următoarele rezultate din partea INCD URBAN-INCERC: 

Activitatea 2.2. Actualizarea straturilor GIS privind rețeaua de transport și proiectarea 

modulului Cost Surface Model de tip raster pentru evaluarea timpului de deplasare și a 

nodurilor privind transportul combinat 

2.2.1. Realizarea modulului Cost Surface Model. 

Activtatea 2.4. Testarea modulului Cost Surface Model. 



108 

 

2.4.1. Realizarea unor analize privind timpii de deplasare pentru diverse locații către 

layerul conținând stațiunile de interes turistic de nivel național 

Activitatea 2.5. Proiectarea platformei informatice în sistem OPENGIS pentru evaluarea 

costului combinat către stațiunile de interes turistic din România 

2.5.2. Soluție informatică de trecere a modulului Cost Surface Model în sistem WEB-GIS 

Activitatea 2.8. Diseminare 

2.8.3. Participare la elaborarea paginii WEB și elaborare articol. Participare la diseminare. 

Rezultatele anului 2021  

 

Obiectivul fazei a 2-a a fost identificarea unei platforme informatice în vederea furnizării 

costului de deplasare către stațiunile turistice din România pe rețeaua multimodală de drumuri și 

căi ferate.  

Rezultatele au constat în realizarea unei platformei informatice pentru evaluarea costului 

transportului combinat către stațiunile de interes turistic din România și integrarea acesteia în 

sistem WEB-GIS. 

Activitățile etapei s-au bazat pe capabilitățile sistemului ARCGISPRO și a modulelor 

Spatial Analyst și Network Analyst ce furnizează analize comparative de calcul a costului de 

deplasare (timp) și în final definirea soluției ideale pentru scopul proiectului. 

Au fost realizate și prezentate 2 metodologii: 

   

Prima metodologie a proiectului s-a bazat pe crearea unui model continuu de suprafaţă de 

cost, în format rastru, cu utilizarea tuturor nodurilor de transport. Valoarea costului călătoriei 

atribuită fiecărei celule de pe suprafaţă reprezintă timpul absolut de deplasare către nodurile de 

transport sau către elemente lineare specifice ale reţelei. S-a pus accent pe componenta 

cartografică a studiului, precum şi pe utilizarea comprehensivă a tehnicilor de analiză spaţială 

disponibile în programul GIS. Temele includ factori care înlesnesc deplasarea, cum ar fi drumuri 

şi tipul de acoperire a terenului conform CORINE 2018, precum şi bariere de deplasare, inclusiv 

pante, vegetaţie/suprafeţe ale solului, ape. Modelul poate cuprinde un singur punct de plecare sau 

poate integra toate punctele iniţiale de plecare dintr-o zonă lineară (de ex. reţeaua de drumuri, 

localităţi). Rezultatul MSC este o hartă tip rastru, în care fiecare valoare a unei celule reprezintă 

numărul total de secunde necesar deplasării dintr-un punct (sau mai multe puncte) de plecare 

specificat până la o celulă dată. Softul utilizat pentru calculul automat al indicatorilor de 

accesibilitate este un modul specializat al ARCGIS-ului – Spatial Analyst. 

Pentru a testa aplicația informatică am utilizat municipiul Craiova ca punct de plecare și 

stațiunea turistică Slănic Moldova ca destinație finală. 

 

Cea de-a doua metodologie realizată se bazează pe analiza reţelei constituită din drumurile 

naţionale, căile ferate, stațiile de cale ferată și stațiunile turistice din România.  

În acest sens, au fost parcurşi următorii paşi:  

- Pregătirea datelor, mai precis asigurarea geometriei coincidente între drumuri, căi ferate şi 

localităţi – există 3 tipuri de date: Geodatabase feature classes, Shapefiles şi StreetMap data. 

Obiectele spaţiale trebuie să aibă geometrie coincidentă şi atribute corespunzătoare;  

- Setarea proprietăților reţelei ce implică verificarea geometriei coincidente între drumuri, 

căi ferate, stații CF şi stațiuni turistice; modelarea relaţiilor spaţiale pentru cele 2 componente şi 

introducerea câmpurilor de atribute pentru cele 2 teme; astfel, pentru tema de drumuri și căi ferate 

combinată trebuie să conțină viteza medie de deplasare, lungimea tronsonului de drum calculată 

automat de sistemul GIS, durata de timp necesară pentru a călători pe un tronson de drum de la 

începutul nodului la nodul final, măsurată în minute, durata de timp necesară măsurată în sens 
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invers, drumurile cu sens unic etc.); pentru temele stații CF și stațiuni turistice (temă de tip punct) 

sunt importante numele şi plasamentul pe una din cele 2 rețele utilizate; 

- Construirea reţelei de sistem cu ajutorul modului GIS – Network Analyst;  

- Modelarea reţelei de sistem, pentru calculul timpilor de acces. 

 

Integrarea fișelor stațiunilor turistice în harta WEB realizată în ARCGIS Online  

Pentru fiecare stațiune turistică de interes național și local au fost realizate fișe de lucru care 

cuprind următoarele aspecte: imagine sugestivă pentru stațiune, coordonatele geografice și tipul de 

relief, accesibilitatea la rețeaua de transport și tipurile de turism practicabile. 

 

Concluzia celei de-a doua etape  

Calculul căilor cu cel mai mic cost pe o suprafață de cost este o operație obișnuită a 

pachetelor sistemului de informații geografice raster (GIS) și are aplicații în multe zone. Această 

disponibilitate este interesantă pentru planificatorii care doresc să exploreze scenarii alternative în 

modelarea costurilor și să ruleze algoritmi cu cel mai mic cost în mediile GIS. Modelul cu cel mai 

mic cost care folosește suprafețele de cost și acumularea costurilor oferă căi considerate realiste 

(Yu et al., 2003; Rees, 2004), în principal pentru că pot fi incluse constrângeri sau funcții 

suplimentare pentru a reprezenta caracteristici specifice domeniului, în principal legate de costul 

de trecere prin spațiu. 

În schimb, metoda vectorială permite modelarea matematică prin integrarea diferitelor surse 

de date într-un cadru geospațial scalabil, dinamic și adaptabil. Prin modele, simulări și analize, 

fiecare având în vedere în mod explicit natura spațială a transportului, se pot genera noi informații. 

De asemenea, GIS facilitează vizualizarea informațiilor care servește ca o platformă de 

comunicare cu bucle de feedback pentru integrarea datelor și setările modelelor, simulărilor și 

analizelor (Loidl et al., 2016). Specificația generală de tranzit (GTFS), OpenStreetMap, precum și 

modulul ArcGIS Network Analyst sunt instrumente moderne prin care comunitatea din domeniul 

cercetării aplicațiilor de transport calculează și afișează naveta sau călătoria exactă într-o rețea 

multimodală, utilizând programele reale de tranzit, cât și rețeaua stradală sau regională. De 

asemenea, dezvoltarea platformei Geospatial WEB 2.0. a condus la o exploatare facilă a datelor 

geospațiale pentru utilizatori neexperimentați în domeniul GIS.  

Din acest motiv, utilizarea datelor vector este mult mai eficientă decât utilizarea 

datelor raster pentru evaluarea accesibilității multimodale măsurate prin indicatorul cost de 

deplasare (timp) la o serie de destinații prestabilite – stațiuni turistice de interes național. 

 

Activități de diseminare 

- Prezentare în cadrul celei de-a 16-a ediții a Conferinței PESD – Present Environment and 

Sustainable Development International Symposium, Iași, organizată de Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza de la Iași, Facultatea de Geografie și Geologie. Prezentarea 

lucrării: GIS solutions for computing the travel time for multimodal trips to 

Romanian resorts of tourist interest, autori Tache A.-V., Popescu O.-C., Petrișor A.-I.  
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10. 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, cod: PN-III-P2-2.1-PED-

2019-0463 

 

•Etapa 2 a contractului nr.: 449PED/26.10.2020, cod: PN-III-P2-2.1-PED-2019-0463 

aferent proiectului: 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 (Acronim: ALECOTERMO), Director 

proiect: Dr. ing. Andreea HEGYI. 

Termen de finalizare a etapei 2: 25.03.2021 

 

Obiectivul etapei: 

Etapa 2 - Stabilirea principiilor de bază ale conceptului tehnologic al proiectului (produse 

termoizolante bio-eco-inovative obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor 

textile postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii 

de oaie) și pregătirea tranziției către aplicațiile practice. 

Rezultate preconizate și realizate ale etapei: 

R.1. Raport de sinteză privind situația resurselor disponibile de deșeuri textile 

postindustriale, a fibre naturale vegetale și lână de oaie, a capacității de valorificare 

a resurselor disponibile și a capacităţii de transfer şi valorificare a rezultatelor 

obţinute în cercetare până în prezent, existente la nivel naţional, european şi 

internaţional, cu stabilirea principiilor de bază pentru realizarea produselor 

termoizolante eco-inovative nețesute, trasarea direcțiilor de cercetare aplicativă 

viitoare și predicția rezultatelor experimentale.  

R.2. Valorificare rezultate - minim 1 articol indexat în baze de date internaționale (min. 

BDI) sau participare cu comunicare la manifestare științifică în domeniu. 

 

•Etapa 3 a contractului nr.: 449PED/26.10.2020, cod: PN-III-P2-2.1-PED-2019-0463 

aferent proiectului: 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 (Acronim: ALECOTERMO), Director 

proiect: Dr. ing. Andreea HEGYI. 

Termen de finalizare a etapei 3: 24.12.2021 
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Obiectivul etapei: 

Etapa 3 - Demonstrarea funcționalității conceptului tehnologic al proiectului (produse 

termoizolante bio-eco-inovative obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor 

textile postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii 

de oaie). 

Rezultate preconizate și realizate ale etapei: 

R.1. Raport de sinteză privind condițiile / parametrii de realizare a firelor din deșeurile 

reciclate, respectiv, condițiile / parametrii de realizare și funcționalitatea produselor 

termoizolante bio-eco-inovative obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor 

textile postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii 

de oaie. Evidențierea, evaluarea și ierarhizarea factorilor de influență asupra 

proprietăților fizico-mecanice și de durabilitate, respectiv analiza comparativă cu 

predicțiile teoretice a performanțelor și recomandări privind domenii de utilizare, 

modul de punere în operă și estimarea comportării produselor eco-inovative.  

R.2. Valorificare rezultate - minim 2 articole articole indexate în baze de date 

internaționale sau participări cu comunicări la manifestări științifice internaționale 

în domeniu (BDI/ISI/ISI Proceedings). 

 

Proiectul are la bază colaborarea între două instituții partenere, fiecare dintre acestea 

aducându-și aportul de experiență și cunoștințe astfel încât să se realizeze o legătură optimă între 

domeniile de cercetare-inovare și producție, iar probabilitatea de atingere a obiectivelor planificate 

să fie de 100%. Astfel, activitatea INCD URBAN-INCERC, instituție cu îndelungată tradiție în 

cercetarea în domeniul construcțiilor dar și în testarea și certificarea materialelor destinate acestui 

domeniu, este completată de vasta experiență de producție a MINET SA Rm. Vâlcea, cel mai 

important producător de textile nețesute din România, care deține posibilități tehnologice moderne 

de prelucrare si realizare a produselor de tip nețesut, dar și capacitatea tehnologică de colectare și 

reciclare a deșeurilor textile postindustriale. MINET SA este singurul reciclator autorizat de 

deșeuri textile din România, exceptând valorificarea energetică prin ardere, metodă poluantă de 

eliminare a deșeurilor textile. Nu în ultimul rând, o piatră de temelie care stă la baza acestui 

proiect este reprezentată de colaborările anterioare între cele două instituții partenere, care au 

realizat un cadru favorabil, de încredere și de anticipare a nevoilor care apar în procesul de 

inovare. Prin această colaborare, activitatea de cercetare-inovare și competențele deținute de 

INCD URBAN-INCERC ajung să fie maxim valorificate prin tranziția către agentul economic și, 

ulterior, către utilizator și beneficiar. 

Scopul acestui proiect este ca, valorificând experiența și cunoștințele deținute deja de 

instituțiile partenere, să creeze cadrul favorabil dezvoltării de produse noi, inovative, care să se 

alinieze liniilor directoare ale conceptului de Economie Circulară, cu valoare adăugată mare. 

Astfel, pornind de la resurse existente dar insuficient valorificate (fibrele naturale de origine 

animală sau vegetală), reciclând în fibre surse importante de deșeuri poluatoare de materiale 

plastice și reutilizând prin destrămare în fibre deșeuri textile, se asigură materia primă 

corespunzătoare dezvoltării unui produs nou, cu performanțe notabile atât din punct de vedere al 

domeniului de utilizare preconizat (termoizolarea clădirilor) cât și din punct de vedere al 

contribuției la sănătatea populației prin asigurarea unor condiții îmbunătățite de climat interior 

(reglarea umidității, reducerea concentrației de COV, reducerea riscului de apariție a biofimelor de 

mucegai etc.). Proiectul, prin condițiile de finanțare, permite dezvoltarea produsului până la gradul 

de dezvoltare tehnologică TRL4, dar asigură baza documentată pentru continuare până la 

transferul tehnologic și obținerea documentelor necesare conform legislației în vigoare în vederea 

punerii pe piață și utilizării. Astfel, prin colaborarea celor două instituții partenere, se preconizează 

definitivarea unui produs termoizolant care să ofere o soluție sustenabilă, eficiență și mult mai 
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prietenoasă cu mediul, comparativ cu unele produse de termoizolare utilizate în prezent în mod 

curent. 

 

La finalizarea etapelor 2 și 3 ale proiectului au fost atinse în proporție de 100% toate 

obiectivele planificate și toți indicatorii preconizați și s-a pregătit cadrul favorabil de parcurgere a 

următoarei etape (2022) astfel încât, la final, gradul de îndeplinire a tuturor activităților de 

cercetare, dezvoltare, inovare și diseminare a rezultatelor, să fie de asemenea, 100%. 

Proiectul contribuie atât la dezvoltarea mediului de afaceri și producție cât și la dezvoltarea 

mediului de cercetare și inovare, stabilind o conexiune directă și cu potențial de menținere pe 

termen lung între acestea. Astfel, poate avea drept consecințe, indirecte dar importante, inclusiv 

crearea de noi locuri de muncă, creșterea competențelor personalului angajat în industrie și în 

activitatea de CDI, punctarea pe hartă a dezvoltatorilor de produse inovative prietenoase mediului 

și exploatarea tradiției naționale și a specificului local. 

 

PROIECTE DEPUSE ÎN COMPETIŢII NATIONALE SI INTERNAŢIONALE 

 

A)Proiecte depuse în competiţii naţionale  PN-III-P2-2.1-PED-2021 

 
Cod. inregistrare 

depunere proiect 

PED-2021-2980 

PN-III-P2-2.1-PED-2021-0184 

Director proiect Dr. Ing. Andreea Hegyi 

Institutia CO INCD URBAN-INCERC 

Titlu Soluție inovativă de utilizare a deșeurilor reciclate în compozite cementoase inteligente eco-

inovatoare, cu capacitate de autocurățare și rezistență sporită la acțiunea microorganismelor 

/ Innovative solution for the use of recycled waste in smart-eco-innovative cementitious 

composites, with self-cleaning capacity and increased resistance to the action of 

microorganisms 

Acronim INNOVACLEAN 

Instituția P Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 

Valoare total (lei) 598.862,00 

Valoare total INCD 

(lei) 

479.737,00 

Valoare total 

partener (lei) 

119.125,00 

 
Cod. inregistrare 

depunere proiect 

PED-2021-3297 

PN-III-P2-2.1-PED-2021-0333 

Director proiect Dr. Ec. Mircea Rus 

Institutia CO INCD URBAN-INCERC 

Titlu Integrarea sistemelor de construcție pe bază de materiale vernaculare în nevoile actuale de 

conservare a patrimoniului național în funcție de specificul regional / Integration of building 

systems based on vernacular materials in the current needs of national heritage conservation, 

capitalizing the traditional potential, depending on the regional specifics 

Acronim INTEGRACONS 

Instituția P - 

Valoare total (lei) 599.997,00 

Valoare total INCD 

(lei) 

599.997,00 

Valoare total 

partener (lei) 

- 

 
Cod. inregistrare 

depunere proiect 

PED-2021-4386 

PN-III-P2-2.1-PED-2021-0522 

Director proiect Dr. Fiz. Mihail Chira 

Institutia CO INCD URBAN-INCERC 
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Titlu Acoperiri cu performanță ridicată de protecție anticorozivă prin tehnologie inovativă de 

depunere electrolitică de straturi de zn și zn-ni îmbogațite cu elemente tri-, tetra- și 

pentavalente / High performance corrosion protection coatings by innovative electrolytic 

deposition technology of zn and zn-ni layers enriched with tri-, tetra - and pentavalent 

elements 

Acronim CORROPROT 

Instituția P UTCN 

Valoare total (lei) 580.000,00 

Valoare total INCD 

(lei) 

332.500,00 

Valoare total 

partener (lei) 

247.500,00 

 

2. „Premierea rezultatelor cercetării – articole”   

 

Participare în competiție și câștigare finanțare în cadrul  

PRECISI 2021 - Premierea rezultatelor cercetării – articole  

•PN-III-P1-1.1-PRECISI-2021-53502: Influence of TiO2 Nanoparticles on the Resistance of 

Cementitious Composite Materials to the Action of Fungal Species, autori: Hegyi A., Grebenişan 

E., Lăzărescu A.-V., Stoian V.H., Szilagyi H. 

•PN-III-P1-1.1-PRECISI-2021-53784: Influence of TiO2 Nanoparticles on the Resistance of 

Cementitious Composite Materials to the Action of Bacteria, autori: Hegyi A., Lăzărescu A.-V., 

Szilagyi H., Grebenişan E., Goia J., Mircea A.T. 

•PN-III-P1-1.1-PRECISI-2021-56502: Improving Indoor Air Quality by Using Sheep Wool 

Thermal Insulation, autori: Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A.-V., Meiţă V., 

Vizureanu P., Sandu M. 

•PN-III-P1-1.1-PRECISI-2021-89379: Early Age Sealing Capacity of Structural Mortar with 

Integral Crystalline Waterproofing Admixture, autori: C. Mircea , T.-P. Toader, A. Hegyi, B.-A. 

Ionescu, A. Mircea. 

 

B) Proiecte depuse în competiţii internaționale 

 

1. Pregătire și depunere (partener la proiect) propunere de proiect H2020 Green Deal LC-

GD-4-1-2020 „ZEN-SEE – Zero-Energy Neighbourhoods in Southern and Eastern Europe” 

(termen final 26.01.2021). 

 

2. Pregătire și depunere (partener la proiect) propunere de proiect H2020 Green Deal LC-

GD-4-1-2020 „ProBuild – Productising sustainable modular buildings” (termen final 

26.01.2021). 

 

CONFERINŢELE INCD URBAN-INCERC 

 

În cursul anului 2021 s-au organizat două ediții ale Conferinţei de cercetare în construcţii, 

economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, respectiv: 

 

• Cea de-a XIX-a ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, 

arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială: 

„EFECTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA DOMENIULUI URBANISMULUI, 

ARHITECTURII ŞI CONSTRUCŢIILOR: CRIZĂ SAU OPORTUNITATE?” - INCD 

URBAN-INCERC, Bucureşti, 13 mai 2021 
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Pe data de 13 mai 2021 INCD URBAN-INCERC a organizat cea de-a XIX-a ediţie a 

conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare 

teritorială având ca temă „Efectul pandemiei COVID-19 asupra domeniului urbanismului, 

arhitecturii şi construcţiilor: criză sau oportunitate?”. Pornind de la faptul că actuala criză 

„COVID-19” a confruntat omenirea cu provocări fără precedent, iar măsurile implementate pentru 

limitarea propagării virusului au afectat toate domeniile, şi probabil vor afecta şi activităţile 

viitoare, prin regândirea lor pe termen lung, în contextul în care toate activităţile au loc într-o nouă 

formă, obiectivul conferinţei a fost de a provoca o reflecţie asupra provocărilor adresate 

urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor în perioade de criză, în ideea că această criză poate 

constitui un punct de plecare pentru a reproiecta activităţile respective astfel încât acestea să se 

desfăşoare mai bine şi să reprezinte soluţii ale unor probleme care încă aşteaptă un răspuns. 

Evenimentul s-a desfăşurat sub forma unei conferinţe virtuale, cu 34 de comunicări orale 

însoţite de un suport electronic prezentate prin share screen pe parcursul a maximum 15 minute, 

inclusiv întrebările, în două sesiuni moderate, incluzând 17 lucrări în domeniul construcţiilor şi 

economiei construcţiilor şi tot atâtea în domeniul arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării 

teritoriale. Cei 84 de participanţi înscrişi (dintre care 31 au prezentat o lucrare) provin din cinci 

institute de cercetare sau ale Academiei Române, patru universităţi, un liceu, 14 firme, două 

ministere şi o administraţie locală. 

 

• Cea de-a XX-a editie a Conferinței de cercetare în construcții, economia construcţiilor, 

arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială: 

„DIGITALIZAREA ÎN URBANISM, ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII” - INCD 

URBAN-INCERC, București, 25 noiembrie 2021 
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Pe data de 25 noiembrie 2021, INCD URBAN-INCERC a organizat cea de-a XX-a ediţie a 

conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare 

teritorială având ca temă „Digitalizarea în urbanism, arhitectură şi construcţii”. 

Pornind de la faptul că Agenda Digitală pentru Europa, Agenda Digitală pentru România şi 

înfiinţarea Autorităţii pentru Digitalizarea României reprezintă tot atâtea provocări pentru 

domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor, cum ar fi, spre exemplu, e-guvernarea, e-

administraţia şi oraşul inteligent pentru urbanism şi clădirile inteligente pentru arhitectură şi 

construcţii, dar şi „datele mari” şi „internetul lucrurilor” pentru toate domeniile, pentru a enumera 

doar câteva dintre acestea, obiectivul conferinţei a fost de a provoca o reflecţie asupra provocărilor 

adresate urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor de digitalizare, în ideea că aceasta poate 

constitui o oportunitate pentru ca activităţile din aceste domenii să se desfăşoare mai bine şi să 

ofere soluţii unor probleme care încă aşteaptă un răspuns. În afara obiectivului ştiinţific, prin 

organizarea evenimentului s-au urmărit şi alte obiective: prezentarea soluţiilor oferite de domeniile 

construcţiilor, arhitecturii şi planificării spaţiale problemelor actuale de mediu, socio-economice şi 

demografice, stabilirea de contacte între instituţiile participante în vederea formării de consorţii 

sau parteneriate pentru proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale/europene, prezentarea 

rezultatelor cercetării efectuate în cadrul INCD URBAN-INCERC altor institute de cercetare şi 

universităţi şi obţinerea unor materiale ştiinţifice de calitate în vederea publicării acestora în 

revistele editate de INCD URBAN-INCERC, în urma evaluării colegiale a acestora. Evenimentul 

a fost organizat sub forma unei conferinţe virtuale, sub formă de prezentări susţinute prin 

intermediul platformei Zoom. La conferinţă s-au înscris 120 de participanţi, marea majoritate fiind 

prezenţi la lucrări. Dintre aceştia, 31 au susţinut comunicări în cele două secţiuni, construcţii şi 

economia construcţiilor (12 comunicări) şi arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială (17 

comunicări). Participanţii s-au remarcat prin diversitatea mediilor de provenienţă, acestea 

incluzând 4 institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi ale Academiei Române, 10 universităţi, 

32 firme, 12 autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv instituţii din subordinea 

acestora, şi 4 asociaţii profesionale. Au existat şi participanţi străini din Grecia, Italia, Olanda, 

Siria şi Algeria, unii dintre aceştia prezentând şi comunicări. Lucrările prezentate în cadrul 

evenimentului au fost publicate în special în cele două reviste asociate conferinţei. Astfel, vol. 20 
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al publicaţiei „Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi 

amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, ISSN 2343-7537, indexată în CiteFactor, 

ProQuest, Ulrich’s Web, Scipio, WorldCat şi Europa World of Learning / Routledge şi 

recunoscută de către CNCS în domeniul ştiinţelor umaniste (inclusă în categoria B), include 23 de 

rezumate (toate în română şi engleză), iar vol. 20 al publicaţiei „Lucrările conferinţei de cercetare 

în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului”, ISSN 2393-3208, 

indexată în CiteFactor, ProQuest, CEEOL, Scipio şi Ulrich’s Periodicals Directory şi de către 

CNCS în domeniul ştiinţelor umaniste (inclusă în categoria C), include 8 lucrări integrale. Este de 

aşteptat ca după conferinţă şi alte lucrări integrale să fie publicate în revistele Construcţii, ISSN 

1221-2709, indexată în 31 de baze de date şi biblioteci, inclusiv de către CNCSIS – categoria B+ 

şi Urbanism. Arhitectură. Construcţii, ISSN 2069-0509, indexată în 61 de baze de date şi 100 de 

biblioteci internaţionale şi recunoscută de către CNCS în domeniul ştiinţelor umaniste (inclusă în 

categoria A). Privind retrospectiv, se poate considera că şi această ediţie a conferinţei a reprezentat 

un succes. 

 

Lucrările prezentate de cercetătorii din cadrul Sucursalelor INCD URBAN-INCERC: 

 

SUCURSALA INCERC BUCURESTI 

Articole 

Dobrescu C.F.,Comparative Analysis of the Voigt–Kelvin and Maxwell Models in the Compaction 

by Vibration Process, Acoustics and Vibration of Mechanical Structures—AVMS 2019, Springer, 

Cham, 2021, pp 359-366 

Pregatire articol pentru The 10th Anniversary edition of the "Agriculture for Life, Life for 

Agriculture" Conference 2021" Conference 2021, Structural vibration and fire resistance, autori: 

C.-S. Dragomir, D. Dobre, A. Simion 

Dobrescu C.F., Evaluation of the dynamic compaction effect with vibrating rollers based on the  

rheological behaviour of soil”, 27th International Congress on Sound and Vibration, 11-15 July 

2021, Praque (concepere, redactare articol in extensor si trimite spre evaluare) 

C. S. Dragomir, D. Dobre, From Seismic Instrumentation towards Disaster Prevention and 

Mitigation, 6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning 

Symposium WMCAUS 2021, Prague (Czech Republic), June 14-18, 2021. 

•Elaborare rezumate și forme de înregistrare în vederea participării la XXI th International 

Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM, Conference on Earth & 

Planetary Sciences 2021, pentru diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului;  

 

Publicare articol in numarul 8/1 din 2021 din Journal of Ancient History and Archaeology: 

https://jaha.org.ro/index.php/JAHA, „Tropaeum Traiani: revisiting the field findings of Carl 

Wilhelm Wutzer (1856) vs. excavation data of Grigore Tocilescu (1885) on the triumphal 

monument” (Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani: interpretarea unor informații obținute în 

călătoria lui Carl Wilhelm Wutzer la 1856 în corelație cu săpăturile lui Grigore Tocilescu la 

monument în 1885),  autor Emil Sever Georgescu 

Pregatirea rezumatului pentru cea de a XIX-a conferinta a INCD din 13 mai 2021, Cercetarea în 

construcții între criza mondială Covid-19 și oportunitățile sau constrângerile oferite de strategia de 

renovare pe termen lung și strategia de reducere a riscului seismic din România, autori Emil-Sever 

Georgescu, Vasile Meiță, Iolanda-Gabriela Craifaleanu, Daniela Dobre, Claudiu Sorin Dragomir, 

Mihaela Sandu 

https://usamv.us12.list-manage.com/track/click?u=dc3a270d45018471a2bcc30ef&id=2d55d010c9&e=0eff41660a
https://usamv.us12.list-manage.com/track/click?u=dc3a270d45018471a2bcc30ef&id=2d55d010c9&e=0eff41660a
https://jaha.org.ro/index.php/JAHA?fbclid=IwAR3J96jblYpJTasFYBWfIejXPqveWzh7p_-zXP2v5ipe_8DFOgQntY6Zfuc
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Prezentarea on-line a comunicării POTENȚIALUL ARHEOLOGIEI CUTREMURELOR DIN 

ROMÂNIA. Studiu de caz:  Dacia Romană, Limesul Danubian și Moesia Inferior, autor Emil 

Sever Georgescu. Simpozionul „Monument si societate”  organizat de ARA (ARA - Asociația 

Arhitectura, Restaurare, Arheologie) la 21 22.04.2021, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al 

Academiei Romane. 

Au fost concepute, finalizate și trimise rezumate la două manifestări științifice: 

 

✓Cea de-a XIX-a ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, 

arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială "Efectul pandemiei COVID-19 asupra 

domeniului urbanismului, arhitecturii si construcțiilor: criza sau oportunitate?" - 13 mai 

2021, online – 2 rezumate în limba engleză și 2, în limba română; 

 

Nr. 

crt 

Titlu Autori Nr.pag.vol 

rezumate 

eng/rom 

Sursa de 

diseminare 

1 Caracterul termoizolator și 

decorativ al materialelor de tip 

compozit cu deșeuri din coji de 

semințe de floarea-soarelui 

Irina Popa, Cristian 

Petcu, Alexandrina 

Mureşanu   

44/108 PN 19 33 

04 02 

2 Aspecte privind efectul măsurilor 

de izolare impuse la debutul 

pandemiei COVID-19 asupra 

calității aerului exterior 

Vasilica Vasile, Cristian 

Petcu, Alina Dima, 

Mihaela Ion 

65/129 PN 19 33 

04 02  

3 Contribuții privind dezvoltarea 

analizelor de cost tip LCA în 

cadrul sectorului 

materialelor de construcții 

Silviu Lambrache 21/85 

Nr.pag.vol.l

ucrări 

integrale/27 

PN 19 33 

04 02 

4 Proiectarea din punct de vedere 

acustic a fațadelor clădirilor 

folosind măsurări ale zgomotului 

din trafic urban– Studii de caz - 

Marta-Cristina Zaharia,  

Ciprian Ene 

 PN 19 33 

03 01 

5 Testarea rezistenței la foc a 

sistemelor ETICS în România 

Adrian Simion, Claudiu 

Sorin Dragomir, Daniela 

Stoica 

  

6 Cercetarea în construcții între 

criza mondială COVID-19 și 

oportunitățile sau constrângerile 

oferite de strategia de renovare pe 

termen lung și strategia de 

reducere a riscului seismic din 

România 

Emil-Sever Georgescu, 

Vasile Meiță, Iolanda-

Gabriela Craifaleanu, 

Daniela Dobre, Claudiu 

Sorin Dragomir, Mihaela 

Sandu 

  

7 Efectul de autovindecare generat 

prin adaos de granule polimerice 

reactive în materiale pe bază de 

ciment 

Cornelia Baeră, 

Constantin Voinitchi, 

Claudiu Matei, Henriette 

Szilagyi, Aurelian Gruin, 

Bogdan Bolborea 
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Participare la workshopuri  
 

•Workshop final al proiectului EnPoweR – Mitigating GHG Emissions through Energy 

Poverty Alleviation in Romania (21.04.2021, online – Zoom), 
 

Mese rotunde  
 

•Participare ca speaker la evenimentul ConstructFEST în cadrul panelului de discuții al 

mesei rotunde cu subiectul: Implicarea mediului academic, al institutelor de 

cercetare și a organizațiilor nonguvernamentale în suportul autorităților publice 

centrale și locale din Municipiul București pentru definirea și implementarea 

politicilor publice privind reducerea riscului seismic. UTCB, 14 aprilie 2021. 

 

Articol, poster si prezentare: Claudiu-Sorin Dragomir; Daniela Dobre; Adrian Simion- 

STRUCTURAL VIBRATION AND FIRE RESISTANCE. The International Conference of the 

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Agriculture for life, 

life for agriculture, 3-5 iunie 2021, Bucharest, Romania, Section Land Reclamation, Earth 

Observation and Surveying, Environmental Engineering. 

Simpozionul internațional online „4 DELTA” DDNI Scientific Event Community, 4th edition, 

organizat în cadrul proiectului EUKI EDAPHIC-BLOOM Danube, (20-01.05.2021), susținere 

prezentări Horia Petran „Energy Efficiency Mapping: Scope and existing tools” și „Policies and 

Strategies for Transition towards a Low Emission Building Stock” 

 

 

EUROINVENT 2021 - TABEL PARTICIPARE  

Nr. 

crt 

Titlu Autori Sursa de 

diseminare 

Nr.pag 

din 

catalog 

postere 

Nr.pag. 

Proceedings 

Rezultate 

obținute 

1 Innovative thermo-

insulating and decorative 

coatings with sunflower 

seed husks 

Irina Popa, 

Cristian Petcu, 

Alexandrina 

Mureșanu 

PN 19 33 

04 02 

307 554-555 Medalie 

de bronz 

2 The assessment of non-

hazardous industrial by-

products as sustainable 

materials in engineering 

applications 

Cornelia-

Florentina 

Dobrescu 

PN 19 33 

04 02  

305 553 Medalie 

de argint 

3 Contributions regarding 

the development of LCA 

type cost analyses in the 

construction materials 

sector 

Silviu 

Lambrache 

PN 19 33 

04 02  

306 554 Medalie 

de bronz 

4 Acoustic insulation for 

glass door and windows, 

influence depending on 

the different degrees of 

their opening 

Marta-Cristina 

Zaharia, 

Ioana-Mihaela 

Alexe, Ciprian 

Ene 

PN 19 33 

03 01  

308 555-556 Medalie 

de argint 

5 Digital implementation 

of structural health 

monitoring: seismic 

Claudiu-Sorin 

Dragomir, 

Iolanda-

PN 19 33 

01 01 

309 556-557 Medalie 

de aur 
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sensors, data acquisition 

and processing, 

analytical models, 

integrated system 

Gabriela 

Craifaleanu, 

Vasile Meiţă, 

Daniela 

Dobre, Emil-

Sever 

Georgescu, 

Mihaela 

Sandu, Adelin 

Cişmelaru 

6 Cement-based matrix 

materials with self-

repairing properties 

generated by disperse 

polymeric coated reactive 

grains 

Constantin 

Voinițchi, 

Vasile Meiță, 

Claudiu 

Matei, 

Mihaela Sandu 

et al 

PED 314 560-561 Medalie 

de aur 

 

INVENTICA 2021 - TABEL TRIMITERE FORME DE PARTICIPARE 

Nr. 

crt 

Titlu Autori Sursa de diseminare 

1 Thermo-insulating and decorative 

coatings with sunflower seed husks 

Irina Popa, Cristian Petcu, 

Alexandrina Mureșanu 

PN 19 33 04 02 

2 Assessment of non-hazardous 

industrial by-products as sustainable 

materials in engineering 

applications 

Cornelia-Florentina 

Dobrescu 

PN 19 33 04 02  

3 Contributions regarding the 

development of LCA type cost 

analyses in the construction 

materials sector 

Silviu Lambrache PN 19 33 04 02  

4 Effects of confinement measures 

imposed at the beginning of the 

COVID-19 pandemic on outdoor air 

quality 

Vasilica Vasile, Cristian 

Petcu, Alina Dima, 

Mihaela Ion, Cora 

Stamate, Mariana Cioncu-

Puenea 

PN 19 33 04 02 

5 Acoustic insulation for glass door 

and windows, influence depending 

on the different degrees of their 

opening 

Marta-Cristina Zaharia, 

Ioana-Mihaela Alexe, 

Ciprian Ene 

PN 19 33 03 01  

6 Digital implementation of structural 

health monitoring: seismic sensors, 

data acquisition and processing, 

analytical models, integrated system 

Claudiu-Sorin Dragomir, 

Iolanda-Gabriela 

Craifaleanu, Vasile Meiţă, 

Daniela Dobre, Emil-

Sever Georgescu, Mihaela 

Sandu, Adelin Cişmelaru 

PN 19 33 01 01 

7 Experimental stand for fire testing 

of exterior cladding systems of 

buildings 

Adrian Simion, Daniela 

Stoica 

PN 19 33 02 01 
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Participare la workshopuri  

 

- Webinar Green Technologies through Green Finance - financing greener production, 

import and trade in Romania (online 26.05.2021), 

- Workshop Național SMART4nZEB (Strengthening clusters Management Activities and 

Running Trans-national for implementation of nearly Zero Energy Buildings), 

prezentare „Stadiul implementării conceptului nZEB în România – Contribuția 

Clusterului pRO-nZEB - proiecte de referință, viziune ” (19.05.2021, online – Zoom), 

- Webinar – focus group privind implementarea unui model de sprijin al persoanelor 

vulnerabile energetic, organizat de Centrul pentru Studiul Democrației (UBB Cluj-

Napoca) în parteneriat cu Climate Alliance (27.05.2021), 

- Webinar „Sustainable Energy Skills in the construction sector” (27.05.2021), 

- Workshop Național x-tendo „eXTENDirea schemelor de evaluare și certificare a 

performanței energetice a clădirilor printr-o abordare modulară (online 14.05.2021). 

- Webinar “3Dprinting projects using locally available sustainable materials” organized by 

Department of Engineering and Geology from the Università di Chieti-Pescara – 

06.05.2021 ora 13.00 

- Webinar  “Benefits of implementing 3D printing into the modular building process, and 

the challenges that construction companies will face along this journey”’ organized  

i3Dc and Sika – 20.05.2021 ora 13:00. 
 

•Pregătirea articolului LOCKDOWN IMPACT ON AMBIENT AIR QUALITY IN 

THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC pentru publicare în volumul 

conferinței “XXIth International Multidisciplinary Scientific GeoConference 

Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management” – SGEM 2021  

 

-Dobrescu C., Reuse of glass as eco-sustainable solution to stabilize the clay soils, Volumul 

cu lucrarile celei de-a XIV-a Conferinta Nationala de Geotehnica si Fundatii , pag. 417-

423. 
 

-Cristian Petcu, Daniel Barbu-Mocănescu, Andreea Căsută (Dutu), A sustainable solution for 

prefabricated residential buildings, Urbanism. Arhitectură. Construcții, 12(2):145-154 
 

INVENTICA Iași, 23-25 iunie 2021, ISSN:1844-7880 

 

Nr. 

crt 

Titlu Autori Sursa de 

diseminare 

Nr.pag.vol 

rezumate/postere 

1 Thermo-insulating and decorative 

coatings with sunflower seed 

husks 

I. Popa, C. 

Petcu, A. 

Mureșanu 

PN 19 33 04 02 184/204 

2 Assessment of non-hazardous 

industrial by-products as 

sustainable materials in 

engineering applications 

C-F. Dobrescu PN 19 33 04 02  182/202 

3 Contributions regarding the 

development of LCA type cost 

analyses in the construction 

materials sector 

S. Lambrache PN 19 33 04 02  185/205 

4 Effects of confinement measures 

imposed at the beginning of the 

COVID-19 pandemic on outdoor 

V. Vasile, C. 

Petcu, A. 

Dima, M. Ion, 

PN 19 33 04 02 186/206 
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air quality C. Stamate, M. 

Cioncu-Puenea 

5 Acoustic insulation for glass door 

and windows, influence 

depending on the different 

degrees of their opening 

M-C. Zaharia, 

I-M. Alexe, C. 

Ene 

PN 19 33 03 01  187/207 

6 Digital implementation of 

structural health monitoring: 

seismic sensors, data acquisition 

and processing, analytical models, 

integrated system 

C-S.Dragomir, 

I-G. 

Craifaleanu, V. 

Meiţă, 

D.Dobre, E-S. 

Georgescu, M. 

Sandu, A. 

Cişmelaru 

PN 19 33 01 01 183/203 

7 Experimental stand for fire testing 

of exterior cladding systems of 

buildings 

A. Simion, D. 

Stoica 

PN 19 33 02 01 181/201 

 

Participări la manifestări ştiinţifice şi lucrări prezentate: 

 

-Diseminare a rezultatelor cercetării prin concepere, realizare și trimitere rezumat și poster și 

prezentare poster cu titlul: Efficiency of using innovative materials in the context of 

sustainable development at the level of the construction sector, autori Vasilica Vasile, 

Silviu Lambrache, Irina Popa, la cea de a XVI-a ediție a International Conference Present 

Environment and Sustainable Development, 18 iunie 2021, on-line; 

 

-A XIV-a Conferinta Nationala de Geotehnica si Fundatii 2-3 Iunie 2021 “Racordarea 

ingineriei geotehnice din romania la tendintele europene”, Online, Dobrescu Cornelia-

Florentina, Prezentare in cadrul Sectiunii 3- Structuri si proiectare geotehnica 

(imbunatatirea terenului, pamant armat, lucrari de infrastructura) 

-Renovation of heating and buildings with a look to the future - Sustainable domestic heating 

and renovation in Central and South-Eastern Europe Conference (21-25.06.2021), 

participare în cadrul panelului de experți internaționali (23.06.2021), 

-Conferința Europeană pentru eficiență energetică eceee Summer Study (Online 7-12 iunie 

2021). 
 

Participare la workshopuri  

 

-Participare online în data de 16.06.2021, orele 14.30-17.30, la ENBRI Meeting on Indoor 

Air Quality, prin prezentarea activităților desfășurate în cadrul Sucursalei INCERC 

București cu privire la domeniul calității aerului interior. La acest worlshop au participat: 

Alborg University – Sbi, Danemarca, BAM Institute, Germania, BBRI Institute, Belgia, 

CSTB, Franța, EMI, Ungaria, EMPA, Elveția, ITB, Polonia, LNEC, Portugalia, RISE, 

Suedia, TNO, Olanda, ZAG, Slovacia. 
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-Participare la webinarul “The Value Of SHM To Manage Seismic Emergency”, organizat de 

Kinemetrics, SUA – conf. dr. ing. Iolanda Craifaleanu – 16.06.2021 

-Participare la webinarul “ Soluții libere open source pentru prelucrarea și  reprezentarea 

datelor geospațiale”, organizat de geo-spatial.org – conf. dr. ing. Iolanda Craifaleanu – 

04.06.2021 

-Participare la ENBRI Board Meeting – dr. Ing. Emil Sever Georgescu 

-Workshop “Seizing the potential for a Green Recovery in CEE” organizat de EUKI 

(01.06.2021, online), 

-Web seminar: AIVC & venticool Webinar | Resilient ventilative cooling in practice (online 

01.06.2021), 

-Conference Delivering a Green Recovery in Romania și EUKI Networking Roundtable – 

organizat de EPG (02.06.2021), 

-Workshop interregional și vizite de studiu virtuale în Regiunea Sud Muntenia, în cadrul 

Proiectului “SHREC - Utilizarea energiilor regenerabile pentru sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon”, finanțat în cadrul celui de-al IV-lea apel de proiecte al 

Programului Interreg Europe (09.06.2021), 

• Proiect H2020 The nZEB Roadshow (contract de grant nr. 892378): 

Activități: Participare la întâlnirea Comitetului de Coordonare a proiectului. Organizare 

întâlniri de lucru cu echipa proiectului din România pentru analiza stadiului de implementare 

a proiectului și planificarea activităților proiectului pentru perioada următoare și cu parteneri 

Roadshow pentru realizarea de machete demonstrative. Desfășurarea săptămânii și caravanei 

nZEB (12-17 iulie 2021) conform agendei și imaginilor prezentate în continuare. 
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•Elaborarea lucrărilor integrale și încărcarea pe site-ul conferinței “XXIth International 

Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and 

Management – SGEM 2021”, 14-22 August 2021, Albena, Bulgaria: 

-Sunflower seed shells and sheep wool, starting points for innovative coatings with thermal 

insulation properties, autori Irina Popa, Cristian Petcu, Alexandrina Mureșanu,  

-Lockdown impact on ambient air quality in the context of COVID-19 pandemic, autori: 

Vasilica Vasile, Cristian Petcu, Alina Dima, Mihaela Ion. 

Participare la “2021 DesignSafe Summer Academy”, organizat de Natural Hazards Engineering 

Research Infrastructure, NHERI (SUA) – conf. dr. ing. Iolanda Craifaleanu – 26-28.07.2021 
 

Premii obținute la INVENTICA 2021: 

Nr. 

crt 

Titlu Autori Sursa de 

diseminare 

Nr.pag.vol 

rezumat/ 

poster 

Premii obținute 

1 Thermo-insulating and 

decorative coatings with 

sunflower seed husks 

Irina Popa, Cristian 

Petcu, Alexandrina 

Mureșanu 

PN 19 33 

04 02 

184/204 Diploma of 

Excellence 

SILVER MEDAL 

2 Assessment of non-hazardous 

industrial by-products as 

sustainable materials in 

engineering applications 

Cornelia-Florentina 

Dobrescu 

PN 19 33 

04 02  

182/202 Diploma of 

Excellence 

SILVER MEDAL 

3 Contributions regarding the 

development of LCA type 

cost analyses in the 

construction materials sector 

Silviu Lambrache PN 19 33 

04 02  

185/205 Diploma of 

Excellence 

SILVER MEDAL 

4 Effects of confinement 

measures imposed at the 

beginning of the COVID-19 

pandemic on outdoor air 

quality 

Vasilica Vasile, 

Cristian Petcu, Alina 

Dima, Mihaela Ion, 

Cora Stamate, 

Mariana Cioncu-

Puenea 

PN 19 33 

04 02 

186/206 Diploma of 

Honor GOLD 

MEDAL 

5 Acoustic insulation for glass 

door and windows, influence 

depending on the different 

degrees of their opening 

Marta-Cristina 

Zaharia, Ioana-

Mihaela Alexe, 

Ciprian Ene 

PN 19 33 

03 01  

187/207 Diploma of 

Excellence 

SILVER MEDAL 

6 Digital implementation of 

structural health monitoring: 

seismic sensors, data 

acquisition and processing, 

analytical models, integrated 

system 

Claudiu-Sorin 

Dragomir, Iolanda-

Gabriela Craifaleanu, 

Vasile Meiţă, 

Daniela Dobre, 

Emil-Sever 

Georgescu, Mihaela 

Sandu, Adelin 

Cişmelaru 

PN 19 33 

01 01 

183/203 Diploma of 

Honor GOLD 

MEDAL 

7 Experimental stand for fire 

testing of exterior cladding 

systems of buildings 

Adrian Simion, 

Daniela Stoica 

PN 19 33 

02 01 

181/201 Diploma of 

Excellence 

SILVER MEDAL 
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-Conferința “21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021”, 

Albena, 16-20.08.2021, Bulgaria 

 

La acest eveniment a participat din cadrul INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC 

Bucureşti, CS III ing. Vasilica Vasile. Deplasarea delegatului INCD URBAN-INCERC a urmărit 

îndeplinirea obiectivelor asumate în propunerea de proiect PN 19 33 04 02 cu titlul: Soluții 

sustenabile pentru asigurarea sănătății și securității populației în conceptul inovării deschise și a 

prezervării mediului înconjurător, la cap.5.5 – Modul de diseminare a rezultatelor obținute,  prin 

comunicarea intitulată: Lockdown impact on ambient air quality in the context of COVID-19 

pandemic, autori: ing. Vasilica Vasile, dr.ing. Cristian Petcu, ing. Alina Dima, ing. Mihaela Ion, 

comunicare acceptată în cadrul secțiunii Energy and Clean Technologies, subsecțiunea 19. Air 

Pollution and Climate. 

 

 

 

SUCURSALA URBANPROIECT 
 

Lista contribuţiilor ştiinţifice pentru anul 2021 

SUCURSALA URBANPROIECT 

I. Publicaţii 

A. Publicaţii reprezentative 

 

 

                     a) Cărţi editate 
 

Ca 1)  Bănică A, Petrişor AI (coord.) (2021), Dezvoltare durabilă şi rezilienţă teritorială. Perspective teritoriale 

şi abordări multidisciplinare, Editura Academiei Române (cod CNCSIS 164 / cod CNCS PN-II-ACRED-

ED-2012-0261 - categoria B), Bucureşti, România, 373 pag., ISBN 978-973-27-3371-4 

6 

                     b) Capitole de cărţi  

Cb1)   Bănică A, Petrişor AI (2021), Notă asupra ediţiei, în: Bănică A, Petrişor AI (coord.), Dezvoltare durabilă 

şi rezilienţă teritorială. Perspective teritoriale şi abordări multidisciplinare, Editura AcadBănică A, 

Petrişor AI (2021), Notă asupra ediţiei, în: Bănică A, Petrişor AI (coord.), Dezvoltare durabilă şi 

rezilienţă teritorială. Perspective teritoriale şi abordări multidisciplinare, Editura Academiei Române 

(cod CNCSIS 164 / cod CNCS PN-II-ACRED-ED-2012-0261 - categoria B), Bucureşti, România, 373 

pag., ISBN 978-973-27-3371-4, pag. 13-15 

5 
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Cb2)  Petrişor AI (2021), Dezvoltarea durabilă: un scurt istoric, în: Bănică A, Petrişor AI (coord.), Dezvoltare 

durabilă şi rezilienţă teritorială. Perspective teritoriale şi abordări multidisciplinare, Editura Academiei 

Române (cod CNCSIS 164 / cod CNCS PN-II-ACRED-ED-2012-0261 - categoria B), Bucureşti, 

România, 373 pag., ISBN 978-973-27-3371-4, pag. 19-30 

5 

Cb3)  Petrişor AI (2021), Ecologie urbană şi teritorială şi dezvoltare durabilă, în: Bănică A, Petrişor AI (coord.), 

Dezvoltare durabilă şi rezilienţă teritorială. Perspective teritoriale şi abordări multidisciplinare, Editura 

Academiei Române (cod CNCSIS 164 / cod CNCS PN-II-ACRED-ED-2012-0261 - categoria B), 

Bucureşti, România, 373 pag., ISBN 978-973-27-3371-4, pag. 121-131 

5 

Cb4)   Petrişor AI (2021), Analiza cantitativă a modificărilor în acoperirea şi utilizarea terenului – o interpretare 

a proceselor ecologice prin prisma geografiei umane, în: Bănică A, Petrişor AI (coord.), Dezvoltare 

durabilă şi rezilienţă teritorială. Perspective teritoriale şi abordări multidisciplinare, Editura Academiei 

Române (cod CNCSIS 164 / cod CNCS PN-II-ACRED-ED-2012-0261 - categoria B), Bucureşti, 

România, 373 pag., ISBN 978-973-27-3371-4, pag. 211-234 

5 

Cb5)   Petrişor AI, Susa AA, Petrişor LE (2021), Contabilizând dezvoltarea durabilă: riscurile unei pieţe a 

mediului, în: Bănică A, Petrişor AI (coord.), Dezvoltare durabilă şi rezilienţă teritorială. Perspective 

teritoriale şi abordări multidisciplinare, Editura Academiei Române (cod CNCSIS 164 / cod CNCS PN-

II-ACRED-ED-2012-0261 - categoria B), Bucureşti, România, 373 pag., ISBN 978-973-27-3371-4, pag. 

253-264 

5 

Cb6)  Scarlat C, Petrişor AI (2021), Proverbe vechi pentru un viitor sustenabil: perspectiva managementului 

mediului, în: Bănică A, Petrişor AI (coord.), Dezvoltare durabilă şi rezilienţă teritorială. Perspective 

teritoriale şi abordări multidisciplinare, Editura Academiei Române (cod CNCSIS 164 / cod CNCS PN-

II-ACRED-ED-2012-0261 - categoria B), Bucureşti, România, 373 pag., ISBN 978-973-27-3371-4, pag. 

359-373 

5 

 c) Articole/studii publicate în reviste de specialitate 

I. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională cotate 

ISI__________________________________________________________________________ 

 

Ris1)Petrişor AI, Petrişor LE (2021), Recent land cover and use in Romania: A conservation perspective, Present 

Environment and Sustainable Development 15(1):81-92 (ISSN 1843-5971, clasificarea revistei conform 

CNCSIS în 2011: B+, cod 876, indexată în DOAJ, EBSCO, Genamics, Index Copernicus, Scipio şi 

Ulrich’s Web), DOI:10.15551/pesd2021151007, disponibil la 

http://pesd.ro/15.1.2021/pesd2021151007.html 

15 

Ris2)Scarlat C, Petrişor AI (2021), Old proverbs for a future sustainable development: an environmental 

management perspective, Present Environment and Sustainable Development 15(1):93-107 (ISSN 1843-

5971, clasificarea revistei conform CNCSIS în 2011: B+, cod 876, indexată în DOAJ, EBSCO, Genamics, 

Index Copernicus, Scipio şi Ulrich’s Web), DOI:10.15551/pesd2021151008, disponibil la 

http://pesd.ro/15.1.2021/pesd2021151008.html 

15 

Ris3)Aouissi HA, Petrişor AI, Ababsa M, Boştenaru-Dan M, Tourki M, Bouslama Z (2021), Influence of Land 

Use on Avian Diversity in North African Urban Environments, Land 10(4):434 (ISSN 2073-445X, factorul 

de impact în 2019: 2,429, scorul de influenţă al articolului în 2019: 0, Q2 environmental studies (IF) în 

2019), DOI:10.3390/land10040434, nr. acces ISI: WOS:000643228300001, nr. Scopus: 85107158316, 

disponibil la https://www.mdpi.com/2073-445X/10/4/434/pdf 

15 

Ris4)Nguyen HD, Fox D, Dang DK, Pham LT, Viet Du QV, Than Nguyen TH, Dang TN, Tran VT, Vu PL, 

Nguyen QH, Nguyen TG, Bui QT, Petrişor AI (2021), Predicting future urban flood risk using land 

change and hydraulic modeling in a river watershed in the central province of Vietnam, Remote Sensing 

13(2):262 (ISSN 2072-4292, factorul de impact în 2019: 4,509, scorul de influenţă al articolului în 2019: 

0,927, Q2 remote sensing (IF, AIS) în 2019), DOI:10.3390/rs13020262, nr. acces ISI: 

WOS:000611558000001, nr. Scopus: 85100219033, disponibil la https://www.mdpi.com/2072-

4292/13/2/262/pdf 

15 
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Ris5)Benbouras MA, Petrişor AI (2021), Prediction of swelling index using advanced machine-learning 

techniques for cohesive soils, Applied Sciences 11(2):536 (ISSN 2076-3417, factorul de impact în 2019: 

2,474, scorul de influenţă al articolului în 2019: 0,351, Q2 Chemistry, Multidisciplinary; Engineering, 

Multidisciplinary; Physics, Applied (IF), Q3 Materials Science, Multidisciplinary AIS, IF), Chemistry, 

Multidisciplinary; Engineering, Multidisciplinary (AIS) în 2019), DOI:10.3390/app11020536, nr. acces 

ISI: WOS:000610978800001, nr. Scopus: 85099831372, disponibil la https://www.mdpi.com/2076-

3417/11/2/536 

15 

Ris6)Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A.-V., Meiţă V., Vizureanu P., Sandu M. (2021), Improving 

Indoor Air Quality by Using Sheep Wool Thermal Insulation, Materials 14(9):2443 (ISSN 1996-1944, 

factorul de impact în 2019: 3,057), DOI:10.3390/ma14092443, disponibil la https://www.mdpi.com/1996-

1944/14/9/2443 

3,75 

Ris7)Petrişor AI (2021), Predatory journals: how far can they go? An in-depth look at the outliers / Grabežljivi 

časopisi: koliko daleko mogu ići? Temeljita analiza vrijednosti, BOSNIACA - Journal of the National and 

University Library of Bosnia and Herzegovina 26:137-154 (ISSN 2303-8888, indexată în CEEOL, Central 

& Eastern European Academic Source, ERIH Plus, Index Copernicus International, KoBSON (Serbian 

Library Consortium for Coordinated Acquisition), Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa 

(Hrčak), ROAD, Slavic Humanities Index, The Belt and Road Initiative Reference Source şi Web of 

Science Emerging Sources Citation Index), DOI:10.37083/bosn.2021.26.137, nr. acces ISI: 

WOS:000729778600012, disponibil la http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/498 

15 

Ris8)Flissi S, Chabou Ottmani M, Petrişor AI (2021), Socio-spatial impact of slum dwellers relocation in 

Algiers: a flow analysis using Qgis, Present Environment and Sustainable Development 15(2):245-258 

(ISSN 1843-5971, clasificarea revistei conform CNCSIS în 2011: B+, cod 876, indexată în DOAJ, 

EBSCO, Genamics, Index Copernicus, Scipio şi Ulrich’s Web), DOI:10.15551/pesd2021152020, 

disponibil la http://pesd.ro/15.2.2021/pesd2021152020.html 

15 

Ris9)Benbouras MA, Petrişor AI, Zedira H, Ghelani L, Lefilef L (2021), Forecasting the Bearing Capacity of the 

Driven Piles Using Advanced Machine-Learning Techniques, Applied Sciences 11(22):10908 (ISSN 

2076-3417, factorul de impact în 2020: 2,679, scorul de influenţă al articolului în 2020: 0,409, scorul 

relativ de influenţă în 2020: 0,923, Q2 Engineering, Multidisciplinary; Physics, Applied (IF), Q3 

Chemistry, Multidisciplinary; Materials Science, Multidisciplinary (IF), Q3 Chemistry, Multidisciplinary; 

Engineering, Multidisciplinary; Physics, Applied; Materials Science, Multidisciplinary (AIS) în 2020), 

DOI:10.3390/app112210908, nr. acces ISI: WOS:000724379700001, nr. Scopus: 85119873313, disponibil 

la https://www.mdpi.com/2076-3417/11/22/10908 

15 

Ris10)Petrişor AI, Mierzejewska L, Mitrea A, Drachal K, Tache AV (2021), Dynamics of Open Green Areas in 

Polish and Romanian Cities During 2006-2018: Insights for Spatial Planners, Remote Sensing 

13(20):4041 (ISSN 2072-4292, factorul de impact în 2020: 4,848, scorul de influenţă al articolului în 

2020: 0,933, scorul relativ de influenţă în 2020: 1,648, Q1 geosciences, multidisciplinary; imaging science 

& photographic technology (IF), Q2 geosciences, multidisciplinary; imaging science & photographic 

technology (AIS), Q2 environmental sciences; remote sensing (AIS, IF) în 2020), 

DOI:10.3390/rs13204041, nr. acces ISI: WOS:000715316100001, nr. Scopus: 85117217466, disponibil la 

https://www.mdpi.com/2072-4292/13/20/4041 

7,5 

Ris11)Merciu FC, Merciu GL, Petrişor AI (2021), Economic valuation of heritage buildings using revealed 

preference methods. Historical center of Bucharest Municipality as a case study, Heritage 4(3):2356-2376 

(ISSN 2571-9408, indexată în Academic OneFile (Gale), China Academic Journals (CNKI), CLOCKSS, 

DOAJ, Google Scholar, Helveticat (Swiss National Library), J-Gate, Norwegian Register for Scientific 

Journals, Series and Publishers, ProQuest, Scopus, Sherpa Romeo, Web of Science ESCI şi WorldCat), 

DOI:10.3390/heritage4030133, nr. acces ISI: WOS:000702324600001, nr. Scopus: 85116843890, 

disponibil la https://www.mdpi.com/2571-9408/4/3/133 (ales ca "articol de fundal" pentru următoarea 

ediţie, https://www.mdpi.com/2571-9408/4/4) 

15 

Ris12)Petrişor AI (2021), Predation, plagiarism, and perfidy, portal: Libraries and the Academy 21(4):685-693 

(1531-2542, factorul de impact în 2020: 1,067, scorul de influenţă al articolului în 2020: 0,464, scorul 

relativ de influenţă în 2020: 0,868, Q3 information science & library science (AIS, IF) în 2020), nr. acces 

ISI: WOS:000709421400004, nr. Scopus: 85117370419, disponibil la 

https://preprint.press.jhu.edu/portal/sites/ajm/files/petrisor.pdf 
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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)Meilă A, Petrişor AI (2021), Analiza managementului de proiect din domeniul planificării spaţiale în 

mediul academic / Analysis of project management from the viewpoint of spatial planning in the academic 

environment, Revista Şcolii Doctorale de Urbanism 6:21-42 (ISSN 2537-3587, indexată în CEEOL, Index 

Copernicus International şi Ulrich's Periodicals Directory), disponibil la 

http://www.rsdu.ro/Art/RSDUv6a02.pdf 

5 

Rio2)Tache AV, Tache M, Ciogescu OE, Petrişor AI (2021), GIS application for evaluating the cost of 

multimodal transport to tourist resorts in Romania, Algerian Journal of Engineering, Architecture and 

Urbanism 5(2):1-8 (ISSN 2588-1760, indexată în Direction Générale de la Recherche Scientifique et du 

Développement Technologique (DGRSDT), Directory of Research Journals Indexing (DRJI) şi Ulrich’s 

Periodicals Directory), disponibil la https://www.aneau.org/ajeau/Art/v5n2a01.pdf 

2,5 

Rio3)Popescu OC, Petrişor AI (2021), Green infrastructure and spatial planning: a legal framework, Oltenia. 

Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii 37(1):217-224 (ISSN 1454-6914, clasificarea revistei conform 

CNCSIS în 2010: B+, cod 703, indexată în Zoological Record), disponibil la 

http://olteniastudiisicomunicaristiintelenaturii.ro/cont/37_1/IV.%20ECOLOGY%20-

%20THE%20ENVIRONMENT%20PROTECTION/29%20Popescu%20&%20Petrisor.pdf 

2,5 

c) Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale 

I. Articole publicate integral 
 

Via1)Popescu OC, Petrişor AI (2021), A historical view of addressing the connectivity of the Green 

Infrastructure in the urban plans, în: The International Academic Forum, IICSE Hawaii. IAFOR 

International Conference on Sustainability, Energy & the Environment, Japonia, art. nr. 59177 (ISSN 

2186-2311), disponibil la https://papers.iafor.org/submission59177/ 
Via2)Popa A.C. (2021), Shrinking cities on the Romanian side of the Danube river, Proceedings of the 4th 

international doctoral−postdoctoral conference DOCONF.. ISBN 978-963-421-864-7. pp 366-377 

2,5 

 

 

 

9 

Via3)Ungureanu T., Mandea M. (2021) , URBAN GAMES IN PANDEMIC TIMES, in The 17th International 

Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest (eLSE)  Strengthening resilient 

education and training through eLearning. 2021 | Pedagogy and best practices, VOL I, pp. 580-587 

,CAROL I NATIONAL DEFENCE UNIV PUBLISHING HOUSE,DOI: 10.12753/2066-026X-21-

074,2021 
Via4)Ungureanu T. ,  (2021), A View on Residential Areas in Romania from the Perspective of Urban Indicators, 

in The ,INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE, 12th EDITION, 25-26 November, 

2021, Nyíregyháza - Baia Mare,  HUNGARY - ROMANIA 
Via5)Popa A.C. (2021), ”Regenerarea urbană a oraşelor dunărene. Studiu de caz: Vukovar (Croaţia)”. Lucrările 

conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului Ediţia a 

XX-a. ISSN 2393-3208 vol.20/2021 pp7-14 

 

II. Rezumate publicate  

Vib1)Gârjoabă AI, Crăciun C, Petrişor AI, Iojă IC (2021), Insights about the urban protected areas in Romania, 

în: Society for Urban Ecology, Adam Mickiewicz University in Poznań, Third World Conference of the 

Society for Urban Ecology "Cities as social ecological systems". Book of abstracts, Fundacja UAM w 

Poznaniu, Poznań, Polonia, 247 pag., ISBN 978-83-950380-2-0, pag. 82 

1,25 

Vib2)Tache AV, Popescu OC, Petrişor AI (2021), GIS solution for computing the travel time for multimodal trips 

to Romanian resorts of tourist interest, în: Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi - Faculty of Geography 

and Geology - Department of Geography - Environmental Collective, The 16th  Edition of Present 

Environment and Sustainable Development International Symposium. Book of abstracts, Alexandru Ioan 

Cuza University of Iaşi, Iaşi, România, 109 pag., pag. 9-10 

0,625 

Vib3)Popescu OC, Petrişor AI (2021), Planning Green Infrastructure in EU and Romania: a comparative 

analysis of legislation, în: Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi - Faculty of Geography and Geology - 

Department of Geography - Environmental Collective, The 16th  Edition of Present Environment and 

Sustainable Development International Symposium. Book of abstracts, Alexandru Ioan Cuza University of 

Iaşi, Iaşi, România, 109 pag., pag. 19-20 

0,625 

https://papers.iafor.org/submission59177/
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Vib4)Flissi S, Chabou Othmani M, Petrişor AI (2021), Socio-spatial impact of slum dwellers relocation in 

Algiers: A flow analysis using QGIS, în: Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi - Faculty of Geography 

and Geology - Department of Geography - Environmental Collective, The 16th  Edition of Present 

Environment and Sustainable Development International Symposium. Book of abstracts, Alexandru Ioan 

Cuza University of Iaşi, Iaşi, România, 109 pag., pag. 93 

1,25 

Vib5)Meiţă V, Petrişor AI, Şurghie CM, Sandu M, Barbu AP, Popa AC (2021), Cities under COVID-19: 

revisiting the compaction versus sprawl dillema, în: Sandu AV (Ed.), Proceedings of the 13th Edition of 

EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, 653 pag., ISSN 2601-4572, pag. 559 
0,42 

Vib6)Meiţă V, Petrişor AI, Şurghie CM, Sandu M, Barbu AP, Popa AC (2021), Integration into the European 

tourist circuit of Romanian rural cultural values, în: Sandu AV (Ed.), Proceedings of the 13th Edition of 

EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, 653 pag., ISSN 2601-4572, pag. 559-

560 

0,42 

Vib7)Popescu OC, Petrişor AI (2021), A historical view of addressing the connectivity of the Green 

Infrastructure in the urban plans, în: International Academic Forum, IICE - IICSE Hawaii, 06-09 

January, 2021. Held online from Hawaii, USA. The 6th IAFOR International Conference on Education - 

Hawaii.  The 5th IAFOR International Conference on Sustainability, Energy & the Environment - Hawaii. 

Organised by the International Academic Forum (IAFOR) in association with the University or Hawaii at 

Mānoa, USA, the IAFOR Research Centre at Osaka University, Japan, and lAFOR's Global University 

Partners. Programme & Abstract Book, 78 pag., ISSN 2433-7544, pag. 34 

1,25 

Vib8)Dragomir C.-S., Craifaleanu I.-G., Meiţă V., Dobre D., Georgescu E.-S., Sandu M., Cişmelaru A. (2021), 

Digital implementation of structural health monitoring: seismic sensors, data acquisition and processing, 

analytical models, integrated system, în: National Institute of Inventics Iaşi, The XXVth International 

Exhibition of Inventics. INVENTICA 2021, 23-25 June 2021, Iaşi, Romania, Editura Performantica, Iaşi, 

România, 342 pag., ISSN 1844-7880, pag. 183 

0,357 

Vib9)Hegyi A., Grebenişan E., Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Meiţă V., Sandu M., Baeră C. (2021), Process for 

producing white portland cement-based cementitious tiling materials, with self-cleaning capacity, în: 

National Institute of Inventics Iaşi, The XXVth International Exhibition of Inventics. INVENTICA 2021, 

23-25 June 2021, Iaşi, Romania, Editura Performantica, Iaşi, România, 342 pag., ISSN 1844-7880, pag. 

188 

0,357 

Vib10)Hegyi A., Szilagyi H., Lăzărescu A.-V., Meiţă V., Sandu M., Bulacu C. (2021), Ecological alternative to 

classic thermal insulation products, by recycling with waste energy recovery of post-industrial textile 

waste and the use of vegetal and sheep wool fibers - ALECOTERMO, în: National Institute of Inventics 

Iaşi, The XXVth International Exhibition of Inventics. INVENTICA 2021, 23-25 June 2021, Iaşi, Romania, 

Editura Performantica, Iaşi, România, 342 pag., ISSN 1844-7880, pag. 189 

0,5 

Vib11)Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A. V., Meiţă V., Vizureanu P., Sandu M. (2021), Improving 

Indoor Air Quality by Using Sheep Wool Heat Insulation, în: Sandu A. V., Abdullah M. M. A. B., 

Vizureanu P., Nabialek M., Ghazali C. M. R., Sandu I. (Ed.), Book of Abstracts. EUROINVENT ICIR 

2021: International Conference on Innovative Research, May 20th to 21st, 2021, Iasi – Romania, 128 

pag., ISSN 2601-4599, pag. 72 

0,5 

Vib12)Hegyi A., Grebenişan E., Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Meiţă V., Sandu M., Baeră C. (2021), Process for 

Producing White Portland Cement-Based Cementitious Tiling Materials, with Self-Cleaning Capacity, în: 

Sandu A. V. (Ed.), Proceedings of the 13th Edition of EUROINVENT - European Exhibition of Creativity 

and Innovation, 653 pag., ISSN 2601-4572, pag. 545 

0,357 

Vib13)Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A.-V., Meiţă V., Sandu M., Florean C. (2021), Bio-eco-

innovative Thermal Insulation Products Obtained by Recycling and Reusing Post-Industrial Textile Waste, 

Natural Vegetable Fibers and Sheep Wool, în: Sandu A. V. (Ed.), Proceedings of the 13th Edition of 

EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, 653 pag., ISSN 2601-4572, pag. 552 

0,417 

Vib14)Dragomir C.-S., Craifaleanu I.-G., Meiţă V., Dobre D., Georgescu E.-S., Sandu M., Cişmelaru A. (2021), 

Digitalization of structural health and seismic monitoring of strategic buildings, în: Sandu A. V. (Ed.), 

Proceedings of the 13th Edition of EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, 

653 pag., ISSN 2601-4572, pag. 556 

0,357 

Vib15)Meiţă V., Petrişor A.-I., Şurghie C.-M., Sandu M., Barbu A.-P., Popa A.-C. (2021), Cities under COVID-

19: revisiting the compaction versus sprawl dillema, în: Sandu A. V. (Ed.), Proceedings of the 13th 

Edition of EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, 653 pag., ISSN 2601-4572, 

pag. 559 

0,021 

Vib16)Meiţă V., Petrişor A.-I., Şurghie C.-M., Sandu M., Barbu A.-M., Popa A.-C. (2021), Integration into the 

European tourist circuit of Romanian rural cultural values, în: Sandu A. V. (Ed.), Proceedings of the 13th 

Edition of EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, 653 pag., ISSN 2601-4572, 

pag. 559-560 

0,021 
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Vib17)Voiniţchi C.-D., Cladoveanu F.-V., Zapciu M., Nicolae A., Ionescu N.-A., Dima C., Meiţă V., Matei C.-

L., Szilágyi H., Baeră C., Hegyi A.-C., Sandu M., Deák G, Moncea M.-A., Dumitru F.-D., Panait A.-M. 

(2021), Cement-based matrix materials with self-repairing properties generated by disperse, polymeric 

coated reactive grains, în: Sandu A. V. (Ed.), Proceedings of the 13th Edition of EUROINVENT - 

European Exhibition of Creativity and Innovation, 653 pag., ISSN 2601-4572, pag. 560 

0,417 

Vib18)Tache A.-V., Popescu O.-C., Meiţă V., Voloacă G. (2021), 3D reconstruction of a Romanian Historical 

Monument (Cula) using the UAV photogrammetry, în: Sandu A. V. (Ed.), Proceedings of the 13th Edition 

of EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, 653 pag., ISSN 2601-4572, pag. 

561 

0,625 

Vib19)Tache A.-V., Ivana C., Popescu O.-C., Meiţă V. (2021), IT model for evaluating the cost of intermodal 

transport to tourist resorts in Romania, în: Sandu A. V. (Ed.), Proceedings of the 13th Edition of 

EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, 653 pag., ISSN 2601-4572, pag. 563 
0,625 

Vib20)Ungureanu T., , Popa A.-C.,Voloacă G.,(2021), URBAN ACTIONS: A toolkit proposal for the 

regeneration of public spaces through urban acupuncture, în: Sandu A. V. (Ed.), Proceedings of the 13th 

Edition of EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, 653 pag., ISSN 2601-4572, 

pag. 564 

0,625 

Vib21)Tache A. et al. (2021), 3D reconstruction of a Romanian Historical Monument (Cula) using the UAV 

photogrammetry, în Proceedings of the 13 th Edition of Euroinvent - European Exhibition of Creativity 

and Innovation - online edition, Editor Andrei Victor Sandu, ISSN Print: 2601-4564, ISSN Online: 2601-

4572, Ia?i, România, pag. 561-562. 

2 

Vib22)Tache A. et al. (2021), IT model for evaluating the cost of intermodal transport to tourist resorts in 

Romania, în Proceedings of the 13 th Edition of Euroinvent - European Exhibition of Creativity and 

Innovation - online edition, Editor Andrei Victor Sandu, ISSN Print: 2601-4564, ISSN Online: 2601-4572, 

Ia?i, România, pag. 563. 
 

2 

Vib23)Popescu OC, Petrişor AI (2021), Challenges of popular European natural protected areas during the 

COVID-19 pandemics, Ninth Annual International Conference on Sustainable Development (ICSD), 

https://virtual.oxfordabstracts.com/#/event/1990/submission/321 
0,625 

Vib24)Popescu OC, Petrişor AI (2021), Impactul transportului şi mobilităţii în scop turistic asupra conservării 

biodiversităţii / The impact of tourism transport and mobility on biodiversity conservation, în: 50 de ani de 

cercetare în domeniul turismului în România: trecut, prezent şi viitor / 50 years of research in the field of 

tourism in Romania: past, present and future, Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Turism, 

Bucureşti, România, 129 pag., ISBN 978-973-0-35727-1, pag. 97 / 99, disponibil la 

https://incdt.ro/assets/2021/11/publicatie-simpozion-incdt-50.pdf 

0,625 

Vib25)Petrişor AI, Nguyen HD, Hamma W (2021), Traiul la limită: urbanizarea zonelor costiere pe patru 

continente / Life on the edge: coastline urbanization on four continents, în: 50 de ani de cercetare în 

domeniul turismului în România: trecut, prezent şi viitor / 50 years of research in the field of tourism in 

Romania: past, present and future, Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Turism, Bucureşti, 

România, 129 pag., ISBN 978-973-0-35727-1, pag. 71 / 73, disponibil la 

https://incdt.ro/assets/2021/11/publicatie-simpozion-incdt-50.pdf 

1,25 

Vib26)Popescu OC, Petrişor AI (2021), A historical view of addressing the connectivity of the Green 

Infrastructure in the urban plans, în: International Academic Forum, IICE - IICSE Hawaii, 06-09 

January, 2021. Held online from Hawaii, USA. The 6th IAFOR International Conference on Education - 

Hawaii. The 5th IAFOR International Conference on Sustainability, Energy & the Environment - Hawaii. 

Organised by the International Academic Forum (IAFOR) in association with the University or Hawaii at 

Mānoa, USA, the IAFOR Research Centre at Osaka University, Japan, and lAFOR's Global University 

Partners. Programme & Abstract Book, 78 pag., ISSN 2433-7544, pag. 34 

0,625 

Vib27)Boştenaru Dan M, Petrişor AI, Anghelache M (2021), Monolithe churches underground built heritage 

survey: Romania in European context, a contribution to the COST action, în: Conference Proceedings of 

the 11th Congress of the Balkan Geophysical Society - BGS2021, DOI:10.3997/2214-

4609.202149BGS40, disponibil la https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-

4609.202149BGS40 

1,25 

Vib28)Boştenaru Dan M, Anghelache M, Petrişor AI, Halmagi ŞR (2021), Mines (salt and gold) and 

infrastructure underground built heritage survey: Romania, contribution to the COST action, în: 

Conference Proceedings of the 11th Congress of the Balkan Geophysical Society - BGS2021, 

DOI:10.3997/2214-4609.202149BGS39, disponibil la 

https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.202149BGS39 

1,25 
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Vib29)Popescu OC, Petrişor AI (2021), Green infrastructure and spatial planning: a legal framework, în: 

Alexandru AF, Măceșeanu DM, Ridiche MS (Ed.), The Scientific International Conference "The Museum 

and Scientific Research". Book of abstracts, The Museum of Oltenia Craiova, Natural Sciences 

Department, Craiova, România, 112 pag. (ISSN 2668-5469), vol. 3, pag. 31-32 

0,625 

Vib30)Merciu FC, Petrişor AI, Merciu GL (2021), Economic valuation of cultural heritage using the travel cost 

method: the historical centre of the municipality of Bucharest as a case study, în: Roşu L, Eva M, Botez E, 

Dimitrie Cantemir Colloque géograhique internatonal, XLIème édition, 3-5 septembre 2021, Université 

Alexandru Ioan Cuza de Iasi, Roumanie. Livret des résumés, 66 pag., pag. 35-36 

1,25 

d) Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale 

I. Rezumate publicate 
 

Vinb1)Ţigăran CE, Petrişor AI (2021), Research between under-financing and the health/pandemics crisis: 

causes, impacts, effects, and perspectives / Cercetarea ştiinţifică de la subfinanţare la criza sanitară sau 

pandemie: cauze, impacturi, efecte şi perspective, Conferinţa de cercetare în construcţii, economia 

construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor 19:23-24 / 87-88 (ISSN 2343-

7537, indexată în CEEOL, Europa World of Learning/Routledge şi Ulrich's), disponibil la 

http://pub.incd.ro/AP/Arhiva/ATUAC19R.pdf 

0,75 

Vinb2)Popescu OC, Petrişor AI (2021), Green infrastructure and new urban forms in pandemic times / 

Infrastructura verde şi noile forme urbane în timp de pandemie, Conferinţa de cercetare în construcţii, 

economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor 19:46-46 / 110-111 

(ISSN 2343-7537, indexată în CEEOL, Europa World of Learning/Routledge şi Ulrich's), disponibil la 

http://pub.incd.ro/AP/Arhiva/ATUAC19R.pdf 

0,75 

Vinb3)Tache AV, Petrişor AI, Ivana C (2021), Smart IT platform for evaluating multimodal transport to 

Romanian tourist resorts (ROSmarTTravel) / Platformă informatică smart de evaluare a costului 

transportului combinat către staţiunile de interes turistic din România (ROSmarTTravel), Conferinţa de 

cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale 

lucrărilor 19:50-51 / 114-115 (ISSN 2343-7537, indexată în CEEOL, Europa World of 

Learning/Routledge şi Ulrich's), disponibil la http://pub.incd.ro/AP/Arhiva/ATUAC19R.pdf 

0,5 

Vinb4)Tache AV, Petrişor AI, Ivana C (2021), Vector digital versus digital raster methods for evaluating the cost 

of travel on multimodal transport networks / Metode digitale vectoriale versus metode digitale raster 

pentru evaluarea costului de deplasare pe reţele multimodale de transport, Conferinţa de cercetare în 

construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor 20:11-12 

/ 61-62 (ISSN 2343-7537, indexată în CEEOL, Europa World of Learning/Routledge şi Ulrich's), 

disponibil la http://pub.incd.ro/AP/Arhiva/ATUAC20R.pdf 

0,5 

Vinb5)Popescu OC, Petrişor AI (2021), Digital communication tools used in urban green infrastructure planning 

and governance / Instrumente digitale de comunicare utilizate în planificarea şi guvernarea infrastructurii 

verzi urbane, Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea 

teritoriului. Rezumate ale lucrărilor 20:15-16 / 65-66 (ISSN 2343-7537, indexată în CEEOL, Europa 

World of Learning/Routledge şi Ulrich's), disponibil la http://pub.incd.ro/AP/Arhiva/ATUAC20R.pdf 

0,75 

Vinb6)Flissi S, Chabou Othmani S, Hamdad L, Petrişor AI (2021), Slum clearance and relocation in Algeria: 

what implications for society? / Eliminarea ghetourilor şi relocarea populaţiei în Algeria: implicaţii 

sociale, Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea 

teritoriului. Rezumate ale lucrărilor 20:17-18 / 67-68 (ISSN 2343-7537, indexată în CEEOL, Europa 

World of Learning/Routledge şi Ulrich's), disponibil la http://pub.incd.ro/AP/Arhiva/ATUAC20R.pdf 

1,5 

Vinb7)Ungureanu T. (2021) „Densitatea construită a zonelor rezidenţiale”,„Conferinţa de cercetare în construcţii, 

economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, vol. 20, PP 49-

51,INCD URBAN-INCERC,ISSN 2343-7537,2021 
 

Vinb8)Ungureanu T. (2021),URBAN DENSITY AND THE QUALITY OF LIFE IN ROMANIAN 

RESIDENTIAL AREAS,„Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi 

amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, vol. 19, PP 33-35,INCD URBAN-INCERC,ISSN 2343-

7537,2021 
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Journals, Open Access Articles, Open Access Articles, Open Access Journals Search Engine (OAJSE): 

Architecture, Open Access Library, Open Resources Development Guide (China), OpenAIRE, Pascal 

Delivers, Polish Scholarly Bibliography, ProQuest, pubget, Quality Open Access Market, ResearchGate, 

ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources, ScienceGate (Zürich), Scipio (Romania), Scopus, 

Shelcat, Sherpa/RoMEO, SunCAT (UK), Ulrich's Web Global Serials Directory, Universia şi WorldCat), 

nr. Scopus: 85050360347] 

1 

V. Alte citări  

C1)Merciu FC, Cercleux AL, Merciu GL, Secăreanu G (2021), Evaluation of the Economic Values of the 

Heritage Buildings in the Historical Center of Bucharest Municipality, în: Orăştean R, Ogrean C, 

Mărginean SC (Ed.), Organizations and Performance in a Complex World. 26th International Economic 

Conference of Sibiu (IECS), Springer Proceedings in Business and Economics, Cham, Elveţia, 427 pag., 

ISBN 978-3-030-50675-9/ISSN 2198-7246, pag. 159-175, DOI:10.1007/978-3-030-50676-6_13 [lucrare 

citată: Hamma W, Merciu FC, Petrişor AI, Cercleux AL (2018), La conservation de la biodiversité peut-

elle être une source d’inspiration pour le patrimoine architectural?, Lucrările seminarului geografic 

Dimitrie Cantemir 46(1):105-119 (ISSN 1454-6914, clasificarea revistei conform CNCSIS în 2010: 

categoria D, cod 160, indexată în Index Copernicus, Scipio şi Ulrich’s Web), 

DOI:10.15551/lsgdc.v46i1.06] 

1 

C2)Valen A (2021), Psychoactive substance use and other driver-related risk factors of road traffic injury: An 

epidemiological study of associations, trends, and crash characteristics, teză de doctorat, Facultatea de 

Medicină, Universitatea din Oslo, Oslo, Norvegia, 156 pag., ISBN 978-82-8377-819-9 [lucrare citată: 

Petrişor AI (2010), Ethical Issues in Epidemiological Data Analysis / Aspecte etice ale analizei datelor 

epidemiologice, Revista română de bioetică 8(1):101-109 / 211-220 (ISSN 1583-5170, clasificarea revistei 

conform CNCSIS în 2011: categoria A, cod 593, factorul de impact în 2014: 0,462, scorul de influenţă al 

articolului în 2014: 0,029, scorul relativ de influenţă în 2014: 0,094, exclusă în 2015), nr. acces ISI: 

WOS:000277314500015, nr. Scopus: 77954939209] 

1 



176 

 

C3)Petre R (2021), Dezvoltarea teritorială durabilă: o privire de ansamblu, în: Bănică A, Petrişor AI (coord.), 

Dezvoltare durabilă şi rezilienţă teritorială. Perspective teritoriale şi abordări multidisciplinare, Editura 

Academiei Române (cod CNCSIS 164 / cod CNCS PN-II-ACRED-ED-2012-0261 - categoria B), 

Bucureşti, România, 373 pag., ISBN 978-973-27-3371-4, pag. 69-84 [lucrare citată: Petrişor AI (2008), 

Ecologie urbană, dezvoltare spaţială durabilă şi legislaţie. O abordare ecologică a relaţiilor dintre om, 

spaţiul construit şi mediu, 272 pag., Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, România (cod 

CNCSIS 171), octombrie 2008, ISBN 978-973-163-305-3] 

1 

C4)Eva M (2021), Transporturile, mobilitatea şi dezvoltarea durabilă, în: Bănică A, Petrişor AI (coord.), 

Dezvoltare durabilă şi rezilienţă teritorială. Perspective teritoriale şi abordări multidisciplinare, Editura 

Academiei Române (cod CNCSIS 164 / cod CNCS PN-II-ACRED-ED-2012-0261 - categoria B), 

Bucureşti, România, 373 pag., ISBN 978-973-27-3371-4, pag. 151-172 [lucrare citată: Petrişor AI (2007), 

Către o definiţie a dezvoltării spaţiale durabile, Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul 7(3-4):1-5 (ISSN 

1841-0693, indexată în Ulrich’s Web şi WorldCat)] 

1 

C5)Simon T, Andrei MT (2021), Biodiversity and its revaluation trough nature tourism, including wetlands. 

Study case: Romania, în: Gâştescu P, Bretcan P. (Ed.), Water resources and wetlands, 5th International 

Hybrid Conference Water resources and wetlands, 8-12 September 2021, Tulcea (Romania), Romanian 

Limnogeographical Association, Târgovişte, România, 235 pag., ISSN 2285-7923, pag. 121-130 [lucrare 

citată: Petrişor AI, Andrei M (2019), How efficient is the protection of biodiversity through natural 

protected areas in Romania?, Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii 35(1):223-226 (ISSN 1454-

6914, clasificarea revistei conform CNCSIS în 2010: B+, cod 703, indexată în Zoological Record)] 

1 

C6)Cocheci RM (2021), Geografie şi ecologie urbană, curs, Departamentul de Planificare Urbană şi Dezvoltare 

Teritorială, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, 

România [lucrare citată: Petrişor AI (2008), Ecologie urbană, dezvoltare spaţială durabilă şi legislaţie. O 

abordare ecologică a relaţiilor dintre om, spaţiul construit şi mediu, 272 pag., Editura Fundaţiei România 

de mâine, Bucureşti, România (cod CNCSIS 171), octombrie 2008, ISBN 978-973-163-305-3] 

1 

C7)Ennassiri B, Mouak S (2021), Vulnérabilité aux aléas sismique dans la ville d'Agadir - Maroc. Étude par 

systèmes d'information géographique, Analele Universităţii Bucureşti: Geografie 19:15-31 (ISSN 2247-

238X, indexată în Crossref, DOAJ, EZB, Geomar, H Region, Index Copernicus International, Kubon & 

Sagner, UBL, University of Saskatchewan şi University of Vechta), DOI:10.5719/aub-g/70.1/3 [lucrare 

citată: Benbouras MA, Mitiche Kettab R, Zedira H, Petrişor AI, Mchaala M, Debiche F (2018), Utilisation 

de systèmes d'information géotechnique et géographique pour la classification des sites selon RPA 99- ver 

2003, dans la région d'Alger, 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, INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, 5 octombrie 2018] 

1 

C8)Ennassiri B, Mouak S (2021), Vulnérabilité aux aléas sismique dans la ville d'Agadir - Maroc. Étude par 

systèmes d'information géographique, Analele Universităţii Bucureşti: Geografie 19:15-31 (ISSN 2247-

238X, indexată în Crossref, DOAJ, EZB, Geomar, H Region, Index Copernicus International, Kubon & 

Sagner, UBL, University of Saskatchewan şi University of Vechta), DOI:10.5719/aub-g/70.1/3 [lucrare 

citată: Benbouras MA, Mitiche Kettab R, Petrişor AI, Debiche F (2017), The use of Geographical 

Information Systems to identify seismic and geotechnical risks. Application in Algiers area, al XII-lea 

simpozion internaţional Mediul actual şi dezvoltarea durabilă, Iaşi, România, 2 iunie 2017] 

1 

C9)Wikipedia (2021), Sustainable landscape architecture, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_landscape_architecture [lucrare citată: Petrişor AI (2014), GIS-

based methodology for the analysis of regional landscapes and their changes based on land cover and use: 

a planning perspective aimed at conserving the natural heritage, în: Crăciun C, Boştenaru-Dan M (Ed.), 

Planning and designing sustainable and resilient landscapes, Springer, Amsterdam, Olanda, Earth Sciences 

& Geography - Geography Series 18, 303 pag., ISBN 978-94-017-8535-8 / ISSN 2194-315X, pag. 87-104, 

DOI:10.1007/978-94-017-8536-5_7, nr. Scopus: 85040460107] 

1 

C10)Niţă MR, Onose DA, Gavrilidis AA, Popa AM, Stoia LN (2021), Raport WP2: Evaluarea inovaţiilor bazate 

pe natură, Proiect Healthy nature: Evaluarea rolului inovaţiilor bazate pe natură pentru oraşe sănătoase PN-

III-P1-1.1-TE-2019-0316, Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor de Impact, 

Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, România, 59 pag. [lucrare citată: Petrişor AI, Mierzejewska L, 

Mitrea A, Drachal K, Tache AV (2021), Dynamics of Open Green Areas in Polish and Romanian Cities 

During 2006-2018: Insights for Spatial Planners, Remote Sensing 13(20):4041 (ISSN 2072-4292, factorul 

de impact în 2020: 4,848, scorul de influenţă al articolului în 2020: 0,933, scorul relativ de influenţă în 

2020: 1,648), DOI:10.3390/rs13204041, nr. acces ISI: WOS:000715316100001, nr. Scopus: 85117217466] 

1 



177 

 

C11)Chirilă CT (2021), Gestiunea eficientă a resurselor de teren urbanizat în oraşele mari din România. 

Bonificarea densităţii: un instrument nefiscal posibil, dedicat negocierii în dezvoltarea urbană, teză de 

doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România, 181 pag. [lucrare 

citată: Petrişor AI (2010), The Theory and Practice of Urban and Spatial Planning in Romania: Education, 

Laws, Actors, Procedures, Documents, Plans, and Spatial Organization. A Multiscale Analysis, Serbian 

Architectural Journal 2(2):139-154 (ISSN 1821-3952, indexată în Serbian Citation Index şi WorldCat), 

DOI:10.5937/SAJ1002139P] 

1 

C12)Anggraini RI (2021), Ecotourism effects on forest conservation and rural development in Way Kambas 

National Park, Indonesia, Master Thesis, Programul de masterat în managementul mediului şi energiei, 

Universitatea din Twente, Twente, Olanda, 135 pag. [lucrare citată: Petrişor AI, Meiţă V, Petre R (2016), 

Difficulties in achieving social sustainability in a biosphere reserve, International Journal of Conservation 

Science 7(1): 123-136 (ISSN 2067-533X, indexată în a-Z e-Journals List, AWOL (The Ancient World 

Online), Chemical Abstracts, DOAJ, Ebsco, Forum UNESCO, Université et Patrimoine, Google Scholar, 

Genamics JournalSeek, Index Copernicus, Ulrich’s, OAKList Records, Smithsonian Libraries, Scopus, 

Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index şi WikiArcJournal Seek), nr. acces ISI: 

WOS:000371442800011, nr. Scopus: 84959324723] 

1 

Total: 498 

 

V. Participarea la proiecte de cercetare 
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propunere, 

C – 

câştigat) 

Instituţia 

coordonatoare 

(LP) 

Funcţie Perioadă Buget Punctaj 

Consolidarea capacităţii 

anticipatorii de elaborare a 

politicilor publice bazate pe 

dovezi - SIPOCA 592 

C 
INCD 

URBAN-INCERC 

Director proiect: 

Meiţă V 
2019-2021  15 

DTP2-072-2.3 Restaurarea şi 

gestionarea coridoarelor 

ecologice în munţi, 

reprezentând infrastructura 

ecologică a bazinului Dunării – 

ConnectGREEN, program 

Interreg Danube 

C 

INCD 

URBAN-INCERC 

(Sucursala 

URBANPROIECT) 

Director proiect: 

Meiţă V 

 

2018-2021  
 

13 

Director proiect: 

Tache A.-V 

Sept- oct  

2021 
 

 

13 

DTP2-072-2.3 Restaurarea şi 

gestionarea coridoarelor 

ecologice în munţi, 

reprezentând infrastructura 

ecologică a bazinului Dunării – 

ConnectGREEN, program 

Interreg Danube 

C 

INCD 

URBAN-INCERC 

(Sucursala 

URBANPROIECT) 

Popescu O.-C 2018-2021 

 

 

 

4 

Ivana C 2018-2021 4 

Voloacă G 2018-2021 4 

Cazacu A. 2018-2021 4 

Ungureanu Teodora 2018-2021 4 

Sandu M. 2018-2021 4 

Tigaran C.-E. 2018-2021 4 
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integrate în ceea ce priveşte 

dezvoltarea economiilor urbane 
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Cazacu A. 2018-2021  4 

Sandu M. 2018-2021  4 

Tigaran C.-E. 2018-2021  4 
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PN 19 33 05 01 –  

Realizarea modelului 3D pentru studiul pilot-ansamblul arhitectural 

de tip culă.Cula Șiacu, comuna Slivilești, județul Gorj 

 

 

 

Director proiect: 

Meiţă V 
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4 

 

Director proiect: 

Tache A.-V 
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2021 
 

 

4 

PN 19 33 05 01 – 

Etapa a-III-a Subfaza 3.2 
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cartografic/ cadastral al culei 

 

C 

INCD 

URBAN-INCERC 

(Sucursala 

URBANPROIECT) 

Cazacu Amelia 

mai 2021  

2 

Ivana Cristina 2 

Popa Andreea 2 

Popescu Oana 2 

Ungureanu Teodora 2 

Voloaca Gabriela 2 

PN 19 33 05 01 - Faza 4: 
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studiul pilot-ansamblul 
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pentru ansamblurile 

arhitecturale tradiționale 
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INCD 

URBAN-INCERC 
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PN 19 33 01 - Faza 10: 

Soluţii inteligente pentru 

siguranţa, rezilienţa şi 

monitorizarea patrimoniului 

C 

INCD 

URBAN-INCERC 

(Sucursala 

URBANPROIECT) 

Cazacu Amelia 

09.12.2021  

2 

Popa Andreea 2 



179 

 

construit la seisme: Concepte şi 

soluţii pentru reducerea riscului 

seismic, proiectarea, 

investigarea, consolidarea 

clădirilor. 

Ungureanu Teodora 2 

Voloaca Gabriela 2 

Contractul nr. 298PED/2020 

Platformă informatică smart de evaluare a costului 

transportului multimodal către stațiunile turistice din România 

(ROSMARTTRAVEL) 

Director proiect: 

Meiţă V 
2021  5 

Director proiect: 

Tache A.-V 

Sept- oct 

2021 
 5 

MEMBRI –  

Contractul nr. 298PED/2020 

 

C 

INCD 

URBAN-INCERC 

(Sucursala 

URBANPROIECT) 

Ivana Cristina 

2021  

3 

Popescu Oana 3 

Ungureanu Teodora 3 

Voloaca Gabriela 3 

PUG SATU MARE  

Contract nr. 28149-416 din 

08.07.2008 

C 

INCD 

URBAN-INCERC 

(Sucursala 

URBANPROIECT) 

Sef pr. Meiţă V 
Până 

aug.2021 

 

2 

Sef pr.  

Voloaca Gabriela 

Sept-dec 

2021 
2 

Ivana Cristina 2021 0,5 

Ungureanu Teodora 2021 0,5 

Cazacu Amelia 2021 0,5 

Popa Andreea 2021 0,5 

PUG TURNU-MĂGURELE 

Contract subsecvent de servicii 

nr. 28271 din 01.10.2009 

Contract subsecvent de servicii 

nr. 28271 din 01.10.2012 

Contract subsecvent de servicii 

nr. 129 din 30.10.2012 

C 

INCD 

URBAN-INCERC 

(Sucursala 

URBANPROIECT) 

Sef pr. Meiţă V 
Până 

aug.2021 

 

2 

Sef pr.  

Voloaca Gabriela 

Sept-dec 

2021 
2 

Ivana Cristina 2021 0,5 

Ungureanu Teodora 2021 0,5 

Cazacu Amelia 2021  

 

0,5 

Popa Andreea 2021 0,5 

PUG LUDUS 

Contract 31751 din 21.11.2012 

Contract 

C 

INCD 

URBAN-INCERC 

(Sucursala 

URBANPROIECT) 

Sef pr. Meiţă V 
Până 

aug.2021 

 

2 

Sef pr.  

Voloaca Gabriela 

Sept-dec 

2021 
2 

Ivana Cristina 2021 0,5 

Cazacu Amelia 2021 0,5 

NICULIȚEL 

Contract 429 din 23.01.2013 
C 

INCD 

URBAN-INCERC 

(Sucursala 

URBANPROIECT) 

Sef pr. Meiţă V 
Până 

aug.2021 
 2 

Sef pr.  

Voloaca Gabriela 

Sept-dec 

2021 
 2 

Ivana Cristina 2021  0,5 

Cazacu Amelia 2021  0,5 

PUG Tg. Jiu 

C 

INCD 

URBAN-INCERC 

(Sucursala 

URBANPROIECT) 

Sef pr. Meiţă V 
Până 

aug.2021 
 2 

Sef pr.  

Voloaca Gabriela 

Sept-dec 

2021 
 2 

Ivana Cristina 2021  0,5 

Ungureanu Teodora 2021  0,5 

Cazacu Amelia 2021  0,5 

Popa Andreea 2021  0,5 

Total: 248 
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A) Participări  la  conferințe,  saloane,  expoziții,  târguri,  unde  au  fost  obținute  premii, 
 distin cții și medalii, astfel:  

Perioada Organizator Premiu/Diplomă Pt 

    

2021 

INVENTICA 2021: The XXVth 

International Exhibition of 

Research, Innovation and 

Technological Transfer, Iaşi, 

România, 23-25 iunie 2021 

Medalia de aur  

a salonului pentru lucrarea Dragomir C.-

S., Craifaleanu I.-G., Meiţă V., Dobre D., 

Georgescu E.-S., Sandu M., Cişmelaru 

A. (2021), Digital implementation of 

structural health monitoring: seismic 

sensors, data acquisition and processing, 

analytical models, integrated system 

8 

2021 

INVENTICA 2021: The XXVth 

International Exhibition of 

Research, Innovation and 

Technological Transfer, Iaşi, 

România, 23-25 iunie 2021 

Medalia de aur  

a salonului pentru lucrarea Hegyi A., 

Grebenişan E., Lăzărescu A.-V., Szilagyi 

H., Meiţă V., Sandu M., Baeră C. (2021), 

Process for producing white portland 

cement-based cementitious tiling 

materials, with self-cleaning capacity 

8 

2021 

INVENTICA 2021: The XXVth 

International Exhibition of 

Research, Innovation and 

Technological Transfer, Iaşi, 

România, 23-25 iunie 2021 

Medalia de argint  

a salonului pentru lucrarea Hegyi A., 

Szilagyi H., Lăzărescu A.-V., Meiţă V., 

Sandu M., Bulacu C. (2021), Ecological 

alternative to classic thermal insulation 

products, by recycling with waste energy 

recovery of post-industrial textile waste 

and the use of vegetal and sheep wool 

fibers - ALECOTERMO 

8 

2021 

5th Innovation and Creative 

Education Fair for Youth-USV, 

Universitatea Ştefan cel Mare, 

Suceava, 28 mai 2021 

Medalia de aur  

a salonului pentru lucrarea Lăzărescu V.-

A., Hegyi A.-C., Grebenişan E., Szilagyi 

H., Meiţă V., Sandu M., Baeră C. (2021), 

Procedeu de realizare a compozitelor 

cementoase pe bază de ciment Portland 

alb, respectiv a elementelor de placare, 

cu capacitate de autocurăţare 

8 

2021 

EUROINVENT - European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, Iaşi, România, 20-22 

mai 2021 

Medalia de aur  

a salonului pentru lucrarea Hegyi A., 

Grebenişan E., Lăzărescu A.-V., Szilagyi 

H., Meiţă V., Sandu M., Baeră C. (2021), 

Process for Producindg White Portland 

Cement-Based Cementitious Tiling 

Materials, with Self-Cleaning Capacity 

8 

2021 

EUROINVENT - European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, Iaşi, România, 20-22 

mai 2021 

Menţiunea specială onorifică a 

Societăţii internaţionale pentru 

inovare şi abilităţi avansate din 

Toronto, Canada pentru lucrarea Hegyi 

A., Grebenişan E., Lăzărescu A.-V., 

Szilagyi H., Meiţă V., Sandu M., Baeră 

C. (2021), Process for Producindg White 

Portland Cement-Based Cementitious 

Tiling Materials, with Self-Cleaning 

Capacity 

8 
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2021 

EUROINVENT - European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, Iaşi, România, 20-22 

mai 2021 

Medalia de aur a salonului pentru 

lucrarea Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi 

H., Lăzărescu A.-V., Meiţă V., Sandu 

M., Florean C. (2021), Bio-eco-

innovative Thermal Insulation Products 

Obtained by Recycling and Reusing Post-

Industrial Textile Waste, Natural 

Vegetable Fibers and Sheep Wool 

8 

2021 

EUROINVENT - European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, Iaşi, România, 20-22 

mai 2021 

Medalia de aur  

a salonului pentru lucrarea Dragomir C.-

S., Craifaleanu I.-G., Meiţă V., Dobre D., 

Georgescu E.-S., Sandu M., Cişmelaru 

A. (2021), Digitalization of structural 

health and seismic monitoring of 

strategic buildings 

8 

2021 

EUROINVENT - European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, Iaşi, România, 20-22 

mai 2021 

Medalia de argint  

a salonului pentru lucrarea Meiţă V., 

Petrişor A.-I., Şurghie C.-M., Sandu M., 

Barbu A.-M., Popa A.-C. (2021), Cities 

under COVID-19: revisiting the 

compaction versus sprawl dillema 

8 

2021 

EUROINVENT - European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, Iaşi, România, 20-22 

mai 2021 

Medalia de bronz a salonului pentru 

lucrarea Meiţă V., Petrişor A.-I., Şurghie 

C.-M., Sandu M., Barbu A.-M., Popa A.-

C. (2021), Integration into the European 

tourist circuit of Romanian rural cultural 

values 

8 

2021 

EUROINVENT - European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, Iaşi, România, 20-22 

mai 2021 

Medalia de aur a salonului pentru 

lucrarea Voiniţchi C.-D., Cladoveanu F.-

V., Zapciu M., Nicolae A., Ionescu N.-

A., Dima C., Meiţă V., Matei C.-L., 

Szilágyi H., Baeră C., Hegyi A.-C., 

Sandu M., Deák G, Moncea M.-A., 

Dumitru F.-D., Panait A.-M. (2021), 

Cement-based matrix materials with self-

repairing properties generated by 

disperse, polymeric coated reactive 

grains 

8 

2021 

EUROINVENT - European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, Iaşi, România, 20-22 

mai 2021 

Medalia de bronz a salonului pentru 

lucrarea Tache A.-V., Popescu O.-C., 

Meiţă V., Voloacă G. (2021), 3D 

reconstruction of a Romanian Historical 

Monument (Cula) using the UAV 

photogrammetry 

8 

2021 

EUROINVENT - European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, Iaşi, România, 20-22 

mai 2021 

Medalia de aur a salonului pentru 

lucrarea Tache A.-V., Ivana C., Popescu 

O.-C., Meiţă V. (2021), IT model for 

evaluating the cost of intermodal 

transport to tourist resorts in Romania 

8 

2021 

EUROINVENT - European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, Iaşi, România, 20-22 

mai 2021 

Diploma de excelenţă a salonului pentru 

lucrarea Ungureanu T., Voloacă G., Popa 

A.-C., Meiţă V. (2021), URBAN 

ACTIONS: A toolkit proposal for the 

regeneration of public spaces through 

urban acupuncture 

8 

2021 

EUROINVENT - European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, Iaşi, România, 20-22 

mai 2021 

Diploma de ambasador al inovării 

Meiţă V 
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2021 

EUROINVENT - European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, Iaşi, România, 20-22 

mai 2021 

Laureat al excelenţei în inovare 

Meiţă V 

 

2021 

1 Idea 1 World (1I1W), 

International Innovation, Design 

and Startup Competition, Istanbul, 

Turcia, 23-28 februarie 2021 

Medalia de aur a salonului pentru 

lucrarea Meiţă V., Matei C.-L., Szilagyi 

H., Baeră C., Hegyi A.-C., Sandu M. 

(2021), Materials with cement-based 

matrix with self-repair properties base 

don reactive grains with protective 

coating 

8 

2021 ONG ECO-EUROPA 
Ambasador emerit al spiritualităţii 

româneşti contemporane 

Meiţă V 

 

2021 Forumul Inventatorilor Români 
Ordinul onorific Pro Scientia et 

Innovatio în grad de cavaler 

Meiţă V 

 

2021 

Salonul Internațional de Invenții – 

Inovații “TRAIAN VUIA”, Timișoara, 

2021 

 

Medalia de aur, Antonio-Valentin 

TACHE, Oana-Cătălina POPESCU, 

Cristina IVANA, Sisteme informatice 

GIS (Raster și Vector) de evaluare a 

accesibilității multimodale către 

stațiunile turistice din România,  

8 

2021 

Salonul Internațional de Invenții și 

Inovații ,,TRAIAN VUIA” Timișoara, 

ediția a VII -a 

Medalie Argint, Ungureanu T., Popa 

A.C., Voloaca G., ”15 minutes city 

report: A method for mapping built 

density and urban amenities in Romanian 

cities” 

 

8 

2021 

Salonul Internațional de Invenții și 

Inovații ,,TRAIAN VUIA” Timișoara, 

ediția a VII -a 
Medalie Bronz, Popa A.C., Ungureanu 

T., Voloaca G., ”Traseul culelor - 

potențialul turismului cultural în 

regenerarea economică a zonelor rurale” 

 

8 

Total: 248  
272 
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SUCURSALA CLUJ  
 

 

1. Publicaţii (în calitate de autor/coautor): lucrări publicate, contribuţii la cărţi/capitole din 

cărţi: 

 

I. Publicaţii 

A. Publicaţii reprezentative 

a) Cărţi şi capitole de cărţi 

I. Cărţi 

- Adrian LĂZĂRESCU, Henriette SZILÁGYI, Cornelia BAERĂ, Andreea HEGYI (2021). 

Alternative Concrete – Geopolymer Concrete, 138 pag., Editura: Materials Research 

Foundations, SUA, Vol. 109 / BISAC: TEC021000, ISBN 13: 978-1-64490-153-3, 

Publication Date: 2021 (9/5/2021), Direct URL: 

https://www.mrforum.com/product/geopolymer-concrete 

b) Articole/studii publicate în reviste de specialitate 

I. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională 

cotate ISI 

- Hegyi A., Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Grebenişan E., Goia J., Mircea A. (2021). Influence 

of TiO2 nanoparticles on the resistance of cementitious composite materials to the action of 

bacteria, Materials Journal, Advanced Nanomaterials and Nanotechnology Section, Special 

Issue: Obtaining and Characterization of New Materials, Impact Factor: 3,057  

- Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A.-V., Sandu M. (2021). Waste management in 

the context of the development of sustainable thermal insulation products for the 

construction sector, INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE 

- Nicula L. M., Corbu O., Iliescu M., Sandu A. V., Hegyi A. (2021), Study on the Durability 

of Road Concrete with Blast Furnace Slag Affected by the Corrosion Initiated by Chloride, 

Advances in Civil Engineering, https://doi.org/10.1155/2021/8851005 Impact Factor:1,176. 

- Hegyi, A.; Bulacu, C.; Szilagyi, H.; Lăzărescu, A.-V.; Meiță, V.; Vizureanu, P.; Sandu, M. 

Improving Indoor Air Quality by Using Sheep Wool Thermal Insulation. Volume II, Impact 

Factor: 3,057 

- Hegyi A.; Grebenisan E.; Lazarescu A.-V.; Stoian V.; Szilagyi H. (2021), Influence of TiO2 

Nanoparticles on the Resistance of Cementitious Composite Materials to the Action of 

Fungal Species, Materials, 14, 4442. https://doi.org/10.3390/ma14164442 (FI=3,623) 

- Mircea C.; Toader T.-P.; Hegyi A.; Ionescu B.-A.; Mircea A. (2021) Early Age Sealing 

Capacity of Structural Mortar with Integral Crystalline Waterproofing Admixture, Materials 

2021, 14, 4951. https:// doi.org/10.3390/ma14174951 (FI=3,623) 

 

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) 

 

- Lăzărescu A.V., Bulacu C., Hegyi A., Călătan G., Florean C. (2021), Innovative thermal 

insulation products obtained by recycling and reusing postindustrial textile waste, Buletin 

Ştiinţific Supliment Cercetari si inovatii în viziunea tinerilor cercetatori (ISSN 2501-3157 

ISSN-L 2501-3157), 6:201-205 
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- Adrian-Victor LĂZĂRESCU, Gabriela CĂLĂTAN, Tudor Panfil TOADER, Lidia Maria 

LUPAN,Carmen FLOREAN (2021), UNBURNED CLAY AND INDUSTRIAL WASTE-

ECOLOGICAL CONSTRUCTION MATERIALS, The Scientific Buletin Addendum, No. 

6/2021, The Official Catalogue of the “Cadet INOVA” Exhibition, Research and Innovation 

in the Vision of Young Researchers, THE INTERNATIONAL STUDENT INNOVATION 

AND SCIENTIFIC RESEARCH EXHIBITION – “CadetINOVA’21” – “Nicolae Bălcescu” 

Land Forces Academy, Editura Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, ISSN 

2501-3157, ISSN-L 2501-3157 Aprilie 15-17, 2021, pag.198-200. 

- Delia-Niculina PIŞCOIU, Tudor Panfil TOADER, Carmen DICO, Lidia Maria LUPAN, 

Anamaria BOCA, Carmen FLOREAN, (2021), POLLUTION REDUCTION IN URBAN 

AREAS THROUGH GREEN ROOFS ACHIEVEMENT, The Scientific Buletin Addendum, 

No. 6/2021, The Official Catalogue of the “Cadet INOVA” Exhibition, Research and 

Innovation in the Vision of Young Researchers, THE INTERNATIONAL STUDENT 

INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH EXHIBITION – “CadetINOVA’21” – 

“Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Editura Academiei Forțelor Terestre “Nicolae 

Bălcescu”, ISSN 2501-3157, ISSN-L 2501-3157, Aprilie 15-17, 2021, pag.224-227. 

- Adrian-Victor LĂZĂRESCU, Brăduţ Alexandru IONESCU, Mihail CHIRA, Carmen 

FLOREAN (2021) Influence of NaOH solution concentration on the compressive strength of 

alkali-activated fly ash-based geopolymer binders, The  scientific bulletin addendum 

No.6/2021, The Official Catalogue of the “Cadet INOVA” Exhibition, Research and 

Innovation in the Vision of Young Researchers, THE INTERNATIONAL STUDENT 

INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH EXHIBITION – “Cadet INOVA’21” – 

“Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Editura Academiei Forțelor Terestre “Nicolae 

Bălcescu”, Aprilie 15-17, 2021, pag. 194-197 

- Influence of iron trioxide addition on alkali-activated fly ash-based geopolymer paste, autori; 

Brăduţ Alexandru Ionescu, Mihail Chira, Adrian-Victor Lăzărescu, Carmen Florean  

INTER-ENG 2021 Interdisciplinarity in Engineering, 7 - 8 octombrie 2021, U.M.F.S.T. 

Târgu Mureş, Romania: (în curs de publicare). 

- Influence TiO2 nanoparticles addition on the physico-mechanical performances of micro-

concrete, autori: Elvira GREBENIȘAN, Andreea HEGYI, Adrian-Victor LĂZĂRESCU, 

Henriette SZILAGYI, Carmen FLOREAN; INTER-ENG 2021 Interdisciplinarity in 

Engineering, 7 - 8 octombrie 2021, U.M.F.S.T. Târgu Mureş, Romania: (în curs de 

publicare). 

- Cementitious composite materials with self-healing properties using integral waterproofing 

admixtures by mass crystallization, autori: Tudor Panfil TOADER, Carmen DICO, Călin 

MIRCEA. INTER-ENG 2021 Interdisciplinarity in Engineering, 7 - 8 octombrie 2021, 

U.M.F.S.T. Târgu Mureş, Romania: (în curs de publicare). 

- Design approach regarding the development of alkali-activated fly ash-based geopolymer 

paving blocks, autori: A.V. Lăzărescu, B.A. Ionescu, H. Szilagyi, C. Baeră, A. Hegyi; 

- High-volume fly ash cementitious materials (HVFA-CM) with supplementary mineral 

additions - preliminary experimental evaluation, autori: Baeră Cornelia, Szilagyi Henriette, 

Lăzărescu Adrian-Victor, Bolborea Bogdan, Florean Carmen; 

- The influence of naoh solution molarity on the compressive strength of alkali-activated 

geopolymer binders, autori: Ionescu Brăduţ Alexandru, Chira Mihail, Lăzărescu Adrian-

Victor, Szilagyi Henriette, Hegyi Andreea. 

- ASSESMENT OF THE BIO-ECO-INNOVATIVE PROPERTIES OF SHEEP WOOL 

BASED HEAT INSULATION MATERIALS, autori: Elvira Grebenişan, Brăduţ Alexandru 

Ionescu, Tudor Panfil Toader, Gabriela Călătan, Cezar Bulacu (SGEM 2021 Vienna, în curs 

de publicare). 
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- Rus M.-I., Cordos A., (2021), The Limited liability Company vs. the Joint Stock 

Company.SWOT analisys, articol prezentat în cadrul Conferinţei Internaţionale „THE 

EFFICIENCY OF LEGAL NORMS”, Cluj-Napoca, 12-14 Mai 2021, şi care va fi publicat în 

volumul „Fiat Iustia” (publicație de categoria B+ - CNCSIS), Editura Argonaut, ISBN 978-

606-8624-21-1 

- Rus M.-I., Bătrâncea L., (2021),  The Importance of the Net Treasury in the Financial 

Balance of a Trading Company, articol prezentat în cadrul Conferinţei Internaţionale 

„Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity 8”, Târgu Mureş, 22-23 Mai 

2021, şi care va fi publicat în volumul „Globalization and Intercultural 

Dialogue.Multidisciplinary Perspectives”, Editura Arhipelag XXI, ISBN 978-606-93691-3-

5,  va fi indexat Thomson Reuters Web of Science (ISI)  

- Rus M.-I., Nichita A., (2021), Insights on Regional Development from Old and New 

Members of the European Union, articol prezentat în cadrul Conferinței Internaționale 

,,International Conference on Political Economy (ICOPEC), Manisa, Turcia, 24-26 Iunie, va 

fi indexat Thomson Reuters Web of Science (ISI) 

- Rus M.-I., Nichita A., (2021), Tax Behavior and COVID-19: Strategies to Meliorate the 

Effect of the Current Pandemic, articol prezentat în cadrul Conferinței Internaționale 

,,International Conference on Political Economy (ICOPEC), Manisa, Turcia, 24-26 Iunie, va 

fi indexat Thomson Reuters Web of Science (ISI) 

II. Rezumate publicate 

- Hegyi A., Grebenișan E., Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Meiță V., Sandu M., Baeră C. 

(2021), Process for producindg white portland cement-based cementitious tiling materials, 

with self-cleaning capacity, Proceedings of The 13t Edition of EUROINVENT EUROPEAN 

EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION, EUROINVENT 2021, 20-22 mai, 

Iasi, Romania 

- Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A.-V., Meiță V., Sandu M., Florean C. (2021), 

Bio-eco-innovative thermal insulation products obtained by recycling and reusing post-

industrial textile waste, natural vegetable fibers and sheep wool, Proceedings of The 13t 

Edition of EUROINVENT EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND 

INNOVATION, EUROINVENT 2021, 20-22 mai, Iasi, Romania 

- Grebenișan E., Lăzărescu A.-V., Hegyi A., Szilagyi H., Stoian V., Carmen Florean (2021), 

Influence of TiO2 nanoparticles on the mold resistance of cementitious composite materials, 

Proceedings of The 13t Edition of EUROINVENT EUROPEAN EXHIBITION OF 

CREATIVITY AND INNOVATION, EUROINVENT 2021, 20-22 mai, Iasi, Romania 

- Voinițchi C. D., Cladoveanu F. V., Zapciu M., Nicolae A., Ionescu N. A., Dima C., Meiță 

V., Matei C. L., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A. C., Sandu M., Deak G., Moncea M. A., 

Dumitru F. D., Panait A. M. (2021), Cement-based matrix materials with self-repairing 

properties generated by disperse, polymeric coated reactive grains, Proceedings of The 13t 

Edition of EUROINVENT EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND 

INNOVATION, EUROINVENT 2021, 20-22 mai, Iasi, Romania 

- Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A.-V., Meiță V., Vizureanu P., Sandu M. 

(2021), Improving Indoor Air Quality by Using SheepWool Thermal Insulation, Book of 

Abstracts EUROINVENT ICIR 2021 International Conference on Innovative Research 

- Călătan G., Toader T.P., Lupan L.M., Florean C. (2021), Masonry Elements Based on 

Unburned Clay With the Addition of Industrial Waste, EUROINVENT Mai 2021, online 

edition , Iași, Romania, ISSN 2601-4564, on-line 2601-4572, pag.547 

- Sălăjanu T.A., Toader T.P., Lupan L.M., Boca A. (2021), Improving the Thermal Comfort in 

an Attic Using the Appropriate Thermal Insulation., EUROINVENT Mai 2021, online 

edition , Iași, Romania, ISSN 2601-4564, on-line 2601-4572, pag..549-550 
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- Toader T.P., Dico C., Florean C. (2021), The Autogenous Self-Healing Capacity of 

Cementitious Composite Materials Produced Using Local Origin Materials, EUROINVENT 

Mai 2021, online edition , Iași, Romania, ISSN 2601-4564, on-line 2601-4572, pag. 551-552 

- Toader T.P., Dico C., Florean C. (2021), The Influence of Fly Ash on the Workability of 

Concrete with Self-Healing Properties, EUROINVENT Mai 2021, online edition , Iași, 

Romania, ISSN 2601-4564, on-line 2601-4572, pag. 550-551 

- Boca A.; Toader T.P., Tişe I.C., Lupan L.M., (2021), Sustainable Development of Local 

Communities in Romania, Through the Enhancement/Preservation of Historic Buildings, 

EUROINVENT ICIR Mai 2021, online edition , Iași, Romania, ISSN 2601-4580, on-line 

2601-4599, pag. 546 

- Toader T.P., Dico C, Ionescu B.A., Lăzărescu A.V., (2021), Aspecte privind proiectarea 

microbetonului cu proprietatea de auto-vindecare, Salonului ICE-USV Mai 2021, Suceava, 

pag.58-62 

- Toader T.P., Călătan G., Grebenișan E., Dico C, Lăzărescu A.V., (2021), Materiale de 

finisaje pe bază de argilă utilizate în construcţii, Salonului ICE-USV Mai 2021, Suceava, 

pag.29-32 

- Lăzărescu A:V:, Ionescu A.B., Toader T.P., Grebenișan E., Hegy A:, (2021), Situația 

resurselor disponibile de deșeuri textile postindustriale, deșeuri de materiale plastice, fibre 

naturale vegetale și lână de oaie și capacitatea de valorificare a acestora prin realizarea de 

produse termoizolante inovative- Salonului ICE-USV.. Mai 2021, Suceava, pag... 

- Ionescu B.A., Lăzărescu A.V., Chira M., Florean C. (2021), Influence of Na2SiO3/NaOH 

Ratio on the Compressive Strength of Geopolymer Paste, Proceedings of The 13t Edition of 

EUROINVENT EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION, 

EUROINVENT 2021, 20-22 mai, Iasi, Romania 

- 15) Blockchain Technology and Research & Development Activity, autori Mircea-Iosif RUS, 

Adrian – Victor LĂZĂRESCU, Larissa Margareta BĂTRÂNCEA (INENTCOR Deva 2021) 

 

d) Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale 

I. Rezumate publicate 

- Toader T.P., Călătan G., Lăzărescu A., Florean C (2021), Materiale ecologice realizate din 

argilă nearsă și deșeu industriale, Conferința de cercetare în construcții,, economia 

construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului Efectul pandemiei COVID-19 asupra 

domeniului urbanismului, arhitecturii și construcțiilor: criză sau oportunitate?, București, 13 

mai 2021, pag. 123-124. 

- Toader T.P., Călătan G., Dico C., Florean C (2021), Proiectarea materialelor cementoase 

compozite cu proprietăți de autovindecare, Conferința de cercetare în construcții,, economia 

construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului Efectul pandemiei COVID-19 asupra 

domeniului urbanismului, arhitecturii și construcțiilor: criză sau oportunitate?, București, 13 

mai 2021, pag. 125-126. 

- Materiale compozite pe bază de argilă și paie utilizate la realizarea pereților la construcțiile 

civile, autori: Cătătan G., Toader T.P., Ciascaiu O Cea de-a XX-a editie a conferintei de 

cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare 

teritoriala avand ca tema "Digitalizarea in urbanism, arhitectura si constructii" 

- Casa inteligentă şi oraşul inteligent, autori:Chira M., Hegyi A., Ionescu B.A., Toader T.P. 

Cea de-a XX-a editie a conferintei de cercetare in constructii, economia constructiilor, 

arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala avand ca tema "Digitalizarea in urbanism, 

arhitectura si constructii" 

- Durabilitatea materialelor compozite cementoase sub actiunea factorilor de mediu, autori: 

Florean C.T., Grebenişan E., Piscoiu D.N., Toader T.P., Vermeşan H. Cea de-a XX-a editie a 

conferintei de cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si 

dezvoltare teritoriala avand ca tema "Digitalizarea in urbanism, arhitectura si constructii" 
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- Hegyi A., Grebenișan E., Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Meiță V., Sandu M., Baeră C. 

(2021), Process for producindg white portland cement-based cementitious tiling materials, 

with self-cleaning capacity, EUROINVENT 2021, 20-22 mai, Iasi, Romania 

- Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A.-V., Meiță V., Sandu M., Florean C. (2021), 

Bio-eco-innovative thermal insulation products obtained by recycling and reusing post-

industrial textile waste, natural vegetable fibers and sheep wool, EUROINVENT 2021, 20-

22 mai, Iasi, Romania 

- Grebenișan E., Lăzărescu A.-V., Hegyi A., Szilagyi H., Stoian V., Carmen Florean (2021), 

Influence of TiO2 nanoparticles on the mold resistance of cementitious composite materials, 

EUROINVENT 2021, 20-22 mai, Iasi, Romania 

- Voinițchi C. D., Cladoveanu F. V., Zapciu M., Nicolae A., Ionescu N. A., Dima C., Meiță 

V., Matei C. L., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A. C., Sandu M., Deak G., Moncea M. A., 

Dumitru F. D., Panait A. M. (2021), Cement-based matrix materials with self-repairing 

properties generated by disperse, polymeric coated reactive grains, EUROINVENT 2021, 

20-22 mai, Iasi, Romania 

- Călătan G., Toader T.P., Lupan L.M., Florean C. (2021), Masonry Elements Based on 

Unburned Clay With the Addition of Industrial Waste, EUROINVENT  Mai 2021, online 

edition, Iași, Romania, pag.298 

- Sălăjanu T.A., Toader T.P., Lupan L.M., Boca A. (2021), Improving the Thermal Comfort in 

an Attic Using the Appropriate Thermal Insulation, EUROINVENT Mai 2021, online 

edition, Iași, Romania, pag.301 

- Toader T.P., Dico C., Florean C. (2021), The Autogenous Self-Healing Capacity of 

Cementitious Composite Materials Produced Using Local Origin Materials, EUROINVENT 
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in Adobe Bricks, Procedia Technology, 22, 259–265. 

https://doi.org/10.1016/j.protcy.2016.01.077) 

 

IV. Citări în reviste de specialitate ale articolelor/studiilor publicate în alte 

reviste de specialitate 

 

- Chavarry Vallejos C. M., Chavarría Reyes L. J., Laos Laura X. A., Valencia Gutiérrez A. 

A., Pereyra Salardi E., Martínez Zuasnábar K. R. (2021), Efecto del dióxido de titanio en las 

propiedades mecánicas y autolimpiantes del mortero, Universidad, Ciencia y Tecnología, 

25(109): 88-97, DOI: 10.47460/uct.v25i109.452 (articol citat: E. Grebenisan, H. Szilagyi, A. 

Hegyi, C. Mircea, and C. Baera, Directory lines regarding the desing and production of self-

cleaning cementitious composites, Sect. Green Build. Technol. Mater., vol. 19, no. 6, 2019) 

- Pedersen P. D., Lock N., Jensen H. (2021), Removing NOx Pollution by Photocatalytic 

Building Materials in RealLife: Evaluation of Existing Field Studies, Journal of 

Photocatalysis, 2, 84-96, DOI: 10.2174/2665976X02666210308151731 (articol citat: 

Grebenişan, E.; Hegyi, A.; Szilágyi, H. A review on developing self-cleaning cementitious 

materials, Constructii, 2018, 19(1/2), 37-43) 

- Jensen H., Pedersen P. D. (2021), Real-life Field Studies of the NOx Removing Properties 

of Photocatalytic Surfaces in Roskilde and Copenhagen Airport, Denmark, Journal of 

Photocatalysis, 2, 71-81, DOI: 10.2174/2665976X01999200811155905 (articol citat: 

Grebenisan, E.; Hegyi, A.; Szilàgyi, H. A review on developing self-cleaning cementitious 

materials. Constructii, 2018, 19(1/2), 37-43) 

- Baeră C., Vasile V., Matei C., Gruin A., Szilagyi H. Perianu I. A. (2021), Development of 

green cementitious materials by using the abrasive waterjet Garnet wastes: preliminary 

studies, Advanced Materials Research, 1164, 87-96, 

https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1164.87 (Articol citat: C. Baeră, H. 

Szilagyi, C. Matei, A. Hegyi, A. Lăzărescu, A. C. Mircea, Optimizing approach on Fibre 

Engineered Cementitious Materials with Self-Healing capacity (SH-FECM) by the use of 

slurry lime (SL) addition, MATEC Web of Conferences 289 (2019), 01001. EDP Sciences) 

- Khedidja Himouri, Abdelmadjid Hamouine, Lamia Guettatf (2021), Effects of Portland 

Cement and Quicklime on Physical and Mechanical Characteristics of Earth Concrete, 

Jordan Journal of Civil Engineering, 15(4): 597-610 (articol citat: Calatan, G., and Hegyi, A. 

et al. (2017). Experimental research on the recyclability of the clay material used in the 

fabrication of adobe bricks type masonry units. Procedia-Engineering 181, 363-369) 

https://doi.org/10.1016/j.protcy.2016.01.077
https://doi.org/10.1016/j.protcy.2016.01.077
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- Othuman Mydin, M. A. (2021). Mechanical Properties of Lightweight Foamed Concrete 

Reinforced with Raw Mesocarp Fibre, Stavební Obzor - Civil Engineering Journal, 30(3). 

https://doi.org/10.14311/CEJ.2021.03.0047 (articol citat: Andreea Hegyi A., Carmen Dico 

C., Gabriela Calatan G. (2016), Construction sustainability with adobe bricks type elements, 

Urbanism. Arhitectura. Constructii 7(2):147) 

 

V. Alte citări 

 

- Hoxha D., Belayachi N. , Brunetaud X., Rémond S. (2021), A Critical Review on Durability of 

Sustainable Materials and Structures, In book: Critical Thinking in the Sustainable 

Rehabilitation and Risk Management of the Built Environment, DOI:10.1007/978-3-030-

61118-7_16 (articol citat: Calatan, G., Hegyi, A., Dico, C., & Mircea, C. (2016). 

Determining the Optimum Addition of Vegetable Materials in Adobe Bricks, Procedia 

Technology, 22, 259–265. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2016.01.077) 

 

Rezultatele activităţii de cercetare –inovare materializată în contribuţii stiinţifice sunt 

prezentate sub formă condensată in tabelul de mai jos. 

Nr.crt. Tipul diseminării Număr 

1 Teze și dizertații - 

2 Cărți 1 

3 Capitole de cărți - 

4 
Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională cotate 

ISI 
6 

5 

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) 

4 

6 
Articole/studii publicate integral în volumele unor manifestări științifice 

internaționale 
11 

7 
Articole/studii publicate în rezumat în volumele unor manifestări științifice 

internaționale 
15 

8 Articole/studii publicate integral în volumele unor manifestări științifice naționale - 

9 
Articole/studii publicate în rezumat în volumele unor manifestări științifice 

naționale 
6 

10 Postere prezentate în conferințe naționale /     internaționale 15 

11 Prezentări orale în conferințe naționale/ internaționale 25 

12 Citări 39 

 

Expoziții și târguri 

-Salonul de Inventica “The International Student Innovation and Scientific Research 

Exhibition, - ”Cadet INOVA’21” The “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy of 

Sibiu, 15 - 17 April 2021 

▪Medalia de AUR - Salon ” Cadet INOVA’21” respectiv Placheta “Cadet INOVA’21” - 

“In Memoriam – Acad. prof. univ. dr. ing. dipl. Anghel SALIGNY (1854-1925)” - 

Unburned clay and industrial waste -ecological construction materials, autori: Adrian-

Victor LĂZĂRESCU, Gabriela CĂLĂTAN, Tudor Panfil TOADER, Lidia Maria 

LUPAN, Carmen FLOREAN 

▪Medalia de AUR a Salonului ”Cadet INOVA’21” cu Felicitările Juriului - Innovative 

thermal insulation products obtained by recycling and reusing postindustrial textile waste, 
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autori: Adrian-Victor LĂZĂRESCU1, Cezar BULACU, Andreea-Cristina HEGYI, 

Gabriela CĂLĂTAN, Carmen FLOREAN 

▪Medalia de BRONZ - Salon ”Cadet INOVA’21” - Influence of NaOH solution 

concentration on the compressive strength of alkali-activated fly ash-based geopolymer 

binders, autori: Adrian-Victor LĂZĂRESCU, Brăduţ Alexandru IONESCU, Mihail 

CHIRA, Carmen FLOREAN 

▪Medalia de AUR a Salonului ”Cadet INOVA’21” cu Felicitările Juriului - Pollution 

reduction in urban areas through  green roofs achievement, autori: Delia-Niculina 

PISCOIU, Tudor Panfil TOADER, Carmen DICO, Lidia Maria LUPAN, Anamaria 

BOCA, Carmen FLOREAN 

 

-EUROINVENT Iași, 20-22 mai 2021 

▪S-a susținut on-line, în cadrul EUROINVENT – ICIR (International Conference on 

Innovative Research) Iasi, 20th–21st of May 2021, următorul articol cu prezentare ppt: 

Improving Indoor Air Quality by Using Sheep Wool Heat Insulation, autori: Andreea 

HEGYI, Cezar BULACU, Henriette SZILAGYI, Adrian-Victor LĂZĂRESCU, Vasile 

MEIȚĂ, Mihaela SANDU 

▪Diploma și Medalia de Aur - Process for Producing White Portland Cement-Based 

Cementitious Tiling Materials, with Self-Cleaning Capacity, autori: Andreea HEGYI, 

Elvira GREBENIȘAN, Adrian-Victor LĂZĂRESCU, Henriette SZILAGYI, Vasile 

MEIȚĂ, Mihaela SANDU, Cornelia BAERĂ, Patent application No. A00117/17.03.2021; 

▪Diploma ”Special Honour of Invention” acordat de către Toronto International Society 

of Innovation and Advanced Skills (TSIAS) respectiv International Invention 

Innovation Competition in Canada (ICAN) - Process for Producing White Portland 

Cement-Based Cementitious Tiling Materials, with Self-Cleaning Capacity, autori: 

Andreea HEGYI, Elvira GREBENIȘAN, Adrian-Victor LĂZĂRESCU, Henriette 

SZILAGYI, Vasile MEIȚĂ, Mihaela SANDU, Cornelia BAERĂ, Patent application No. 

A00117/17.03.2021; 

▪Diploma și Medalia de Aur - Bio-eco-innovative Thermal Insulation Products Obtained by 

Recycling and Reusing Post-Industrial Textile Waste, Natural Vegetable Fibers and Sheep 

Wool, autori: Andreea HEGYI, Cezar BULACU, Henriette SZILAGYI, Adrian - Victor 

LĂZĂRESCU, Vasile MEIȚĂ, Mihaela SANDU, Carmen FLOREAN; 

▪Diploma și Medalia de Aur - Cement-Based Matrix Materials with Self-Repairing 

Properties Generated by Disperse, Polymeric Coated Reactive Grains, autori; Constantin-

Dorinel VOINIȚCHI, Flavius-Valeriu CLADOVEANU, Miron ZAPCIU, Adriana 

NICOLAE, Nicoleta-Adaciza, IONESCU, Cătălin DIMA, Vasile MEIȚĂ, Claudiu-Lucian 

MATEI, Henriette SZILÁGYI, Cornelia BAERĂ, Andreea-Cristina HEGYI, Mihaela 

SANDU, György DEÁK, Mihaela-Andreea MONCEA, Florina-Diana DUMITRU, Ana-

Maria PANAIT 

▪Diploma de Excelență - Sustainable Development of Local Communities in Romania, 

Through the Enhancement/Preservation of Historic Buildings, autori: Anamaria BOCA, 

Tudor Panfil TOADER, Ioana Camelia TIŞE, Lidia Maria LUPAN; 

▪Diploma și Medalia de Argint - Masonry Elements Based on Unburned Clay With the 

Addition of Industrial Waste, autori: Gabriela CĂLĂTAN, Tudor Panfil TOADER, Lidia 

Maria LUPAN, Carmen FLOREAN; 

▪Diploma și Medalia de Argint - Influence of TiO2 Nanoparticles on the Mold Resistance of 

Cementitious Composite Materials, autori: Elvira GREBENIȘAN, Adrian-Victor 
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LĂZĂRESCU, Andreea HEGYI, Henriette SZILAGYI, Vlad STOIAN, Carmen 

FLOREAN; 

▪Diploma și Medalia de Bronz - Influence of Na2SiO3/NaOH Ratio on the Compressive 

Strength of Geopolymer Paste, autori: Brăduț Alexandru IONESCU, Adrian-Victor 

LĂZĂRESCU, Mihail CHIRA, Carmen FLOREAN; 

▪Diploma și Medalia de Bronz - Blockchain technology and research & development 

activity, autori: Mircea-Iosif RUS, Adrian – Victor LĂZĂRESCU, Larissa Margareta 

BĂTRÂNCEA; 

▪Diploma de Excelență - Improving the Thermal Comfort in an Attic Using the Appropriate 

Thermal Insulation, autori: Tudor Andrei SĂLĂJANU, Tudor Panfil TOADER, Lidia 

Maria LUPAN, Anamaria BOCA; 

▪Diploma și Medalia de Bronz - The Influence of Fly Ash on the Workability of Concrete 

with Self-Healing Properties, autori: Tudor Panfil TOADER, Carmen DICO, Carmen 

FLOREAN; 

▪Diploma și Medalia de Argint - The Autogenous Self-Healing Capacity of Cementitious 

Composite Materials Produced Using Local Origin Materials, autori: Tudor Panfil 

TOADER, Carmen DICO, Carmen FLOREAN. 

▪Laureat al premiului ”Excellence in Innovation” – Henriette SZILAGYI 

▪Diploma ”The Woman Inventor” – Andreea HEGYI 

 

-INVENTICA Iași, 23-25 iunie 2021, ISSN:1844-7880 

▪Diploma de Onoare și Medalia de Aur - Ecological alternative to classic thermal 

insulation products, by recycling with waste energy recovery of post-industrial textile 

waste and the use of vegetal and sheep wool fibres – ALECOTERMO, autori: Andreea 

HEGYI, Henriette SZILAGYI, Adrian LĂZĂRESCU, Vasile MEIȚĂ, Mihaela SANDU, 

Cezar BULACU; 

▪Diploma de Excelență și Medalia de Argint - Process for producing white portland 

cement-based cementitious tiling materials, with self-cleaning capacity, autori: Andreea 

HEGYI, Elvira GREBENIȘAN, Adrian-Victor LĂZĂRESCU, Henriette SZILAGYI, 

Vasile MEIȚĂ, Mihaela SANDU, Cornelia BAERĂ 

-Al V-lea TÂRG INTERNAȚIONAL DE INOVAȚIE ȘI EDUCAȚIE CREATIVĂ 

PENTRU TINERET (ICE-USV) de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 28-

29 Mai 2021: 

▪Medalia de Aur - Procedeu de realizare a compozitelor cementoase pe bază de ciment 

Portland alb, respectiv a elementelor de placare, cu capacitate de autocurățare, autori 

Adrian-Victor LĂZĂRESCU, Andreea HEGYI, Elvira GREBENIȘAN, Henriette 

SZILAGYI, Vasile MEIȚĂ, Mihaela SANDU, Cornelia BAERĂ 

▪Medalia de argint - Situația resurselor disponibile de deșeuri textile postindustriale, deșeuri 

de materiale plastice, fibre naturale vegetale și lână de oaie și capacitatea de valorificare 

a acestora prin realizarea de produse termoizolante inovative, autori Adrian-Victor 

LĂZĂRESCU, Brăduț Alexandru IONESCU, Tudor Panfil TOADER, Elvira 

GREBENIȘAN, Andreea HEGYI  

▪Medalia de aur - Aspecte privind proiectarea microbetonului cu proprietatea de auto-

vindecare, autori Tudor Panfil TOADER, Carmen DICO, Brăduț Alexandru IONESCU, 

Adrian-Victor LĂZĂRESCU 
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▪Medalia de argint - Materiale de finisaje pe bază de argilă utilizate în construcţii, autori 

Tudor Panfil TOADER, Gabriela CĂLĂTAN, Elvira GREBENIȘAN, Carmen DICO, 

Adrian-Victor LĂZĂRESCU 

 

-The 6th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021, Organized 

by: Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS), Supported by: 

Innovation Initiative Co-operative Inc., International Federation of Inventors' Associations 

(IFIA), World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) – s-au transmis 

următoarele 4 lucrări: 

▪Medalia de aur - Ecological Alternative to Classic Thermal Insulation Products, by Recycling 

with Waste Energy Recovery of Post-Industrial Textile Waste and the Use of Vegetal and 

Sheep Wool Fibres, autori Andreea HEGYI, Henriette SZILAGYI, Vasile MEIȚĂ, Adrian-

Victor LĂZĂRESCU, Mihaela SANDU, Cezar BULACU 

▪Medalia de aur - Process for Producing White Portland Cement-Based Cementitious Tiling 

Materials, with Self-Cleaning Capacity, autori Andreea HEGYI, Elvira GREBENIȘAN, 

Adrian-Victor LĂZĂRESCU, Henriette SZILAGYI, Vasile MEIȚĂ, Mihaela SANDU, 

Cornelia BAERĂ 

▪Medalia de argint - Blockchain Technology and Research & Development Activity, autori 

Mircea-Iosif RUS, Adrian – Victor LĂZĂRESCU, Larissa Margareta BĂTRÂNCEA 

▪Medalia de argint - Cementitious Composite Materials with Self-Healing Properties, autori 

Tudor Panfil TOADER; Carmen-Silvia DICO, Gabriela CĂLĂTAN, Brăduț Alexandru 

IONESCU, Mihail CHIRA. 

 

-INVENTCOR Deva, 16-18 Decembrie 2021 

▪Medalia de aur - Rus M.I., Lăzărescu A., Bătrâncea L., (2021), Blockchain Technology and 

Research and Development 

 

-2021 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and 

Technology Exposition – Online Event Thailand Inventors’Day 2021 

▪Medalie Argint - Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A., Meiță V. (2021), Process 

for the realization and a system of geopolymer paving blocks without cement 

 

Alte manifestări  

-Cercetătorii sucursalei au participat (on-line)la lucrările conferinței PRODUCTICA 2021 

– June 04, Innovative technologies, products and services / Tehnologii, produse și 

servicii inovative, organizat de către: Academia Oamenilor de Știință din România; 

Universitatea POLITEHNICA din București; Primăria Orașului Mioveni și Institutul de 

cercetări în transporturi - INCERTRANS S.A. S-au făcut observații și completări mai 

ales pe temática certificării produselor în construcții. 

-Transmiterea în vederea participării la Conferinţa CONCRETE SOLUTIONS 2022 the 

8th International Conference on Concrete Repair, Durability and Concrete Technology 

a următorului rezumat: Research regarding the production of cementitious composites 

with autogenous sel+healing capacity, autori: Toader Tudor Panfil, Mircea Călin, 

Hegyi Andreea, Ionescu Brăduţ Alexandru, Ciascaiu O. 

-Transmiterea în vederea participării la Conferinţa 12th Annual International Conference on 

Civil Engineering, 20-23 June 2022, Athens, Greece a următorului rezumat, cu 

confirmarea acceptarii: Environmentally friendly building materials with beneficial 

potential for indoor air quality, autori Gabriela Călătan, Carmen Dico. 
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Alte elemente de prestigiu științific 

-În anul 2021, s-au susținut următoarele rapoarte intermediare (solicitate de către Școala Doctorală 

al UTCN) ale studenților doctoranzi din cadrul sucursalei Cluj-Napoca 
Nume și prenume Drd. Raport de cercetare Tema de cercetare în vederea 

realizării și susținerii tezei de 

doctorat 

Ionescu Brădut Alexandru Raportului de cercetare științifică nr. 2 / 

29.03.2021 cu titlul: Proiectarea compozițională 

și evaluarea performanțelor compozițiilor de 

pastă ecologică cu materiale locale 

Raportului de cercetare științifică nr. 3 / 

28.09.2021 cu titlul: Optimizarea compozițiilor 

de pastă geopolimeră activată alcalin, în funcție 

de rezistența la compresiune, ca parametru de 

referință și validarea acestora prin raportare la 

domeniul de utilizare preconizat și rezultate 

experimentale obținute la nivel mondial. 

Beton ecologic pe bază de 

lianți minerali activați alcalin 

Elvira Mihali (Grebenișan) Rapoarte de cercetare științifică finalizate, Teza 

de doctorat în curs de finalizare. 

Materiale compozite 

cementoase 

self-cleaning 

Toader Tudor Panfil Raportului de cercetare științifică nr. 2 / 

29.03.2021 cu titlul: Proiectarea, realizarea si 

caracterizarea compozitiilor preliminare de 

compozit cementos cu proprietati de self-healing. 

Raportului de cercetare științifică nr. 3 / 

28.09.2021 cu titlul: Optimizarea compoziţiilor 

finale cu evidenţierea perfomanţelor atinse de 

compozitul cementos cu proprietăți de self-

healing. 

Betonul cu proprietati de 

autovindecare utilizat in 

infrastructura de transport 

 

 

-În anul 2021, s-au susținut admiterea în cadrul Studiilor aprofundate de masterat și doctorat în 

cadrul UTCN. 

▪Carmen Teodora Florean - Tema de doctorat  ''Valorificarea resurselor deșeurilor și 

subproduselor industriale indigene în proiectarea unor materiale compozite cu 

durabilitate sporită'' 

▪Carmen Teodora Florean - Tema de masterat ''Materiale compozite din deseuri'' 

 

- În anul 2021, s-au susținut admiterea în cadrul studiilor desfășurate în progamul ANTREDOC 

în cadrul UTCN. 

▪Gabriela Călătan - Cercetări privind posibilitățile de utilizare a deșeurilor industriale ca 

adaos la fabricarea produselor pe bază de argilă nearsa destinate construcțiilor 

▪Adrian Victor Lăzărescu – Compoziții liante geopolimere activate alcalin utilizate în 

dezvoltarea de materiale de construcții prefabricate “verzi”, fără conținut de ciment 

▪Elvira Grebenișan – Materiale compozite cementoase self-cleaning 

▪Brăduț Alexandru Ionescu – Beton ecologic pe bază de lianți minerali activați alcalin 

▪Tudor Panfil Toader - Betonul cu proprietati de autovindecare utilizat in infrastructura 

de transport 
 

Articole publicate în reviste indexate ISI 

1. Hegyi A., Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Grebenişan E., Goia J., Mircea A. (2021). Influence of 

TiO2 nanoparticles on the resistance of cementitious composite materials to the action of 

bacteria, Materials 2021, 14, 1074. https://doi.org/10.3390/ma14051074, Impact Factor: 

3,057. 
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2. Hegyi A., Bulacu C., Szilagyi H., Lăzărescu A.-V., Sandu M. (2021). Waste management in the 

context of the development of sustainable thermal insulation products for the construction 

sector, International Journal of Conservation Science, Impact Factor: 0. 

3. Nicula L. M., Corbu O., Iliescu M., Sandu A. V., Hegyi A. (2021), Study on the Durability of 

Road Concrete with Blast Furnace Slag Affected by the Corrosion Initiated by Chloride, 

Advances in Civil Engineering, https://doi.org/10.1155/2021/8851005 Impact Factor: 1,176. 

4. Hegyi, A.; Bulacu, C.; Szilagyi, H.; Lăzărescu, A.-V.; Meiță, V.; Vizureanu, P.; Sandu, M. 

Improving Indoor Air Quality by Using Sheep Wool Thermal Insulation. Materials 2021, 14, 

2443. https://doi.org/10.3390/ma14092443, Impact Factor: 3,057. 

5. Hegyi A.; Grebenisan E.; Lazarescu A.-V.; Stoian V.; Szilagyi H. (2021), Influence of TiO2 

Nanoparticles on the Resistance of Cementitious Composite Materials to the Action of Fungal 

Species, Materials, 14, 4442. https://doi.org/10.3390/ma14164442, Impact Factor: 3,623. 

6.Mircea C.; Toader T.-P.; Hegyi A.; Ionescu B.-A.; Mircea A. (2021) Early Age Sealing Capacity 

of Structural Mortar with Integral Crystalline Waterproofing Admixture, Materials 2021, 14, 

4951. https:// doi.org/10.3390/ma14174951, Impact Factor: 3,623. 
 

SUCURSALA TIMISOARA 
 

I. Participare la workshopuri – perioada, denumirea, locul de desfasurare, persoane participante, 

scurta prezentare: 

1.Publicaţii* (în calitate de autor/coautor): lucrări publicate, contribuţii la cărţi/capitole din cărţi 

(se vor specifica: nr. de articole scrise/ publicate/cotarea revistelor în care au fost publicate): 

Acceptarea rezumatului “High-volume fly ash cementitious materials 

(HVFA-CM) with supplementary mineral additions - preliminary experimental 

evaluation”, autori Baeră Cornelia, Szilagyi Henriette, Lăzărescu Adrian-Victor, Hegyi 

Andreea, Florean Carmen 

Conferinta: EUROCOALASH 2021, 2-4 November 2021, Thessaloniki, Greece. 
 

 II. Conferinte : perioada, denumirea conferintei, locul de desfasurare, persoanele participante (se 

va specifica numai persoana care a sustinut articolul sau o singura persoana a grupului- se va face 

o singura raportare le nivel de incd), articolele prezentate, (Se va anexa obligatoriu Raportul de 

deplasare a persoanelor participante impreuna cu Mandatul semnat de Directorul Stiintific si 

Directorul Economic); 

 

Denumirea conferintei Perioada Loc de desfasurare Participanti 

CONFERINTA CNCISC  28 MAI 2021 ON LINE ZOOM Cornelia B., 

Aurelian G., 

Felicia 

E.,Bogdan B.  

Participarea la a XIX-A 

editie a conferinței de 

cercetare în construcții, 

economia construcțiilor, 

arhitecturii, urbanism şi 

dezvoltare teritorială cu 

titlul” Efectele pandemiei 

COVID-19 asupra 

domeniului urbanismului, 

arhitecturii şi 

construcțiilor: criza sau 

13 MAI 2021 ON LINE ZOOM Cornelia B., 

Aurelian G., 

Felicia 

E.,Bogdan B., 

Alexandru I. 
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oportunitate?” 

BUILDING 

CONSTRUCT este un 

concurs adresat 

studenților din anul 1 de la 

Facultatea de Construcții 

din Timişoara, cu tema: 

SOLUŢII ŞI 

MATERIALE 

MODERNE ÎN 

CONSTRUCŢII 

19.05.2021 ON LINE ZOOM Aurelian G.  

 

Denumirea conferintei Perioada Loc de desfasurare Participanti 

A XIV –A 

CONFERINTA 

NATIONALA DE 

GEOTEHNICA SI 

FUNDATII 

2-3 IUNIE 2021 ON LINE ZOOM Felicia E. 

Departamentul de 

Ingineria Materialelor şi 

Fabricației (Centrul de 

cercetare: Procesarea) din 

Facultatea de Mecanică a 

Universității Politehnica 

Timișoara organizează 

sesiunea de comunicări 

studențești „TEHNO-

MAT 2021” 

14 IUNIE 2021 ON LINE ZOOM Felicia E. 

 

Conferința EUROCOALASH2021, 2-4 noiembrie 2021, Salonic, Grecia 

Acceptul lucrării: High-volume fly ash cementitious materials (HVFA-CM) with supplementary 

mineral additions - preliminary experimental evaluation,  

autori: Baeră Cornelia, Szilagyi Henriette, Lăzărescu Adrian-Victor, Bolborea Bogdan, Florean 

Carmen,  

Conferința TIMA 2021, 25-26 November 2021, Timișoara, Roamânia 

-Transmiterea și acceptul rezumatelor: 

1.Spent Garnets as wastes generated by abrasive waterjet (AWJ) methods for material industrial 

processing,  

autori: Baeră Cornelia, Perianu Aurel, Gruin Aurelian, Bolborea Bogdan, Duma Iuliana  

2.Valorization of abrasive waterjet Garnet wastes by innovative integration in building materials,  

autori: Baeră Cornelia, Szilagyi Henriette, Gruin Aurelian, Bolborea Bogdan, Perianu Aurel,  

oTransmiterea lucrarii in extenso: 

Study regarding the evaluation of prediction models for determining the concrete compressive 

strength using non-destructive testing (NDT) data: validation stage,  

autori: Bolborea Bogdan, Dan Sorin, Baeră Cornelia, Gruin Aurelian, Enache Felicia Perianu 

Aurel 
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I.Conferinţa națională „Conferința de cercetare în construcții, economia construcțiilor, 

urbanism și amenajarea teritoriului, Ediția a XX-a DIGITALIZAREA ÎN URBANISM, 

ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII, București, 25 noiembrie 2021 

Lucrări (rezumate RO/EN), acceptate spre prezentare și publicare conform Mail de acceptare, 

incluzând Albumul de rezumate al conferinței si Programul conferinței 

1.Evaluation regarding the efficiency of companies active in the romanian land transport sector / 

eficiența firmelor din sectorul de transport terestru din românia, autori: Cristina CRISTE Cornelia 

BAERĂ. 

2.Recyling of spent garnets by efficient use as aggregate replacement in construction materials / 

reciclarea deşeurilor de tip garnet prin utilizare ca înlocuitor în materiale de construcți, autori: 

Cornelia BAERĂ, Ion Aurel PERIANU, Aurelian GRUIN, Bogdan BOLBOREA, Cristina 

CRISTE. 

3.Research regarding the optimizing and extention of the "ecoliving" natural clay, eco-finishing 

range of products / cercetări privind optimizare şi diversificare a gamei de eco-finisaje pe bază de 

argilă naturală „ecoliving”, autori: Aurelian GRUIN, Vlad STANCIU, Andrei BASARABA, 

Cornelia BAERĂ, Cristina CRISTE. 

Notă: Lucrările vor fi prezentate sub formă de prezentare orală. 

III.Participare la Salonul Internaţional de Invenţii şi Inovaţii “Traian Vuia” Timişoara și-a 

continuat evoluția și în acest an, cu ediția a VII – 17 octombrie 2021 

Medalia de aur pentru lucrarea: 

Studiu asupra direcțiilor de dezvoltare aplicativă a eco-finisajelor naturale pe bază de argilă / 

Study on the directions of applied development of natural clay-based, eco-finishing range of 

products, Autori: Vlad STANCIU, Andrei BASARABA, Aurelian GRUIN, Cornelia BAERĂ, 

Felicia ENACHE, Bogdan BOLBOREA, Alexandru ION. 
 

a)Conferinţa internaţională EUROCOALASH2021, 2-4 noiembrie 2021, Salonic, Grecia 

Prezentarea lucrărilor acceptate conform Certificatului de acceptare/Programului disponibil 

pe site-ul conferinței), în data de 04.11.2021 

1.High-volume fly ash cementitious materials (HVFA-CM) with supplementary mineral additions 

- preliminary experimental evaluation, autori: Baeră Cornelia, Szilagyi Henriette, Lăzărescu 

Adrian-Victor, Bolborea Bogdan, Florean Carmen 

2.Design approach regarding the development of alkali-activated fly ash-based geopolymer paving 

blocks (A.V. Lăzărescu, B.A. Ionescu, H. Szilagyi, C. Baeră, A. Hegyi), în vederea participării la 

conferinţa internaţională EUROCOALASH2021, în perioada 2-4 noiembrie 2021, la Salonic, 

Grecia.  – lucrare acceptată (cf. Program Conferință). 

Notă: Lucrările au fost prezentate sub formă de prezentare orală. 
 

b)Expoziția internațională specializată INFOINVENT, Chișinău, Republica Moldova, 17-20 

Noiembrie 2021 

Lucrări prezentate în cadrul Compartimentului II, Proiecte de cercetare și inovare 

1.Cercetări preliminare privind integrarea deșeurilor de nisip abraziv de tip GARNET în materiale 

și produse de construcție inovative / Preliminary research for integration of abrasive GARNET 

sand wastes in innovative construction materials and products, Autori: Baeră Cornelia, Perianu Ion 

Aurel, Bolborea Bogdan, Vasile Vasilica, Criste Cristina; 

Medalia de aur: (Cf. PV al ședinței Juriului Expoziției Internaționale specializate INFOINVENT 

2021”, pag. 11/24) 

-Catalog INFOINVENT 2021 - Pag. 241/352; 
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-Link poster http://infoinvent.md/assets/files/inf/2.12_poster.pdf 

-Medalia de aur (Cf. PV al ședinței Juriului Expoziției Internaționale specializate 

INFOINVENT 2021”, pag. 11/24) 
 

2.Dezvoltarea unui model de predicție a rezistenței la compresiune a betonului prin utilizarea 

metodelor nedistructive (NDT) / Prediction models development for concrete compressive 

strength determination by using non-destructive testing (NDT), Autori: Bolborea Bogdan, Gruin 

Aurelian, Baeră Cornelia, Enache Felicia, Vasile Vasilica; 

-Catalog INFOINVENT 2021 - Pag. 242/352; 

-Link poster: http://infoinvent.md/assets/files/inf/2.13_poster.pdf 

-Medalia de bronz (Cf. PV al ședinței Juriului Expoziției Internaționale specializate 

INFOINVENT 2021”, pag. 22/24) 
 

3.Influența factorilor de mediu asupra performanțelor fizico-mecanice al elementelor de lemn 

lamelar încleiat (GLT) – studiu experimental / Influence of environmental factors on the physical-

mechanical performance of glued laminated wood (GLT) elements - experimental study, Autori: 

Gruin Aurelian, Baeră Cornelia, Enache Felicia, Bolborea Bogdan, Ion Alexandru; 

-Catalog INFOINVENT 2021 - Pag. 243/352; 

-Link poster: http://infoinvent.md/assets/files/inf/2.14_poster.pdf 

-Medalia de argint (Cf. PV al ședinței Juriului Expoziției Internaționale specializate 

INFOINVENT 2021”, pag. 17/24) 
 

4.  Direcții de dezvoltare durabilă a eco-finisajelor pe bază de materie primă naturală - cercetări 

experimentale de aplicabilitate și optimizare produs / Directions for sustainable development of 

eco-finishes based on natural raw materials - experimental research on applicability and product 

optimization, Autori: Baeră Cornelia, Gruin Aurelian, Vlad Stanciu, Andrei Basaraba, Enache 

Felicia, Bolborea Bogdan, Ion Alexandru 

-Catalog INFOINVENT 2021 - Pag. 240/352; 

-Link poster: http://infoinvent.md/assets/files/inf/2.11_poster.pdf 

-Medalia de aur (Cf. PV al ședinței Juriului Expoziției Internaționale specializate 

INFOINVENT 2021”, pag. 11/24). 

Lucrările au fost prezentate sub formă de poster, iar susținerea acestora a avut loc în data de 

18.11.2021, interval orar 12:40 – 13:05, cf. programului stabilit. 
 

c)Conferinţa națională „Conferința de cercetare în construcții, economia construcțiilor, 

urbanism și amenajarea teritoriului, Ediția a XX-a DIGITALIZAREA ÎN URBANISM, 

ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII, București, 25 noiembrie 2021 

Linkuri: https://pub.incd.ro/ 

Lucrările (rezumate RO/EN) sunt publicate în Albumul de rezumate al conferinței si Programul 

conferinței: 

INDEXARE (BDI): Ulrich's Web Global Serials Directory; ProQuest; Scipio; Europa World of 

Learning / Routledge; WorldCat; CiteFactor; CEEOL (2011-2020); Library of the Academy of 

Czech Republic 

Lucrări 

1.Evaluation regarding the efficiency of companies active in the romanian land transport sector / 

eficiența firmelor din sectorul de transport terestru din românia, autori: cristina criste cornelia 

baeră, pag. 31/81; 

2.Recyling of spent garnets by efficient use as aggregate replacement in construction materials / 

reciclarea deşeurilor de tip garnet prin utilizare ca înlocuitor în materiale de CONSTRUCȚI, 

autori: Cornelia BAERĂ, Ion Aurel PERIANU, Aurelian GRUIN, Bogdan BOLBOREA, Cristina 

CRISTE, Pag 29/79. 

http://infoinvent.md/assets/files/inf/2.13_poster.pdf
http://infoinvent.md/assets/files/inf/2.14_poster.pdf


203 

 

3.Research regarding the optimizing and extention of the "ecoliving" natural clay, eco-finishing 

range of products / cercetări privind optimizare şi diversificare a gamei de eco-finisaje pe bază de 

argilă naturală „ecoliving”, autori: Aurelian GRUIN, Vlad STANCIU, Andrei BASARABA, 

Cornelia BAERĂ, Cristina CRISTE, Pag 33/83. 

Notă: Lucrările au fost prezentate sub formă de prezentare orală. 

 

d)Conferinţa internațională „TIMA 2021”, 25-26 November 2021, Timișoara, România,  

Link: www.isim.ro 

Lucrări: 

1)Valorization of abrasive waterjet Garnet wastes by innovative integration in building 

materials, autori: Baeră Cornelia, Szilagyi Henriette, Gruin Aurelian, Bolborea 

Bogdan, Perianu Aurel  

2)Study regarding the evaluation of prediction models for determining the concrete 

compressive strength using non-destructive testing (NDT) data: validation stage,  

autori: Bolborea Bogdan, Dan Sorin, Baeră Cornelia, Gruin Aurelian, Enache Felicia 

Perianu Aurel 

Notă: Lucrările au fost prezentate sub formă de prezentare orală. 

e)Materials Journal, IF 3.623 (Q2) 

Link: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/22/7018 

Lucrări: 

1.Concrete Compressive Strength by Means of Ultrasonic Pulse Velocity and Moduli of Elasticity, 

autori: Bogdan Bolborea; Cornelia Baeră; Sorin Dan; Aurelian Gruin; Dumitru-Doru Burduhos-

Nergis; Vasilica Vasile  

Expozitii si targuri – perioada, denumirea manifestarii, organizatia organizatoare, locul de 

desfasurare, participari din partea INCD URBAN-INCERC, premii si diplome obtinute, etc. 

 

IV.Expoziția internațională specializată „INFOINVENT”, Chișinău, 17-20 noiembrie 2021 

Cerere și Formulare de participare pentru lucrările: 

1)Cercetări preliminare privind integrarea deșeurilor de nisip abraziv de tip GARNET în 

materiale și produse de construcție inovative / Preliminary research for integration of 

abrasive GARNET sand wastes in innovative construction materials and products, Autori: 

Baeră Cornelia, Perianu Ion Aurel, Bolborea Bogdan, Vasile Vasilica, Criste Cristina; 

2)Dezvoltarea unui model de predicție a rezistenței la compresiune a betonului prin utilizarea 

metodelor nedistructive (NDT) / Prediction models development for concrete compressive 

strength determination by using non-destructive testing (NDT), Autori: Bolborea Bogdan, 

Gruin Aurelian, Baeră Cornelia, Enache Felicia, Vasile Vasilica; 

3)Influența factorilor de mediu asupra performanțelor fizico-mecanice al elementelor de lemn 

lamelar încleiat (GLT) – studiu experimental / Influence of environmental factors on the 

physical-mechanical performance of glued laminated wood (GLT) elements - experimental 

study, Autori: Gruin Aurelian, Baeră Cornelia, Enache Felicia, Bolborea Bogdan, Ion 

Alexandru; 

4)Direcții de dezvoltare durabilă a eco-finisajelor pe bază de materie primă naturală - cercetări 

experimentale de aplicabilitate și optimizare produs / Directions for sustainable 

development of eco-finishes based on natural raw materials - experimental research on 

http://www.isim.ro/
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applicability and product optimization, Autori: Baeră Cornelia, Gruin Aurelian, Vlad 

Stanciu, Andrei Basaraba, Enache Felicia, Bolborea Bogdan, Ion Alexandru 

 

SUCURSALA  IAŞI  
 Mese rotunde şi Conferinţe 
 

- Participare la Webinarul Impactul proiectelor de construcții asupra dezvoltării economice, 

CLCC, Filip F., Gherghel D., Mârț M., 04.03.2021; 

- Participare la Webinarul How to prepare a successful proposal in Horizon Europe, Cherecheș 

M., 24.03.2021; 

- Participare online la a XIX-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia 

construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială “Efectul pandemiei COVID-19 

asupra domeniului urbanismului, arhitecturii și construcțiilor: criză sau oportunitate?”, 

București, Bradu A., Cherecheș M., Ciobanu A., Filip F., Mârț M., Duță A., 13.05.2021; 

- Participare online la Creating a new ECRTD Work Group involving young people, linked with 

the upcoming first calls for Horizon Europe, BBRI, Belgia, Bradu A., Duță A., 19.05.2021; 

- Participare online la Sesiune de lucru aplicativă: Scrierea și depunerea unui proiect competitiv 

pentru programul Orizont Europa – oportunități de finanțare prin Consiliul European pentru 

Inovare, organizat de Centrul SupportTM, Cherecheș M., 30.06.2021; 

- Participare online la Workshop Național în cadrul proiectului SMART4NZEB, atelier de lucru 

online organizat de OAER & ROENEF & URBAN-INCERC, Cherecheș M., 11.11.2021; 

- Participare online la Conferința tehnico științifică cu participare internațională „Instalații 

pentru construcții și economia de energie”, Iași, România, Cherecheș M., 1 – 2.07.2021; 

- Participare online la Conferința internațională Valorile europene în regiunile din România, 

organizată de Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG, 

sesiuni paralele: Panel 1 - Regiuni verzi, Panel 2 - Instrumente de dezvoltare urbană, Panel 3 - 

Regiuni inovatoare, Cherecheș M., 28.09.2021; 

- Participare online la Seminarul Virtual: Utilizarea cunoștințelor obținute de centrele specializate 

ale acordului EUR-OPA Hazarduri majore pentru asigurarea rezilienței seismice a clădirilor 

seismice a clădirilor importante pentru comunități. Pregătirea acțiunilor de suport pentru 

viitoarea Strategie de Reducere a Riscului Seismic în România, Bradu A., 21 – 22.10.2021; 

- Participare online la a XX-a  ediție a conferinței INCD URBAN-INCERC de cercetare în 

construcții, economia construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului „Digitalizarea în 

urbanism, arhitectură și construcții”, București, Bradu A., Cherecheș M., Ciobanu A., Mârț 

M., 25.11.2021; 
 

Participare la alte evenimente şi întâlniri 

- Participare la întâlnirea de prezentare a Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză 

și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării, I.S.C. Iași, Ciobanu A., Bradu 

A., 27.08.2021; 

- Participare online la întâlnirea comisiei de evaluare ARACIS cu reprezentanți ai angajatorilor  

absolvenților, Școala doctorală a Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, 

manifestare prilejuită de acreditarea întregii Școli doctorale UTI, Cherecheș M.,14.09.2021; 

- Participare online la întâlnirea comisiei de evaluare ARACIS cu reprezentanți ai angajatorilor  

absolvenților, Școala doctorală a Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, 

manifestare prilejuită de acreditarea domeniului de doctorat Inginerie Civilă și Instalații, 

Cherecheș M.,14.09.2021; 
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Participări la conferințe, saloane, expoziții, târguri, unde au fost obținute premii, distincții  

și medalii, astfel: 

Perioada Organizator Premiu / Diplomă 

Mai 2021 

EUROINVENT 2021, 13th European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, organizat de Forumul 

Inventatorilor Români, Iași, România, 

20-21 Mai 2021 

Diplomă de excelență  

Bradu A., Ciobanu A., Cherecheș M., 

Filip F., Mârț M. (2021), Influence of the 

Self Compacting Concrete mix design on 

the mechanical properties 

Mai 2021 

EUROINVENT 2021, 13th European 

Exhibition of Creativity and 

Innovation, organizat de Forumul 

Inventatorilor Români, Iași, România, 

20-21 Mai 2021 

Medalie argint  

Filip F., Ciobanu A.,  Cherecheș M., 

Bradu A., Pușcașu I., Mârț M. (2021), 

Assessment methods for resilient 

construction to extreme weather 

conditions and dynamic actions 

Iunie 2021 

INVENTICA - the 25th International 

Exhibition of Inventions 

“INVENTICA 2021” Iași, organizat 

de Technical University “Gheorghe 

Asachi” of Iasi and National Institute 

of Inventions, 23-25 Iunie 2021 

Medalie argint  

Bradu A., Ciobanu A., Cherecheș M., 

Filip F., Mârț M. (2021), Mechanical 

behavior of self compacting concrete with 

different mix design 

Iunie 2021 

INVENTICA - the 25th International 

Exhibition of Inventions 

“INVENTICA 2021” Iași, organizat 

de Technical University “Gheorghe 

Asachi” of Iasi and National Institute 

of Inventions, 23-25 Iunie 2021 

Medalie argint  

Filip F., Ciobanu A.,  Cherecheș M., 

Bradu A., Pușcașu I., Mârț M. (2021), 

Research and applications in climate 

conditions and dynamic actions – adaptive 

methods in a changing system 

Octombrie 

2021 

Salonul Internațional de Invenții și 

Inovații ,,TRAIAN VUIA” 

Timișoara, ediția a VII - a, 6 – 8 

octombrie 2021 

Medalie de aur 

Bradu A., Ciobanu A., Cherecheș M., 

Filip F., Mârț M., Pușcașu I. (2021), 

Influența metodei de proiectare a 

compoziției betonului autocompactant 

asupra caracteristicilor mecanice 

Octombrie 

2021 

Salonul Internațional de Invenții și 

Inovații ,,TRAIAN VUIA” 

Timișoara, ediția a VII – a, 6 – 8 

octombrie 2021 

Medalie de argint 

Cherecheș M., Cherecheș N.-C., Ciobanu 

A., Bradu A., Filip F., Mârț M., 

Hudișteanu S.-V. (2021), Grile de apă la 

interiorul unei fațade ventilate pentru 

preîncălzirea apei calde menajere 

Articole/studii publicate în reviste de specialitate 

a) Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI 

-Cherecheș M., Cherecheș N.C., Ciobanu A., Hudișteanu S.V., Țurcanu E.F., Bradu A., Popovici 

C.G. (2021), Experimental Study on Airflow and Temperature Predicting in a Double Skin 

Façade in Hot and Cold Seasons in Romania, Applied Sciences 11(24):12139, disponibil la 

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/24/12139/htm (integral), FI = 2.679; 

b) 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) 
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-Bradu A., Ciobanu A., Cherecheș M., Filip F., Mârț M. (2021), Seismic linear static analysis. 

comparative study: design codes P100-1:2013 and SP 14.13330.2014 (russian federation), 

Revista Construcții (în curs de evaluare); 

 

c)Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale 

•Articole/studii publicate integral 

•Rezumate publicate 

-Bradu A., Ciobanu A., Cherecheș M., Filip F., Mârț M. (2021), Influence of the Self Compacting 

Concrete mix design on the mechanical properties, in: Sandu A.V., Proceedings of 13th 

edition of EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, online edition, 

654 pag., ISSN Print: 2601-4564, ISSN Online: 2601-4572, pag. 558, RO.246, disponibil la 

http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf; 

-Filip F., Ciobanu A., Cherecheș M., Bradu A., Pușcașu I., Mârț M. (2021), Assessment methods 

for resilient construction to extreme weather conditions and dynamic actions, in: Sandu A.V., 

Proceedings of 13th edition of EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and 

Innovation, online edition, 654 pag., ISSN Print: 2601-4564, ISSN Online: 2601-4572, pag. 

557 – 558, RO.245, disponibil la http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf; 

-Bradu A., Ciobanu A., Cherecheș M., Filip F., Mârț M. (2021), Mechanical behavior of self 

compacting concrete with different mix design, in: Bocăneț A.M., Munteanu A., Chitariu D., 

the 25th International Exhibition of Inventions “INVENTICA 2021” Iași, Volum invenții, 

ISSN: 1844-7880, pag. 179, disponibil la https://ini.tuiasi.ro/exhibition/wp 

content/uploads/sites/5/2021/06/Volum%20INVENTICA%202021.pdf; 

-Filip F., Ciobanu A., Cherecheș M., Bradu A., Pușcașu I., Mârț M.  (2021), Research and 

applications in climate conditions and dynamic actions – adaptive methods in a changing 

system, in: Bocăneț A.M., Munteanu A., Chitariu D., the 25th International Exhibition of 

Inventions “INVENTICA 2021” Iași, Volum invenții, ISSN: 1844-7880, pag. 180, disponibil 

la https://ini.tuiasi.ro/exhibition/wp-

content/uploads/sites/5/2021/06/Volum%20INVENTICA%202021.pdf;  

-Bradu A., Ciobanu A., Cherecheș M., Filip F., Mârț M. (2021),  Betonul autocompactant - cheia 

organizării ergonomice a lucrărilor de construcții, Lucrarile Conferinţei de cercetare în 

construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale 

lucrărilor 19: 39-40 [ISSN 2343-7537], indexată de CiteFactor, ProQuest, Ulrich's Web, 

Scipio, WorldCat și Europa World of Learning / Routledge și recunoscută de CNCS - Științe 

umaniste (categoria B)], disponibil la http://pub.incd.ro/AP/index.htm; 

-Bradu A., Ciobanu A., Cherecheș M., Filip F., Mârț M. (2021), Influența formei probelor asupra 

rezistenței la compresiune a cimentului, Lucrarile Conferinţei de cercetare în construcţii, 

economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor 20: 47-48 

[ISSN 2343-7537], indexată de CiteFactor, ProQuest, Ulrich's Web, Scipio, WorldCat și 

Europa World of Learning / Routledge și recunoscută de CNCS - științe umaniste (categoria 

B)], disponibil la http://pub.incd.ro/AP/index.htm; 

-Mârț M., Filip F., Cherecheș M., Ciobanu A., Bradu A. (2021), Evaluarea durabilității 

materialelor de construcție expuse condițiilor de laborator prin testare în mediu simulat/ 

Durability assessment of building materials exposed to laboratory conditions by testing in 

simulated environment, Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, 

urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor 19:101-102 / 37-38, [ISSN 2343-

7537, indexată de CiteFactor, ProQuest, Ulrich's Web, Scipio, WorldCat și Europa World of 

Learning / Routledge și recunoscută de CNCS - Științe umaniste (categoria B)], disponibil la 

http://pub.incd.ro/AP/index.htm. 

http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf
http://www.euroinvent.org/cat/E2021.pdf
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d)Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale 

•Articole/studii publicate integral 

-Mârț M., Filip F., Cherecheș M., Ciobanu A., Bradu A. (2021), Evaluarea durabilităţii 

materialelor de construcţie expuse condiţiilor de laborator prin testare în mediu simulat, 

Lucrările Conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, urbanism și 

amenajarea teritoriului, vol. 20:15-22, ISSN 2393-3208, disponibil la 

https://pub.incd.ro/PP/index.htm; 

-Bradu A., Ciobanu A., Cherecheș M., Filip F., Mârț M. (2021), Betonul autocompactant - cheia 

organizării ergonomice a lucrărilor de construcții, Lucrarile Conferinţei de cercetare în 

construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului 19: 39-48 [ISSN 

2393-3208], disponibil la http://pub.incd.ro/PP/Arhiva/ATUAC19L.pdf. 

Rezumate publicate 

-Mârț M., Filip F., Cherecheș M., Ciobanu A., Bradu A. (2021), Evaluarea durabilității 

materialelor de construcție expuse condițiilor de laborator prin testare în mediu simulat/ 

Durability assessment of building materials exposed to laboratory conditions by testing in 

simulated environment, Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, 

urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor 19:101-102 / 37-38, disponibil la 

http://pub.incd.ro/AP/index.htm; 

-Bradu A., Ciobanu A., Cherecheș M., Filip F., Mârț M. (2021), Betonul autocompactant – cheia 

organizării ergonomice a lucrărilor de construcții/ Self-compacting concrete - the key to 

ergonomic organization of construction works, Conferinţa de cercetare în construcţii, 

economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor 19:103-

104 / 39-40, disponibil la http://pub.incd.ro/AP/index.htm; 

 

Prezentări 

  Prezentări în conferinţe 

a) Postere prezentate în conferinţe 

-Filip F., Ciobanu A., Cherecheș M., Bradu A., Pușcașu I., Mârț M.  (2021), Assessment methods 

for resilient construction to extreme weather conditions and dynamic actions, in: Sandu A.V., 

Catalogue of Posters - the 13th edition of EUROINVENT - European Exhibition of Creativity 

and Innovation, Vol. 2 National exhibitors, 666 pag., online edition, pag. 310, disponibil la 

http://www.euroinvent.org/cat/E2021_Posters_2_national.pdf; 

-Bradu A., Ciobanu A., Cherecheș M., Filip F., Mârț M. (2021), Influence of the Self Compacting 

Concrete mix design on the mechanical properties, in: Sandu A.V., Catalogue of Posters - the 

13th edition of EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, Vol. 2 

National exhibitors, 666 pag., online edition, pag. 311, disponibil la 

http://www.euroinvent.org/cat/E2021_Posters_2_national.pdf; 

-Bradu A., Ciobanu A., Cherecheș M., Filip F., Mârț M. (2021), Mechanical behavior of self 

compacting concrete with different mix design, in: Ciorap M., Volume of Posters - the 25th 

International Exhibition of Inventics “INVENTICA 2021” Iași, pag. 198, disponibil la 

https://ini.tuiasi.ro/exhibition/wp-

content/uploads/sites/5/2021/06/Volum%20postere%20INVENTICA%202021.pdf; 

-Filip F., Ciobanu A., Cherecheș M., Bradu A., Pușcașu I., Mârț M. (2021), Research and 

applications in climate conditions and dynamic actions – adaptive methods in a changing 

system, in: Ciorap M., Volume of Posters - the 25th International Exhibition of Inventics 

“INVENTICA 2021” Iași, pag. 199, disponibil la https://ini.tuiasi.ro/exhibition/wp-

content/uploads/sites/5/2021/06/Volum%20postere%20INVENTICA%202021.pdf; 

http://pub.incd.ro/AP/index.htm
http://pub.incd.ro/AP/index.htm
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-Cherecheș M., Cherecheș N.C., Ciobanu A., Bradu A., Filip F., Mârț M., Hudisteanu S.V. (2021), 

Grid water inside of a ventilated façade for domestic hot water preheating, in: International 

Exhibition of Inventics and Inovations “TRAIAN VUIA 2021” Timișoara; 

b) Prezentări orale în conferinţe 

- Bradu A. (2021), Betonul autocompactant – cheia organizării ergonomice a lucrărilor de 

construcții, a XIX-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, 

arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială “Efectul pandemiei COVID-19 asupra 

domeniului urbanismului, arhitecturii și construcțiilor: criză sau oportunitate?”, București, 13 

mai 2021; 

- Bradu A. (2021), NIRD URBAN – INCERC Iasi Branch – Research and Development, 

Creating a new ECRTD Work Group involving young people, linked with the upcoming first 

calls for Horizon Europe, BBRI, Belgia, 19 mai 2021; 

- Cherecheș M. (2021), Grile de apă la interiorul unei faţade ventilate pentru preîncălzirea 

apei calde menajere, Salonul Internațional de Invenții și Inovații ,,TRAIAN VUIA” 

Timișoara, ediția a VII –a, 6 octombrie 2021; 

- Bradu A. (2021), Influența metodei de proiectare a compoziției betonului autocompactant 

asupra caracteristicilor mecanice, Salonul Internațional de Invenții și Inovații ,,TRAIAN  

VUIA” Timișoara, ediția a VII -a, 6 octombrie 2021; 

- Bradu A. (2021), Influența formei probelor asupra rezistenței la compresiune a cimentului, 

cea de-a XX-a ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, 

arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială având ca temă "Digitalizarea în urbanism, 

arhitectură și construcții", 24 octombrie 2021; 

Citări ale publicaţiilor 

a). Citări în reviste de specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI ale articolelor/studiilor 

publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională cotate ISI 

- Gutierrez D. E. M., Wei G., Cui L. (2021), CFD analysis of an 800 kV HVDC transformer with 

the rapeseed oil as cooling fluid, CSEE Journal of Power and Energy Systems 1-12 (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]); 

-Alexa-Stratulat S.-M., Mihai P., Toma A.-M., Taranu G., Toma, I.-O. (2021), Influence of 

Concrete Strength Class on the Long-Term Static and Dynamic Elastic Moduli of Concrete, 

Appl. Sci. 11:11671. https://doi.org/10.3390/app112411671 FI = 2.679 (articol citat: Bradu A., 

Mihai P., Budescu M., Banu O.M., Ţăranu N., Florea N. (2017), The comparative study of the 

self-compacting concrete and of vibrated concrete properties including the complete 

characteristic curve under compression, Romanian Journal of Materials 47(3):379–386 [ISI, 

factor de impact 0.560 ISSN 1583-3186], disponibil la http:// 

http://solacolu.chim.upb.ro/p379-386.pdf (integral); 

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

publicate în alte reviste de specialitate 

-Kamaruddin S., Goh W.I., Abdul Mutalib N.A.N. et al. (2021), Effect of Combined 

Supplementary Cementitious Materials on the Fresh and Mechanical Properties of Eco-

Efficient Self-Compacting Concrete, Arabian Journal for Science and Engineering 46(4), 

(articol citat: Bradu A., Cazacu N., Florea N., Mihai P. (2016), Compressive Strength of Self 

Compacting Concrete, Buletinul Institutului Politehnic din lasi, Sectia Constructii, Arhitectura 

62(2):43-52, indexată în bazele de date Scopus/ Engineering Information Compendex/ Current 

Abstracts (EBSCO)/ TOC Premier); 
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c)Citări în reviste de specialitate ale articolelor/studiilor publicate în reviste de specialitate de 

circulaţie internaţională cotate ISI 

-Azbar N.M., Jaffal H.M., Freegah B. (2021), Enhancement  of  the  Thermal  Performance  

Characteristics  of  an  Electrical Power Transformer, Engineering Science & Technology 

1(2):1-21 (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]); 

-Hasan M.I., Sharrad R.H., Muter D.M. (2021), Study The Thermal Performance of Electrical 

Transformers with Using New Types of Cooling Fluids, Academia.edu (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]); 

 

d) Citări în reviste de specialitate ale articolelor/studiilor publicate în alte reviste de specialitate 

- Abubakar M., Aaron A. (2021), Durability characteristics of millet hush ash: A study on self-

compacting concrete, Teknika: Jurnal Sains dan Teknologi 17(1), (articol citat: Bradu A., 

Cazacu N., Florea N., Mihai P. (2016), Compressive Strength of Self Compacting Concrete, 

Buletinul Institutului Politehnic din lași. Secția Construcții, Arhitectură 62(2), 43-52, indexată 

în bazele de date Scopus/ Engineering Information Compendex/ Current Abstracts (EBSCO)/ 

TOC Premier); 

- Mohammeda A., Aboshioa A. (2021), Durability characteristics of millet husk ash: A study on 

self-compacting concrete, Teknika: Jurnal Sains Dan Teknologi 17(01):106-112, 

http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/ju-tek (articol citat: (articol citat: Bradu A, Cazacu N, 

Florea N., Mihai P. (2016), Modulus of Elasticity of Self Compacting Concrete with Diferents 

Levels of Limestone Powder 62(3), ISSN 1224-3884, indexată în bazele de date Scopus/ 

Engineering Information Compendex/ Current Abstracts (EBSCO)/ TOC Premier]);  

-Dondon Ph., Szalajko A. (2021), Thermal characterisation and 3D virtual modelling of a modern 

timberframe small scale house, WSEAS transactions on environment and development17:201-

210 (articol citat: Cherecheş M., Cherecheş N.-C., Popovici C. (2010), Experimental and 

Numerical Approach of the Thermal Conductivity of Building Façade Materials, WSEAS 

transactions on heat and mass transfer 5(3):103-112 [Print ISSN: 1790-5044, E-ISSN: 2224-

3461, indexată în bazele de date EBSCO/ Index Copernicus-ICI Journals Master List/ 

InfoBASE Index / Inspec / SCIRUS / Ulrich's International Periodicals Directory / WorldCat 

OCLC]); 

-Schabowicz K., Zawiślak L., Staniów P. (2021), Efficiency of ventilated facades in terms of 

airflowin the air gap, Studia Geotechnica et Mechanica 43(3): 224-236 (articol citat: 

Cherecheș M.L., Cherecheș N.C., Hudișteanu S. (2014), The influence of different flow 

velocities on the heat transfer inside a ventilated façade, Revista Română de Inginerie Civilă 

1(5):19-26 [ISSN 2068-3987, indexată în bazele de date PoQuest/ EBSCO/ Ulrich's/ Index 

Copernicus, etc]); 

 

e)Alte citări 

-Liu X., Chen Y., Le JZT (2021), Impact of High Content of Waste Glass on Self-Compacting 

Concrete, Concrete Institute of Australia's Biennial National Conference, 05-08 september 

2021, (articol citat: Cazacu N., Bradu A., Florea N. (2017), Self Compacting Concrete 

Structures: A Techno-Economic Analysis, Advanced Engineering Forum (21) 624-631, ISSN: 
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2234-991X, indexată în bazele de date ProQuest / Ulrichsweb/ Current Abstracts (EBSCO)/ 

Index Copernicus Journals Master/ WorldCat (OCLC) 

 

Elemente de prestigiu ştiinţific 

Organizația/comisia/activitatea Calitatea Cercetător 

Urbanism. Arhitectură. Construcţii 

(ISSN 2069-6469) 
Referent de specialitate 

Adrian 

Alexandru 

CIOBANU 

Comitetul Tehnic de Specialitate (CTS) 

E – Economie de energie si izolare 

termică pentru domeniul Construcții 

Civile, respectiv pentru Instalații în toate 

specialitățile  

Membru supleant 

Adrian 

Alexandru 

CIOBANU 

Conferinţa de cercetare în construcţii, 

economia construcţiilor, arhitectură, 

urbanism şi dezvoltare teritorială 

Membru Comitet ştiinţific 

(de program) 

Adrian 

Alexandru 

CIOBANU 

Grupele specializate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7 - 

Agremente Tehnice URBAN-INCERC 
Membru  

Adrian 

Alexandru 

CIOBANU 

Asociația Comitetul Național Român al 

Consiliului Mondial al Energiei - CNR – 

CME 

Membru 
Monica 

CHERECHEȘ  

Grupele specializate nr. 2, 3, 4 - 

Agremente Tehnice URBAN-INCERC 
Președinte 

Monica 

CHERECHEȘ 

Conferinţa de cercetare în construcţii, 

economia construcţiilor, arhitectură, 

urbanism şi dezvoltare teritorială 

Membru Comitet ştiinţific 

(de program) 

Monica 

CHERECHEȘ 

Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din 

România, AIIR Filiala Moldova 
Membru  

Ionel 

PUȘCAȘU 

Grupa specializată nr. 5 - Agremente 

Tehnice URBAN-INCERC 
Președinte 

Ionel 

PUȘCAȘU 

Grupele specializate nr. 1, 2, 3, 4 - 

Agremente Tehnice URBAN-INCERC 
Membru 

Ionel 

PUȘCAȘU 

Conferinţa de cercetare în construcţii, 

economia construcţiilor, arhitectură, 

urbanism şi dezvoltare teritorială 

Membru Comitet ştiinţific 

(de program) 

Florin Radu 

HARIGA 

Grupele specializate nr. 1, 7 - 

Agremente Tehnice URBAN-INCERC 
Președinte 

Florin Radu 

HARIGA 

Grupele specializate nr. 2, 5 - 

Agremente Tehnice URBAN-INCERC 
Membru 

Florin Radu 

HARIGA 

Grupele specializate nr. 1, 2, 3, 4, 7 - 

Agremente Tehnice URBAN-INCERC 
Membru 

Aurelia 

BRADU 

Conferinţa de cercetare în construcţii, 

economia construcţiilor, arhitectură, 

urbanism şi dezvoltare teritorială 

Membru Comitet ştiinţific 

(de program) 

Aurelia 

BRADU 

Grupele specializate nr. 2, 3, 4 - 

Agremente Tehnice URBAN-INCERC 
Membru Florina FILIP 
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7.2. Elemente de prestigiu stiinţific  
 

Organizația/comisia/activitatea Calitatea Cercetător 

Journal of Architecture, Urbanism and Heritage (ISSN 

1224-6024) 

Editor Asociat Vasile MEIŢĂ 

Comitetul Editorial al Algerian Journal of Engineering, 

Architecture and Urbanism (ISSN 2588-1760) 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Comitetul Editorial al International Journal of Human 

Settlements (ISSN 2588-1779) 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC (ISSN 

2885- 5823) 

Redactor Şef Vasile MEIŢĂ 

Conferinţa de cercetare în construcţii, economia 

construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. 

Rezumate ale lucrărilor (ISSN 2343-7537) 

Co-Editor Vasile MEIŢĂ 

Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii (ISSN 

2069-0509) 

Redactor Şef şi 

referent de 

specialitate 

Vasile MEIŢĂ 

Comitetul de Coordonare, Revista Buletinul 

construcţiilor (ISSN 1222-1295) 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Comitetul de Coordonare, Revista Probleme de 

economia construcţiilor (ISSN 1584-2797) 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Comitetul de Coordonare, Revista Buletin Român de 

Agremente Tehnice în Construcţii 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Comitetul ştiinţific al PT-CONF International 

Proficiency Testing Conference 

Membru Vasile MEIŢĂ 

OtherWays Management Club  Vasile MEIŢĂ 

International Academic Forum (IAFOR) Board,  Vasile MEIŢĂ 

Corpul Experţilor Tehnici din România Preşedinte Vasile MEIŢĂ 

Consiliul Naţional al Ordinului Arhitecţilor din 

România 

Membru 

fondator 

Vasile MEIŢĂ 

Registrul Naţional al Arhitecţilor din România Membru Vasile MEIŢĂ 

Comitetul interministerial de lucru pentru Radon Membru Vasile MEIŢĂ 

Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă la 

nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Consiliul Şcolii Doctorale a Universităţii Tehnice de 

Construcţii din Bucureşti 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Consiliul Şcolii Doctorale de Urbanism a Universităţii 

de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşt 

Membru Vasile MEIŢĂ 

European Center for Buildings Rehabilitation (ECBR) Președinte Vasile MEIŢĂ 

Fundația Colegiului Național de Apărare Membru Mihaela SANDU 

Grupa Specializată nr. 2, Agremente CTPC Membru Marta Cristina 

ZAHARIA 

Grupa Specializată nr. 3, Agremente CTPC Membru Marta Cristina 

ZAHARIA 

Grupa Specializată nr. 2, Agremente CTPC Membru Marta Cristina 

ZAHARIA 

Comisia de avizare domeniul Termotehnică, 

Hidroizolaţii, Acustică, Protecţie la foc, Protecţie 

Membru Marta Cristina 

ZAHARIA 
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contra coroziunii şi produse polimerice în construcţii, 

instalaţii şi echipamente pentru construcţii şi economia 

construcţiilor 

CTS 11 - MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice 

Membru în 

comitetul tehnic 

de specialitate 

CTS11 – Cerinţe 

funcţionale 

pentru 

construcţii şi 

fizica 

construcţiilor 

Marta Cristina 

ZAHARIA 

Comitet Tehnic CT 276 – ASRO (Asociaţia Română de 

Standardizare) 

Membru Marta Cristina 

ZAHARIA 

Comisia de îndrumare doctorat UTCB Membru Marta Cristina 

ZAHARIA 

Comitet Tehnic CT 276 – ASRO (Asociaţia Română de 

Standardizare) 

Secretar CT Ioana Mihaela 

ALEXE 

Comitet Tehnic CT 274 – ASRO (Asociaţia Română de 

Standardizare) 

Membru Ioana Mihaela 

ALEXE 

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 Ioana Mihaela 

ALEXE 

Comitet Tehnic CT 276 - ASRO Membru Marta Cristina 

ZAHARIA 

Comportarea in situ a Construcţiilor Membru Cornelia Florentina 

DOBRESCU 

Societatea Română de Geotehnică şi Fundaţii Membru 

Cornelia Florentina DOBRESCU 

Membru Cornelia Florentina 

DOBRESCU 

Societatea Internaţională de Mecanica Pământurilor şi 

Inginerie Geotehnică 

Membru Cornelia Florentina 

DOBRESCU 

Comitetul Tehnic de Specialitate nr. 6 „Geotehnică şi 

Fundaţii” din cadrul MDRAP 

Membru Cornelia Florentina 

DOBRESCU 

Comitet Tehnic ASRO/CT 361 - Geotehnica Membru Cornelia Florentina 

DOBRESCU 

Comitet Tehnic CT2 SRGF, grupul de lucru 7 

„Îmbunătăţirea pământurilor”  

Membru Cornelia Florentina 

DOBRESCU 

Grupele Specializate nr. 1, 3, 7 Agremente Tehnice 

URBANINCERC 

Membru Cornelia Florentina 

DOBRESCU 

Comisie de avizare „Structuri, Tehnologia betoanelor, 

Inginerie seismică, Geotehnică şi fundaţii”, URBAN-

INCERC 

Membru Cornelia Florentina 

DOBRESCU 

Comisie de avizare „Structuri, Tehnologia betoanelor, 

Inginerie seismică, Geotehnică şi fundaţii”, URBAN-

INCERC 

Membru Emil Sever 

GEORGESCU 

Grupele Specializate nr. 1 si 2 Agremente Tehnice U Membru Emil Sever 

GEORGESCU 
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Referent reviste ştiinţifice: Urbanism. Arhitectură. 

Construcţii 

Referent Emil Sever 

GEORGESCU 

Comitetul Ştiinţific al Conferinţelor naţionale de 

cercetare în construcţii, economia construcţiilor, 

arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, INCD 

URBAN-INCERC 

Presedinte Emil Sever 

GEORGESCU 

Comisia Națională Comportarea in situ a Construcțiilor Vicepreședinte 

Construcții 

Emil Sever 

GEORGESCU 

Comitet Local Situații de Urgență Sector 2 București Membru/ 

consultant 

Emil Sever 

GEORGESCU 

Comitet Ministerial Situații de Urgență Cutremure și 

Alunecări de teren 

Membru/ 

consultant/grup 

de lucru 

Emil Sever 

GEORGESCU 

ENBRI – European Network of Building Research 

Institutes 

Reprezentant 

INCD URBAN-

INCERC 

Emil Sever 

GEORGESCU 

European Center for Buildings Rehabilitation (ECBR) Director Emil Sever 

GEORGESCU 

CTC 343 „Bases of Building Design and Structural 

Eurocodes”, ASRO  

Membru Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

Grupa Specializată nr. 1 Agremente Tehnice URBAN-

INCERC 

Membru Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

Engineering Structures (Elsevier, indexat in Thomson 

Reuters - ISI) 

Referent Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

Structural Engineering and Mechanics (Techno Press, 

indexat in Thomson Reuters - ISI) 

Referent Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

Computer Applications in Earthquake Engineering 

(Wiley, indexat in Thomson Reuters - ISI) 

Referent Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

Soil Dynamics and Earthquake Engineering (indexat in 

Thomson Reuters - ISI) 

Referent Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

Gradevinar (ISI) Referent Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

Frontiers (Elveţia - ISI) Referent Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

Open Journal of Civil Engineering (BDI) Referent Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

The Open Construction & Building Technology 

Journal (SCOPUS) 

Referent Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

Springer Plus Editorial Board (indexat WOS-ISI) Membru Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

Comisie de avizare lucrări de cercetare ştiinţifică 

UTCB 

Membru Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

Comisia de licenţă UTCB Membru Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

Comisia de doctorat Membru/referent 

oficial 

Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 

European Center for Buildings Rehabilitation (ECBR) Președinte 

Consiliu 

Științific 

Iolanda-Gabriela 

CRAIFALEANU 
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Comisie de avizare „Structuri, Tehnologia betoanelor, 

Inginerie seismică, Geotehnică şi fundaţii”, URBAN-

INCERC  

Membru Claudiu Sorin 

DRAGOMIR 

Grupele Specializate nr. 1 și 2 Agremente Tehnice 

URBAN-INCERC 

Membru Claudiu Sorin 

DRAGOMIR 

USAMV Comitetul Ştiinţific al Conferinţelor 

internationale 

Membru Claudiu Sorin 

DRAGOMIR 

USAMV Comisie de avizare lucrări de cercetare 

ştiinţifică 

Membru Claudiu Sorin 

DRAGOMIR 

USAMV Comisia de licenţă Membru Claudiu Sorin 

DRAGOMIR 

Academia Tehnică Militară - Comisia de doctorat Referent oficial Claudiu Sorin 

DRAGOMIR 

INCERCOM (BDI) Referent Claudiu Sorin 

DRAGOMIR 

USAMV (ISI Proceedings) Referent Claudiu Sorin 

DRAGOMIR 

Journal of Young Researcher (BDI) Referent Claudiu Sorin 

DRAGOMIR 

European Center for Buildings Rehabilitation (ECBR) Secretar general Claudiu Sorin 

DRAGOMIR 

European Center for Buildings Rehabilitation (ECBR) Membru Daniela DOBRE 

Comitetul tehnic de specialitate CTS2 -Managementul 

şi Economia Construcţiilor 

Membru Silviu 

LAMBRACHE 

Comitet Tehnic ASRO - CT 335 (corespondent al CEN 

350) 

Preşedinte Vasilica VASILE 

Comitet Tehnic ASRO - CT 53 Calitatea aerului Membru Vasilica VASILE 

Grupa Specializată nr. 4 Preşedinte Vasilica VASILE 

Comitet Tehnic ASRO/CT 157 Membru Irina POPA 

Comitet Tehnic ASRO/CT 321 Membru Irina POPA 

Grupele specializate nr. 1, 2, 3, 4,5, 7 Agremente 

Tehnice URBAN-INCERC 

Membru Irina POPA 

Comisie avizare lucrări de cercetare științifică INCD 

URBAN-INCERC 

Membru Alexandrina 

MURESANU 

Grupele specializate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Agremente 

Tehnice URBAN-INCERC 

Membru Alexandrina 

MURESANU 

Comitet Tehnic ASRO - CT 335 (corespondent al CEN 

350) 

Secretar Alina DIMA 

Comitet Tehnic ASRO - CT 106 Camere Curate Secretar Alina DIMA 

Comitet Tehnic ASRO – CT 115 Piatră naturală Secretar Alina DIMA 

Comitet Tehnic ASRO-CT 324 Pardoseli Secretar Alina DIMA 

Comitet Tehnic ASRO – CT 113 Membru Daniela STOICA 

ASRO - CT 108 Materiale plastice şi cauciuc Preşedinte Mihaela ION 

ASRO-CT 114 Plăci ceramice și obiecte sanitare Membru Mihaela ION 

ASRO-CT 364 Geosintetice Membru Mihaela ION 

AFSIC Membru Andreea Cristina 

HEGYI 

ANAZ Membru Andreea Cristina 

HEGYI 
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Asociația Generală a Inginerilor din România - AGIR Membru Andreea Cristina 

HEGYI 

Urbanism. Arhitectură. Construcţiii (ISSN 2069-6469) Referent de 

specialitate 

Andreea Cristina 

HEGYI 

Journal of Cleaner Production (Impact Factor:5,715) 

(ISSN:0959-6526) 

Referent de 

specialitate 

Andreea Cristina 

HEGYI 

Matériaux & Techniques (ISSN: 0032-6895 - eISSN: 

1778-3771) 

Referent de 

specialitate 

Andreea Cristina 

HEGYI 

Journal of Ergonomics Studies and Research (ISSN: 

2068-7559) 

Referent de 

specialitate 

Andreea Cristina 

HEGYI 

CNCisC Membru Cornelia BAERĂ 

Asociația Generală a Inginerilor din România - AGIR Membru Cornelia BAERĂ 

COST Association Membru Cornelia BAERĂ 

Urbanism. Arhitectură. Construcţiii (ISSN 2069-6469) Referent de 

specialitate 

Cornelia BAERĂ 

Case Studies in Construction Materials ISSN: 2214-

5095 (Editor: Elsevier) 

Referent de 

specialitate 

Cornelia BAERĂ 

AFSIC Membru Carmen DICO 

CNCisc Membru Carmen DICO 

Comitetul CT 318 ASRO, Uşi, ferestre, elemente de 

închidere şi accesorii pentru construcţii 

Membru Carmen DICO 

Asociația Generală a Inginerilor din România - AGIR Membru Gabriela 

CALATAN 

Urbanism. Arhitectură. Construcţiii (ISSN 2069-6469) Referent de 

specialitate 

Henriette 

SZILAGYI 

Asociația Furnizorilor de Scheme de Încercări de 

Capabilitate (AFSIC) 

Membru Henriette 

SZILAGYI 

Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) Membru Henriette 

SZILAGYI 

Comisia Naţională „Comportarea in situ a 

Construcţiilor” (CNCisC) 

Membru Henriette 

SZILAGYI 

Comitetul tehnic de standardizare CT 321 - Beton şi 

prefabricate de beton 

Membru Henriette 

SZILAGYI 

FIR - Forumul Inventatorilor Români Membru Henriette 

SZILAGYI 

Cluster eco-inovativ pentru un mediu sustenabil - 

CLEMS, (INCD URBAN-INCERC - membru 

fondator) 

Membru în 

Consiliul 

Director 

Henriette 

SZILAGYI 

COST Association Reprezentant 

România în 

calitate de 

Membru în 

Comitetul de 

management al 

Actiunii COST: 

CA15202 „Self-

healing As 

preventive 

Repair of 

Henriette 

SZILAGYI 
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COncrete 

Structures”  

COST Association Reprezentant 

România 

Membru în 

Comitetul de 

management al 

Actiunii COST: 

TU1406 

„Quality 

specifications for 

roadway bridges, 

standardization 

at a European 

level” 

Henriette 

SZILAGYI 

Comitetul CT 321 ASRO, Beton şi prefabricate din 

beton 

Membru Henriette 

SZILAGYI 

Comitetul Tehnic de Specialitate (CTS) 13 - 

Performanţa Energetică a Clădirilor 

Membru Horia-Alexandru 

PETRAN 

Consiliul de Standardizare al ASRO (Asociaţia 

Română de Standardizare) 

Membru Horia-Alexandru 

PETRAN 

Comitetul Tehnic de Standardizare ASRO nr. 281 

„Performanţa termică a clădirilor şi elementelor de 

construcţie”  

Preşedinte Horia-Alexandru 

PETRAN 

Comitetul Tehnic CT 302 „Instalaţii de încălzire, 

ventilare şi condiţionare a aerului” 

Membru Horia-Alexandru 

PETRAN 

UEFISCDI - evaluare proiecte de cercetare 

postdoctorală (PD) - pentru domeniul „Științe 

inginerești” 

Membru Horia-Alexandru 

PETRAN 

Comitet Tehnic ASRO/CT 281 Performanţa termică a 

clădirilor şi elementelor de construcţie (corespondent al 

CEN 89, 371) 

Membru Cristian PETCU 

Comitet Tehnic ASRO/CT 302 Instalaţii de încălzire, 

ventilare şi condiţionare a aerului (corespondent al 

CEN TC 130, 156, 195, 228, 312) 

Membru Cristian PETCU 

Referent al revistei Urbanism. Arhitectură. Construcţii Membru Cristian PETCU 

Grupa Specializată nr. 5 „Produse, procedee şi 

echipamente pentru instalaţii de încălzire, ventilare, 

climatizare, sanitare, gaze şi electrice aferente 

construcţiilor”  

Membru Cristian PETCU 

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 

Membru Cristian PETCU 

Comisie de îndrumare doctorală UTCB Membru Cristian PETCU 

Comitetul CT 318 ASRO, Uşi, ferestre, elemente de 

închidere şi accesorii pentru construcţii 

Membru Cristian 

GRIGORAŞENCO 

EOTA Reprezentant 

INCD URBAN-

Cristian 

GRIGORAŞENCO 
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INCERC 

Grupele specializate nr. 1, 2, 3, 4,5, 7 Agremente 

Tehnice URBAN-INCERC 

Membru Cora STAMATE 

Comitet Tehnic ASRO - CT 338  Mariana CIONCU-

PUENEA 

Grupele specializate nr. 1, 2, 3, 4,5, 7 Agremente 

Tehnice URBAN-INCERC 

 Mariana CIONCU-

PUENEA 

CECCAR Membru Mircea RUS 

CAFR Membru Mircea RUS 

ANEVAR Membru Mircea RUS 

AAIR Membru Mircea RUS 

Societatea de Geotehnică şi Fundaţii din România Membru Aurelian GRUIN 

Societatea de Geotehnică şi Fundatţi din România Membru Felicia ENACHE 

International Society for Soil Mechanics and 

Geotehnical Engineering 

Membru Felicia ENACHE 

Asociația Generală a Inginerilor din România - AGIR Membru Elvira 

GREBENIȘAN 

CNCisC Membru Adrian 

LĂZĂRESCU 

Chemical Engineering Quarterly Chem. Ind. Chem. 

Eng. Q. ISSN 1451-9372  

Referent de 

specialitate 

Adrian 

LĂZĂRESCU 

European Journal of Environmental and Civil 

Engineering Print ISSN: 1964-8189 Online ISSN: 

2116-7214 

Referent de 

specialitate 

Adrian 

LĂZĂRESCU 

Membru in comitetul tehnic de specialitate  - Cerinţe 

funcţionale pentru construcţii şi fizica construcţiilor 

Membru Marta-Cristina 

ZAHARIA 

Comitetul Tehnic și Științific A al Ministerului 

Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice 

Membru Claudiu-Lucian 

MATEI 

Comitetul Tehnic și Științific C al Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Membru Claudiu-Lucian 

MATEI 

Comitetul Tehnic și Științific nr. D al Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

Membru Claudiu-Lucian 

MATEI 

International Masonry Society Membru Claudiu-Lucian 

MATEI 

ASRO - Comitetul Tehnic CT 347- Zidării Presedinte Claudiu-Lucian 

MATEI 

ASRO - Comitetul Tehnic CT 358 -Explozivi Membru Claudiu-Lucian 

MATEI 

European Center for Buildings Rehabilitation (ECBR) Membru Claudiu-Lucian 

MATEI 

Comitet Tehnic ASRO/CT 217 Membru Adrian SIMION 

Grupa Specializată nr. 5 „Produse, procedee şi 

echipamente pentru instalaţii de încălzire, ventilare, 

climatizare, sanitare, gaze şi electrice aferente 

construcţiilor”  

Membru Melania 

CRUCEANU 

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 

Membru Melania 

CRUCEANU 
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construcțiilor 

Comisia pentru validarea programelor de calculator 

utilizabile pentru calculul performanţei energetice şi 

elaborarea certificatului de performanţă energetică 

pentru apartamente din blocuri de locuinţe 

Membru Melania 

CRUCEANU 

Grupa Specializată nr. 5 „Produse, procedee şi 

echipamente pentru instalaţii de încălzire, ventilare, 

climatizare, sanitare, gaze şi electrice aferente 

construcţiilor”  

Membru Ciprian ENE 

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 

Membru Ciprian ENE 

CURSURI ŞI PRELEGERI 

a) Cursuri universitare 

I. În calitatea de conferenţiar, Şcoala Doctorală de Urbanism, Universitatea de 

Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti 

1. Petrişor AI (2019-prezent), Etică şi integritate academică, începând din semestrul al II-lea al 

anului universitar 2018-2019 

2. Petrişor AI (2016-prezent), Metode de analiză statistică folosite în cercetarea fenomenelor 

teritoriale, începând din semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016 

3. Petrişor AI (2016-prezent), Tehnici de diseminare orală şi scrisă a informaţiei ştiinţifice / 

Redactarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice, începând din semestrul I al anului universitar 

2015-2016 

4. Petrişor AI (2015-prezent), Ecologie urbană şi teritorială / Ecologia sistemelor teritoriale / 

Ecologie urbană, începând din semestrul I al anului universitar 2015-2016 

5. Meiţă V, Dezvoltarea durabilă a zonelor umede, Doctorat, Şcoala Doctorală de Urbanism, 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, începând din anul 

universitar 2015-2016 

6. Meiţă V, Legislaţie comparată în urbanism şi amenajarea teritoriului, Doctorat, Şcoala 

Doctorală de Urbanism, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, 

începând din anul universitar 2015-2016 

7. Meiţă V, Aspecte tehnice incidente în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii 

publice, concesiuni, parteneriat public-privat, Masterat, Facultatea de Drept, Universitatea 

din Bucureşti, începând din anul universitar 2013-2014 

b) Prelegeri 

I. Prelegeri în mediul universitar 

1. Petrişor AI (2020), Publication dans les revues indexées Scopus et Thomson Reuters (Clarivate 

Analytics), 9 octombrie 2020, Associaţia Naţională a Arhitecţilor Cadre Didactice 

Universitare, Universitatea Abou Bekr Belkaid din Tlemcen, Tlemcen, Algeria, cu atestat de 

prezentare 
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CONTRACTE DE DEZVOLTARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC SAU CUNOŞTINŢE 

 

Contract 616  Dezvoltarea de amestecuri pe baza de argilă ECO LIVING. 

 

Obiectul contractului cu start-up ECO LIVING PROJECT SRL din Timişoara a constat în 

dezvoltarea de amestecuri pe bază de argilă care în final să conducă la produse de finisaj de tipul 

mortarelor de tencuială preformante sau de reţetă naturală. Aceste amestecturi pe bază de argilă 

vin să completeze conceptul iniţial numit ECO LIVING. 

Conceptul ECO LIVING include tehnologii tradiționale reinventate de arhitectură de pământ 

şi este rezultatul a cinci ani de inovare și cercetare alături de clusterul ROSENC - Clusterul de 

Energii Sustenabile din România. Datorită tehnologiilor folosite spaţiile locative au o eficiență 

energetică deosebită, asigură un confort sporit și un mediu sănătos de locuire – fară mucegai și cu 

umiditate optimă pe tot parcursul anului. 

 

 
Clădirea ECO LIVING 

 

Eficiența energetică ridicată a locuințelor ECO LIVING este rezultatul mai multor factori: 

• termoizolația generoasă de 30 cm; 

• designul realizat în baza studiului de însorire și orientarea către sud a casei; 

• materiale naturale folosite în construcție care contribuie pasiv la eficiența energetică. 

Toate aceste elemente contribuie la creșterea eficienței energetice a casei și implicit la 

reducerea cheltuielilor cu întreținerea. 

Materialele folosite sunt inspirate din materialele de construcție utilizate la casele 

tradiționale fiind  adaptate la cerințele unei construcții moderne, sănătoase și eficiente energetic. 

Casele ECO LIVING au pereții interiori realizați din pământ turnat sau bolțari de pământ 

(ambele fiind tehnologii dezvoltate de ECO LIVING Project în colaborare cu INCD URBAN-

INCERC). Acești pereți reglează în mod natural și pasiv umiditatea din casă și contribuie la 

menținerea unui nivel sănătos de umiditate în interior. Pereții de pământ turnat captează pe timpul 

iernii căldură soarelui și ajută astfel la încălzirea pasivă a locuinței în sezonul rece. 
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Perete interior neportant realizat din pământ turnat 

 

Un alt material natural folosit este tencuiala naturală de argilă, Caminota, produsă și 

distribuită în România, de către o echipă de specialiști în materiale provenite din surse 

regenerabile, materialul fiind dezvoltat în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC.  

Caminota este realizată din materiale și pigmenți naturali și nu permite apariția mucegaiului 

datorită capilarității ridicate. În plus, spre deosebire de vopseaua lavabilă, Caminota nu eliberează 

în aer compuși organici volatili. CaminotaDeco este un finisaj pe bază de argilă agrementat de 

către INCD URBAN-INCERC și se poate pune în operă conform cerințelor clienților într-o gamă 

diversificată de culori și texturi. 

 

              
Amestecul de argilă – nisip şi adaosuri         Verificarea aderenţei pe strat suport de cărămidă 
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Clădire veche executată din cărămidă şi mortar de văiugă reparată cu tencuială de Caminotă 

 

CLUSTERE 

 

Clusterul CLEMS 

 

Raportul anual al activităţilor din 2021, ale clusterului CLEMS face bilanţul acțiunilor 

propuse pentru a fi desfășurate pe parcursul acestui an. Raportul evidenţiază aspecte ale muncii 

desfăşurate de cluster în misiunea sa de a contribui la bunul demers al relaţiilor dintre sectorul 

public şi cel privat. 

În anul 2021 s-au purtat discuții și au fost trimise invitații de aderare la mai multe firme și 

instituții. Dintre acestea 2 firme (Mosslein Srl și Lukanta Paper Srl), 1 universitate (USAMV Cluj) 

și un institut de cercetare-dezvoltare (INCDT-ITIM Cluj) s-au înscris în CLEMS.  

 

Clusterul Pro-nZEB 

 

Activitățile clusterului Pro-nZEB pentru anul 2021 s-au concentrat pe misiunea sa de a 

contribui la buna colaborare dintre mediul de cercetare-dezvoltare-inovare, piața construcțiilor și 

de eficiență energetică și administrație publică. 

În cadrul Adunării Generale a Asociației și pe parcursul întâlnirilor Consiliului Director din 

anul 2021 au fost analizate și discutate oportunități de finanțare și elaborarea de propuneri de 

proiecte, stadiul activităților derulate în cadrul proiectelor în care este implicat clusterul, dar și 

INCD URBAN-INCERC în calitate de membru fondator, admiterea cererilor de intrare în Cluster 

și atragerea de noi membri, dezvoltarea departamentelor și a unei serii de seminarii WEB pentru 

promovarea conceptului nZEB, alte activități de comunicare și promovare Cluster Pro-nZEB. La 

sfârșitul anului 2021 Clusterul Pro-nZEB avea 29 membri (10 fondatori și 29 asociați) – cinci 

organizații de cercetare-dezvoltare-inovare, 23 reprezentanți ai mediului economic și o autoritate 

publică locală. Începând cu anul 2021, clusterul pRO-nZEB a decis intensificarea activităților în 

zona Moldovei prin înființarea unei sucursale cu sediul la Iași. 
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Acțiunile preconizate pentru anul 2021 au fost plasate pe două paliere principale: cel al 

realizării misiunii asumate şi respectiv cel corespunzător dezvoltării capacităţii organizaţionale de 

a îndeplini această misiune. 

 

Strategia de dezvoltare a clusterului (2021-2024) a fost revizuită în cadrul proiectului 

SMART4NZEB (proces de peer-review cu celelalte clustere) împreună cu un plan de activități, 

după cum urmează: 

•SMART4NZEB - Management cluster, aplicare obiective strategice și operaționale, 

actualizare a strategiei de dezvoltare a clusterului: 

oOrganizarea de schimburi de cunoștințe și experiență între clustere din 4 țări (Polonia, 

România, Serbia și Slovenia) în cadrul schemei ClusterXchange. Evenimentele 

urmăresc să faciliteze cooperarea transnațională, învățarea de la egal la egal, crearea de 

rețele și adoptarea inovației între părțile interesate care activează în mai multe sectoare 

industriale: construcții, eficiență energetică și energie din surse regenerabile. 

oOrganizarea a două workshopuri național SMART4NZEB pentru facilitarea unui schimb 

de experiențe între actori cu relevanță în domeniile construcțiilor, eficienței energetice și 

energiei din surse regenerabile. Evenimentele au fost organizate online în data de 19 

mai 2021, respectiv în data de 11 noiembrie 2021 și au inclus sesiuni de prezentare a 

unor proiecte cu relevanță pentru dezvoltarea clădirilor cu consum de energie aproape 

egal cu zero (nZEB) și pentru discutarea contextului actual tehnic și legislativ relevant 

pentru astfel de clădiri (nZEB). 

oOrganizarea unui eveniment internațional sub egida SMART4NZEB – Cum susținem 

proiectele internaționale de cercetare-dezvoltare pentru realizarea clădirilor cu energie 

aproape zero?– 21 octombrie 2021, eveniment organizat împreună cu PRO-Akademia. 

oOrganizarea de cursuri de formare profesională (online) cu temele: „Innovation & New 

business models” (4 octombrie), „Sales and marketing skills” (6 octombrie), „Global 

value chain (globalization) & Internationalization” (3 noiembrie), „Low-carbon & 

resource efficient solutions / circular economy / nZEB” (9 noiembrie), ”Writing project 

proposals” în cadrul proiectului SMART4NZEB (9 decembrie). 

•Organizarea C4E Forum - creșterea vizibilității + crearea de parteneriate (Poiana Brașov, 21-

24 septembrie 2021) 
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•Participare la elaborarea de propuneri de proiecte de CDI – obiective Cluster și domenii de 

lucru prioritare (național, fonduri structurale, HORIZON EUROPE, Erasmus+, Life+, 

INTERREG IV, Norway & EEA Grants etc.; 

•Continuarea inițiativelor de creștere a nivelului de cunoaștere și acceptare a conceptului de 

clădire cu consum de energie aproape egal cu zero; 

•Analiza cadrului legislativ și de reglementare în domeniul construcțiilor și al eficienței 

energetice/utilizării surselor regenerabile de energie - îmbunătățire și asigurare 

promovare/stimulare piață nZEB; 

•Creșterea nivelului de calificare a specialiștilor și a forței de muncă în construcții și a cererii 

de calificare - nZEB (BKH Romania); 

•Promovarea dezvoltării de soluții tip pilot demonstrativ nZEB. 

 

Clusterul Pro-nZEB este înscris în baza de date a 

Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și a 

obținut etichetarea bronz din partea Secretariatului 

European pentru Analiza Clusterelor de pe lângă Comisia 

Europeană, valabilă până la 30 noiembrie 2022. 
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8. MĂSURI DE CREŞTERE A PRESTIGIULUI ŞI VIZIBILITĂŢII INCD URBAN-

INCERC 

Pornind de la datele privind istoricul și evoluția INCD URBAN-INCERC, acest institut este 

unic pe domeniul său de activitate și deține, menține și dezvoltă un patrimoniu construit și de 

cunoștințe, preluat de la institutele și centrele din care s-a constituit, astfel încât rezultă 

următoarele caracteristici de identitate științifică și tehnologică la nivel național. 

INCERC reprezintă un brand la nivel naţional şi internaţional prin afilieri la organizații și 

asociații profesionale în domeniul științei complexe a construcțiilor, deoarece a contribuit prin 

cercetările, reglementările și publicațiile elaborate la dezvoltarea sectorului construcțiilor din 

România. 

Sectorul construcțiilor și piața produselor pentru construcții recunosc brandul INCERC 

deoarece prezintă competență, încredere și tradiție. Din acest motiv, în ultimii ani s-a trecut la 

denumirea INCERC a tuturor laboratoarelor din sucursalele INCD URBAN-INCERC  cu specific 

de cercetare în construcții. 

Institutul este elaborator de reglementări pentru un număr foarte mare de domenii de bază, 

iar în unele domenii a elaborat majoritatea sau chiar toate reglementările din construcții, pe aspect 

de interes public major, incluzând viața și securitatea locuirii. Adoptarea 

Eurocodurilor/Standardelor Europene nu trebuie să conducă la pierderea fondului de cunoştinţe 

acumulate, fiind necesare preluări în noi tipuri de materiale directoare, ca urmare a unei politici 

comune cu MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice şi ASRO -

Asociația Română pentru Standardizare. Strategia națională pentru renovarea energetică și 

seismică a fondului construit existent, în curs de elaborare în cadrul MDRAP, cu asistența Băncii 

Mondiale și în parteneriat cu INCD URBAN-INCERC, va avea nevoie de date privind modul în 

care au fost concepute şi proiectate clădirile dintr-o anumită epocă conform reglementărilor 

aferente. 

Sucursalele INCD URBAN-INCERC din București, Iași, Cluj și Timișoara prezintă dotări și 

expertiză pe domenii specifice, complexe, care le dau identități ştiinţifice şi tehnologice 

particulare, direct legate de cerințele locale, regionale și naționale. 

Prin comparația cu alte institute membre ENBRI – Rețeaua Europeană a Institutelor de 

Cercetări în Construcții, rezultă că INCD URBAN-INCERC acoperă, cu ajutorul dotărilor 

specializate, mult mai multe domenii decât alte institute similare.  

Într-o nouă viziune strategică, integrată mai puternic la nivel european, pornind de la 

expertiza şi cunoştinţele acumulate în cei 70 de ani de cercetare, INCD URBAN-INCERC ar 

trebui să aibă misiunea de consultant ştiinţific, pe domeniile sale specifice, pentru Guvernul 

României, prin Ministerul Cercetării şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admnistraţei Publice, 

pentru strategii şi politici publice, cu o finanţare adecvată şi continuă, pentru acele atribuţii 

specifice care vor servi direct o astfel de misiune.  

Astfel, INCD URBAN-INCERC ar urma modelul Comisiei Europene care a organizat şi 

care 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), 

https://ec.europa.eu/jrc/en
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însumând 2787 angajaţi, JRC având un buget anual de 372,5 millioane euro (2017) 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Research_Centre). 

 

8.1. Promovare şi vizibilitate 
 

Pentru a se păstra și valorifica elementele de identitate științifică și tehnologică la nivel 

național, prin prezentul Plan strategic se au în vedere următoarele direcții: 

• Retehnologizarea dotărilor care au adus recunoaștere brandului INCERC; 

• Pregătirea resursei umane spre a valorifica fondul de know-how al sucursalelor; 

• Promovarea și asigurarea vizibilității INCD URBAN-INCERC în fața autorităților 

publice centrale și locale pentru ca institutul să poată contribui la fundamentarea politicilor statului 

în domeniu, la strategiile, politicile, legile şi reglementările promovate în construcţii şi la 

dezvoltarea spațială/regională; 

• Promovarea și asigurarea vizibilității institutului în viața științifică și pe piața 

materialelor de construcții, ca partener de încredere, cu competențe specifice, care nu efectuează 

numai teste standard, ci are și competențe în consulting dedicat nevoilor clienților; 

• Intensificarea acțiunilor de diseminare către publicul larg a cercetărilor efectuate până 

în prezent asupra construcţiilor din pământ (eco) pentru a spori vizibilitatea institutului; 

• Continuarea organizării de către INCD URBAN-INCERC a conferinței de cercetare în 

construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială 

(naţională/internaţională) ca o modalitate de creștere a vizibilității institutului în cadrul comunităţii 

ştiinţifice. Intensificarea eforturilor pentru a fi indexată ISI THOMPSON; 

• Participarea efectivă şi apoi diseminată în Bulentinul Informativ al INCD URBAN-

INCERC la activitățile desfășurate la nivel de societăți profesionale unde institutul este parte: 

ASRO, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE GEOTEHNICĂ etc. 

 

8.2. Măsuri administrative  
 

Principalele măsuri administrative în domeniul managementului strategic de dezvoltare a 

institutului se vor referi la: 

• Crearea de cunoaștere inteligentă la scară națională și europeană: crearea și întreținerea 

unui spirit inovativ și a unui mediu colaborativ de lucru în activitatea de CDI în domeniul 

construcțiilor, urbanismului și dezvoltării teritoriale durabile; 

• Prioritățile strategice ale cercetării: încurajarea cercetării de excelență și inovative în 

conformitate cu prioritățile de cercetare naționale și europene în domeniul de profil, Orizont 

Europa; 

• Colaborare: dezvoltarea și extinderea parteneriatelor/consorțiilor privind cercetarea și 

îmbunătățirea valorificării rezultatelor cercetării prin crearea de conexiuni și interconexiuni cu 

sistemele de inovare existente; 

• Formare continuă: asigurarea formării și instruirii personalului la cel mai înalt nivel și 

soluționarea de oportunități aferente pentru pregătirea de specialiști de mare valoare și competență 

profesională; 

• Infrastructura cercetării: facilitarea și asigurarea accesului cercetătorilor la cele mai noi 

generații de echipamente, sisteme și surse de informare și asimilare prin asigurarea unei 

infrastructuri de cercetare performante și eficiente; 

• Organizare eficientă: crearea unei infrastructuri și scheme de funcționare flexibile și 

eficiente, precum și a proceselor de management, care să permită atingerea obiectivelor strategice 

ale institutului într-un cadru de lucru transparent, responsabil și eficient. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Research_Centre
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Pornind de la aceste realități, managementul economico-financiar va trebui să aibă în vedere 

în continuare asigurarea sustenabilității financiare a institutului  în toate componentele funcţionării 

sale, pe termen mediu și lung.  

 

8.3.  Planificare operațională 
 

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

bazată pe punctele forte ale institutului.  

Planificarea operațională își propune ca, printr-o organizare în condiții de transparență, să 

asigure echilibrul necesar între: 

• Organigrama ierarhic-administrativă și o organigramă funcțională matriceală, impusă 

de specificul activității de cercetare-dezvoltare; 

• Un mediu intelectual specific unui institut de cercetare-dezvoltare, în care modelul de 

gândire este tipic neliniar, fapt ce face ca productivitatea muncii să varieze semnificativ de la un 

cercetător la altul și, pentru fiecare cercetător, de la o perioadă la alta și modelele de gândire 

lineară, ce fac productivitatea muncii să fie constantă și similară pentru toți angajații, impuse de 

regementările fiscale și legislația muncii; 

• Planurile de realizare a proiectelor de cercetare bazate pe modele deterministe cu 

rezultate cert anticipate și realitatea probabilistică a rezultatelor cercetătorilor. 

Planificarea operațională a avut în vedere și următoarele activități suport pentru activitatea 

științifică: 

- Marketing – activitate ce are ca scop integrarea institutului din ce în ce mai mult în 

activitatea științifică a Uniunii Europene în folosul național, prin parteneriate și asocieri cu firme 

și institute de prestigiu, precum și creșterea notorietății pe piața internă și externă a activității de 

CDI desfășurate; 

- Servicii – prin menținerea activității de servicii existente și diversificarea acestora în 

funcție de cerințele pieței naționale și internaționale;  

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

prin creșterea ponderii la 76-80% din contracte de cercetare cu agenții economici în vederea 

efectuării transferului tehnologic în domenii de specializare inteligentă identificate în Strategia 

Națională de Cercetare; 

- Infrastructura de cercetare – prin reabilitarea și modernizarea spațiilor existente precum 

și prin dotarea laboratoarelor de cercetare, din fondurile proprii ale institutului şi, cu precădere, din 

proiecte de cercetare; 

- Activitatea științifică – prin: 

-  Sprijinirea participării cercetătorilor la manifestări științifice internaționale cu 

comunicări originale, prelegeri de impact ale vorbitorilor invitați și ale unor lideri de 

opinie în cercetarea din domeniile de activitate; 

-  Continuarea organizării de evenimente pentru promovarea Programelor de 

finanțare UE și internaționale, ca și a instrumentelor FPS, IMI, Fonduri Structurale; 

-  Rapoarte privind rezultatele activității de cercetare, postate pe site-ul institutului 

și/sau comunicate în conferințe de presă și publicarea de comunicate de presă; 

-  Menținerea și stimularea politicii institutului privind brevetele naționale și 

internaționale, pentru a spori vizibilitatea națională/internațională a cercetătorilor și 

pentru a promova parteneriatul public-privat; 

-  Continuarea politicii de promovare a publicării rezultatelor fundamentale și 

aplicative ale cercetării, în special în reviste cotate ISI cu Scor Relativ de Influență (RIS) 

peste 0,5. 
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9. PREZENTAREA GRADULUI DE ATINGERE A OBIECTIVELOR 

STABILITE PRIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INCD URBAN 

INCERC PENTRU PERIOADA DE ACREDITARE (CERTIFICARE) 
 

În perioada evaluată, institutul și-a derulat activitatea în concordanță cu obiectivele stabilite 

în strategiile de cercetare, astfel: 

TIP OBIECTIV DESCRIERE GRAD REALIZARE 

OBIECTIVE 

LEGATE DE 

ACTIVITATEA DE 

CERCETARE 

  

Obiectiv general 1 Creşterea nivelului de 

implicare a 

cercetătorilor în ceea ce 

priveşte asigurarea 

finanţării prin proiecte 

de cercetare 

 

Obiectiv specific 1 Creşterea capacităţii de a 

răspunde prompt, 

dezvoltând o propunere 

de proiect după primirea 

informaţiei referitoare la 

apelul de proiecte 

Realizat la nivel de capacitate de scriere a 

proiectelor. S-au depus  propuneri la apelurile 

lansate de MCI/UEFISCDI și alte agenții. 

Notă: Rata de succes a fost redusă, cauza fiind 

numărul mare de competitori față de bugetele 

scoase la competiție 

Obiectiv specific 2 Creşterea independenţei 

prin dezvoltarea abilităţii 

de a identifica sursele de 

finanţare 

Realizat, în funcție de disponibilitatea lansării 

unor apeluri de proiecte CDI şi în corelaţie cu 

OS1 

 

Obiectiv specific 3 Dezvoltarea capacităţii 

de a lucra în echipe 

multidisciplinare şi de a 

integra propria 

specializare în teme 

orizontale 

Realizat, prin integrarea cercetătorilor din 

toate sucursalele în colectivele de la 

Programul Nucleu și alte propuneri de 

proiecte PNCDI respectiv, precum şi colective 

extinse la proiectele de AT – transfer 

tehnologic. 

Obiectiv general 2 Creşterea cantitativă şi 

calitativă a producţiei 

ştiinţifice a 

cercetătorilor din 

cadrul INCD URBAN-

INCERC 

 

Obiectiv specific 1 Creşterea numerică a 

producţiei ştiinţifice în 

mod gradat, de la an la 

an, cu cel puţin 10% pe 

an 

Realizat 

Notă: Creșterea s-a realizat deși au existat 

anumite fluctuații în unii ani 

Obiectiv specific 2 Creşterea ponderii 

producţiei de calitate 

(brevete, articole ISI, 

BDI, lucrări publicate în 

Realizat.  

Notă: Creșterea s-a realizat deși au existat 

anumite fluctuații în unii ani 
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volumele conferinţelor 

internaţionale) în mod 

gradat, de la an la an, cu 

cel puţin 5% pe an 

Obiectiv specific 3 Creşterea numărului de 

citări inclusiv prin 

autocitare (la nivel 

individual, în reviste) 

Realizat. 

Notă: Creșterea s-a realizat deși au existat 

anumite fluctuații în unii ani 

Obiectiv specific 4 Monitorizarea obligaţiei 

de a disemina rezultatele 

Programului Nucleu şi 

de a respecta regulile 

avizate de Consiliul 

ştiinţific şi aprobate de 

Consiliul de 

administraţie 

Realizat, s-au planificat prin tema-program și 

s-au diseminat rezultatele pe fiecare 

etapă/fază relevantă 

Obiectiv specific 5 Asigurarea participării 

specialiştilor INCD 

URBAN-INCERC la 

manifestările ştiinţifice 

de marcă din ţară şi din 

străinătate 

Realizat.   

Obiectiv general 3 Creşterea nivelului 

publicaţiilor editate şi a 

conferinţelor 

organizate de INCD 

URBAN-INCERC 

 

Obiectiv specific 1 Indexarea naţională 

(CNCS) a revistei 

„Urbanism. Arhitectură. 

Construcţii” 

CNCS a demarat procesul de indexare a 

revistelor din domeniul umanist. La momentul 

depunerii solicitării, revista „Urbanism. 

Arhitectură. Construcţii” nu a fost considerată 

eligibilă, „vechimea” revistei fiind mai mică 

decât limita impusă de CNCS. La momentul 

la care revista a îndeplinit „vârsta” necesară, 

procesul de clasificare de către CNCS fusese 

oprit, iar succesorul acestuia (CNCSIS) nu a 

mai iniţiat după apariţia sa (2012) un proces 

de ierarhizare a revistelor. Această situaţie se 

datorează şi modificării criteriilor 

CNATDCU, în care ierarhizarea de către 

CNCS/CNCSIS nu este menţionată decât în 

cazul editurilor, nu şi în cel al revistelor. Ca 

atare, revista „Urbanism. Arhitectură. 

Construcţii” nu a putut obţine indexarea 

naţională din motive independente de 

URBAN-INCERC sau de redacţia revistei. Cu 

toate acestea, se poate considera că revista a 

fost recunoscută naţional prin obţinerea 

finanţării din cadrul competiţiei naţionale 

pentru finanţarea literaturii tehnico-ştiinţifice 
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în anul 2013, precum şi prin includerea 

acesteia în platforma Scipio. 

Obiectiv specific 2 Parcurgerea etapelor 

necesare indexării ISI şi 

Scopus a revistelor 

Preocuparea pentru indexarea internaţională a 

revistei a fost una constantă, în prezent 

aceasta fiind indexată în 44 de baze de date şi 

80 de biblioteci internaţionale. Odată cu 

solicitarea indexării Scopus, revista 

„Urbanism. Arhitectură. Construcţii” a 

solicitat şi includerea în „ISI” (la acel 

moment, Thomson Reuters). După 

monitorizarea revistei pe durata a câţiva ani, 

revista a fost acceptată în 2015, şi inclusă în 

„Emerging Sources Citation Index”. În anul 

2017, ca urmare a publicării mai multor 

articole ale unui autor algerian, acceptate în 

urma evaluării colegiale, revista a fost 

exclusă, re-includerea sa putând fi solicitată 

doar în anul 2020. În acest timp, politica 

editorială a fost din nou modificată, pentru a 

creşte şansele de reuşită ale noii solicitări de 

re-includere. 

  În anul 2015 institutul a  lansat şi un volum de 

lucrări al conferinţei institutului („Lucrările 

conferinţei de cercetare în construcţii, 

economia construcţiilor, urbanism şi 

amenajarea teritoriului”), după volumul de 

rezumate lansat în 2012 („Conferinţa de 

cercetare în construcţii, economia 

construcţiilor, urbanism şi amenajarea 

teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”). 

Ambele volume sunt indexate în baze de date 

internaţionale: volumul de rezumate în 

ProQuest, Ulrich’s Web şi Europa World of 

Learning/Routledge, iar cel de lucrări 

integrale în CiteFactor, ProQuest, 

Sherpa/RoMEO şi Ulrich’s Periodicals 

Directory. 

Preocuparea pentru indexarea publicaţiilor nu 

a fost limitată la revistele institutului şi 

publicaţiile aferente conferinţei, ci a fost 

extinsă şi asupra revistelor de popularizare: 

publicaţiile „Buletinul construcţiilor” şi 

„Buletin român de agremente tehnice în 

construcţii” sunt indexate în bazele de date 

internaţionale Europa World of Learning/ 

Routledge şi ProQuest, iar „Probleme de 

economia construcţiilor” în Europa World of 

Learning/Routledge, ProQuest şi Ulrich's 

Web Global Serials Directory. 

 Revista CONSTRUCȚII Revista CONSTRUCTII este clasificată de 
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CNCSIS în categoria B+. (Clasificare 2010 si 

2011). Cod CNCSIS: 892/tabel clasificare 

CNCSIS 

Revista este prezentă pe SCIPIO - Platforma 

Editorială Română. 

Indexare în baze de date și cataloage 

internaționale: 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  

Obiectiv specific 3 Creşterea ponderii 

autorilor străini care 

publică în reviste sau 

prezintă lucrări în 

conferinţă 

Internaţionalizarea revistei „Urbanism. 

Arhitectură. Construcţii” a crescut în primul 

rând având în vedere cerinţele impuse de 

indexarea internaţională. Acest proces a avut 

două componente: creşterea ponderii autorilor 

străini şi scăderea ponderii autorilor români. 

Primul proces s-a realizat folosind şi 

conferinţa institutului pentru a atrage autori 

străini. Cel de-al doilea a decurs firesc, 

creşterea exigenţei reducând ponderea 

autorilor străini şi conducând la creşterea 

calităţii articolelor. Anumite etape, cum ar fi: 

publicarea articolelor doar în engleză şi 

franceză (din 2012) şi apoi doar în engleză 

(din 2017), ce  a condus la apariţia unor 

standarde de calitate comparabile cu cele ale 

revistelor internaţionale şi la atragerea 

autorilor străini. 

Odată cu indexarea publicaţiilor aferente 

conferinţei şi creşterea vizibilităţii acestora, a 

crescut ponderea autorilor străini, aceasta 

fiind în medie de 5%. Până în prezent, au fost 

prezenţi cu lucrări autori din 19 ţări: Algeria, 

Austria, Belgia, Belarus, Camerun, China, 

Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, 

Italia, Marea Britanie, Madagascar, Norvegia, 

Polonia, Republica Moldova, Rusia, Suedia şi 

Ungaria. Lista autorilor străini care au 

participat la conferinţă fără lucrare creşte 

numărul ţărilor reprezentate. Chiar dacă 

http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/etapa27.pdf
http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B+feb_2011(8).pdf
http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B+feb_2011(8).pdf
http://constructii.incd.ro/B+feb_2011(8).pdf
http://constructii.incd.ro/B+feb_2011(8).pdf
http://www.scipio.ro/web/constructii
http://www.scipio.ro/web/constructii
http://constructii.incd.ro/BDI/AcademicJournalsDatabase.pdf
http://constructii.incd.ro/BDI/AcademicKeys-Constructii.pdf
http://www.arthistoricum.net/index.php?id=274&jour_id=134262&L=1
http://constructii.incd.ro/BDI/BernDibnerLibraryNYUPoly.pdf
http://constructii.incd.ro/BDI/BernDibnerLibraryNYUPoly.pdf
http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&uiLanguage=en&hybrid=&query=Constructii
http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.pdf
http://econpapers.repec.org/scripts/search/search.asp?ft=Constructii+Sandi
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=KT&jq_term1=constructii
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=KT&jq_term1=constructii
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=1221-2709
http://www.getcited.org/pub/103470604
http://scholar.google.ro/scholar?hl=en&q=Constructii+INCERC&btnG=Search&as_sdt=2000&as_ylo=2006&as_vis=0
http://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=borcia
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5102
http://www.intute.ac.uk/cgi-bin/fullrecord.pl?handle=20100420-11463047#user
http://www.technion.ac.il/technion/civil/library/Files/civlibjas.html
http://www.technion.ac.il/technion/civil/library/Files/civlibjas.html
http://www.lib.utc.edu/grx/?method=fullJTRec&query=360648
http://constructii.incd.ro/BDI/mpra.ub.uni-muenchen-INCERC-Constructii.pdf
http://catalogue.nla.gov.au/Record/88614/Details?lookfor=2853090&max=2&offset=2
http://catalogue.nla.gov.au/Record/88614/Details?lookfor=2853090&max=2&offset=2
http://constructii.incd.ro/BDI/OPACplus-Constructii-search.pdf
http://www.openj-gate.com/Browse/Articlelist.aspx?Journal_id=128503
http://www.openj-gate.com/Browse/Articlelist.aspx?Journal_id=128503
http://proquest.com/tls/servlet/ListForward?productID=4944&productName=ProQuestIllustrata:TechnologyJournals&format=formatHTML&IDString=4944&combined=combined&issn=issn&prflag=prflag&pmid=pmid&cit=cit&abs=abs&lh_opt=lh_all
http://www.researchgate.net/journal/1221-2709_CONSTRUCTII_Journal
http://en.structurae.de/refs/journals/data/index.cfm?id=325
http://constructii.incd.ro/BDI/TIBUB.uni-hannover.pdf
http://constructii.incd.ro/BDI/TIBUB.uni-hannover.pdf
http://constructii.incd.ro/BDI/UlrichsWeb.pdf
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu201004/new_titles.txt&Letter=E&navPage=9&
http://constructii.incd.ro/BDI/UNIVERSIA.pdf
http://constructii.incd.ro/BDI/VUBIS.pdf
http://www.worldcat.org/search?q=constructii+revista+stiintifica&qt=results_page
http://worldwidescience.org/wws/resultList/fullRecord:Constructii+AND+AGIR/
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uneori autorii străini un au putut fi prezenţi 

fizic, au participat cu un poster tipărit prin 

grija conducerii institutului şi expus în cadrul 

secţiunii dedicate posterelor. 

Obiectiv specific 4 Creşterea numărului de 

citări ale revistelor, 

inclusiv prin autocitări 

(între reviste, între 

cercetători) 

Realizat  

Obiectiv specific 5 Asigurarea masei critice 

de articole care să 

permită apariţia în avans 

a revistelor 

Realizat prin preluarea de articole de la 

Conferința INCD 

Obiectiv general 4 Creşterea vizibilităţii 

INCD URBAN-

INCERC ca lider al 

cercetării în domeniul 

său de activitate 

 

Obiectiv specific 1 Intensificarea colaborării 

cu asociaţiile 

profesionale din 

domeniu, inclusiv prin 

lansarea unor proiecte 

comune în competiţiile 

naţionale şi europene 

S-a realizat intensificarea colaborării cu 

asociaţiile profesionale din domeniu prin 

participarea la conferințele naționale   

Obiectiv specific 2 Operaţionalizarea 

transmiterii informaţiilor 

de interes către 

responsabilii cu „Buletinul 

informativ” şi site-ul 

institutului 

Realizat 

Obiectiv specific 3 Pregătirea din timp a 

raportărilor (interne, către 

Ministerul coordonator 

etc.) 

Realizat, prin raportările anuale și materiale 

de diseminare 

OBIECTIVE 

SUPORT 

  

Obiectiv suport 1 Operaţionalizarea 

sistemului de 

monitorizare a 

activităţii de cercetare 

 

Obiectiv specific 1 Asigurarea respectării 

detaliilor (formatul 

raportării) 

Realizat, cu progrese în ultimii ani. 

Notă: În perioada de referință au mai fost 

constatate anumite vicii de raportare în 

privința formatului 

Obiectiv specific 2 Stabilirea unor indicatori 

de rezultat (baremuri) şi 

monitorizarea acestora la 

nivel de persoană, 

sucursală, institut etc. 

Realizat, prin evaluările individuale anuale 

pentru fiecare persoană, sucursală, institut 
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Obiectiv specific 3 Pregătirea din timp a 

calendarului ştiinţific 

(evenimente organizate 

de institut, apeluri de 

proiecte, conferinţe 

importante din 

domeniu), inclusiv cu 

persoanele responsabile 

Realizat, în funcție de disponibilitatea 

evenimentelor și/sau apelurilor MCI/ 

UEFISCDI 

Obiectiv specific 4 Asigurarea unui calendar 

al stagiilor de instruire 

(scriere de proiecte, 

autorat, inclusiv prin 

propunerea de teme de 

către cercetători 

Realizat 

Obiectiv suport 2 Creşterea nivelului de 

pregătire profesională 

individuală 

 

Obiectiv specific 1 Documentarea 

permanentă privind 

stadiul actual de 

cunoaştere în domeniul 

de activitate 

Realizat, prin etapele specifice de la Proiectul 

Nucleu și/sau PNCDI, participarea la 

conferințe, accesarea web-urilor specializate 

etc. 

Obiectiv specific 2 Cunoaşterea principalelor 

surse ale finanţării 

cercetării din domeniul 

respectiv 

Realizat, prin diseminarea anunțurilor despre 

apeluri deschise 

Obiectiv specific 3 Cunoaşterea 

principalelor publicaţii şi 

conferinţe din domeniul 

respectiv 

Realizat 

Obiectiv specific 4 Cunoaşterea potenţialilor 

colaboratori (instituţii şi 

persoane) din domeniul 

respectiv 

Realizat, prin contactele directe la 

manifestările științifice din institut și din țară 

Obiectiv suport 3 Dezvoltarea bazei 

materiale 

 

Obiectiv specific 1 Dezvoltarea 

infrastructurii de 

cercetare prin 

achiziţionarea de noi 

aparate prin proiecte de 

cercetare 

Realizat, în corelație cu Planul anual de 

investiții din bugetul MCI și/sau achizițiile 

din bugetele proiectelor Nucleu, PED etc. 

Obiectiv specific 2 Exploatarea 

infrastructurii existente 

prin proiecte de cercetare 

Realizat, în corelație cu specificul proiectelor 

contractate 

Obiectiv specific 3 Modernizarea/renovarea 

clădirilor existente 

Realizat, în concordanță cu búgetele de 

venituri și cheltuieli aprobate. 
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10. SURSE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE DIN PATRIMONIUL ŞTIINŢIFIC ŞI 

TEHNIC AL INCD URBAN-INCERC 
 

Prin compartimentul biblioteca tehnică, diseminare informații si tipografie 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. 021/6272740, e-mail: diseminare@incd.ro 

 

Biblioteca tehnică specializată de drept public din cadrul INCD URBAN-INCERC se 

numără printre cele mai importante biblioteci din ţară pentru domeniile construcţii, instalaţii, 

arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului.  

Prin fondul de publicaţii de care dispune, biblioteca tehnică specializată de drept public 

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. 

 

10.1 Apariţia şi dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii tehnice specializate de drept 

public  
 

Biblioteca tehnică specializată de drept public dezvoltă o structură 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 (Cutremurele de pământ din România de I. Atanasiu, 1959; Architectural studies in 

France de J.L. Petit, 1854), 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 romaneşti 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 italiana del cemento; JA - The Japan Architect; 

Materials Performance Mechanics of Composite Materials and Structures; Revue technique du 

mailto:diseminare@incd.ro
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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 tehnică, 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 bibliotecă 

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 achiziţionăm 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 bibliotecă este activitatea cea mai 

laborioasă din bibliotecă, urmărind parcurgerea fluxului de prelucrare de la achiziţie la depozitare. 

În prelucrarea documentelor de bibliotecă sunt utilizate trei categorii de date: Date pentru 

descrierea fizică a documentelor; Date pentru descrierea de conţinut a documentelor; Date locale. 

Trebuie să menţionăm 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 ale 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; bază de date bibliografică pentru reviste din domeniul construcţiilor, 

arhitecturii şi urbanismului; bază de date pentru rezumate din reviste specializate etc.  
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10.2 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”.  

În cele de urmează vor fi prezentate succint trei dintre lucrările cu valoare bibliofilă 

deosebită. 

 

10.2.1. „Castel - Pelesch. Le château Royal de Sinaia” - din anul 1893 

 

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 fundamentală a 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 amprentă 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. 

 

10.2.2. „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 lui 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 Grecilor etc.  

 

 
 

10.2.3. „Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş”, scrisă de Petranu 

Coriolan în anul 1922 

 

Această lucrare 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 epocă să atragă atenţia lumii 

ştiinţifice, fapt subliniat şi de autor prin exemplul Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu cu 
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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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11. MĂSURILE STABILITE PRIN RAPOARTELE ORGANELOR DE CONTROL ȘI 

MODALITATEA DE REZOLVARE A ACESTORA 
 

În anul 2021,  a fost efectuat Raportul de audit de certificare asupra situațiilor 

financiare ale INCD URBAN-INCERC la 31.12.2021. 

 

Raportul Auditorului Independent ACCOUNTING & AUDIT PROFESSIONAL 

SERVICES SRL asupra situațiilor financiare pentru anul 2021, este: 

„Opinia cu rezerve  

În opinia noastră, pe baza cunostintelor proprii si experientei profesinale de care dispunem, 

cu exceptia efectelor posibile ale celor prezentate in sectiunea Bazele opiniei cu rezerve a 

raportului nostru, situaţiile financiare ofera o imagine fidela a pozitie financiare a INCD”URBAN-

INCERC” la data de 31 decembrie 2021 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de 

trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, în conformitate cu Reglementările 

contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, 

ce sunt prevăzute de Ordinul MFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, cu 

Legea 82/1991 republicata, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 58/14.01.2021 

privind principalele aspectele legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a 

raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului 

Finanțelor Publice, și pentru reglementarea unor aspecte contabile, şi cu politicile contabile 

descrise în notele la situaţiile financiare, si recomandam aprobarea situatiilor financiare CU 

REZERVE.” 
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12. CONCLUZII 
 

INCD URBAN-INCERC este un institut strategic pentru România, acoperind două domenii 

importante pentru mediul construit național: 

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 obiective ale institutului sunt: 

• activitatea de reglementare, în calitate de consultant al ministerelor, legată de 

implementarea noilor reglementări în construcţii sau îmbunătăţirea celor existente; 

• cercetare şi inovare; 

• transfer tehnologic 

În aceste domenii cheie, institutul are o bună experienţă şi rezultate în elaborarea planurilor 

strategice, cercetărilor pre-normative, normelor şi reglementărilor şi încercărilor. 

INCD URBAN-INCERC este de interes public, cu o activitate satisfăcătoare în studii 

strategice, normative şi reglementări, echipat cu laboratoare pentru încercări.  

Infrastructura şi resursele umane necesită ameliorări. Fiind un institut de interes public major 

are nevoie de finanţare continuă din partea statului pentru a elabora strategii, norme de protecţie şi 

reglementări obiective şi corecte. 
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13. PERSPECTIVE/PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE 

 

13.1. Plan de măsuri în domeniul construcţii  
  

Planul de măsuri va avea în vedere că specificul cercetării în construcţii prezintă anumite 

particularităţi conferite de faptul că produsul final se realizează la un amplasament dat prin 

reunirea mai multor produse, activităţi, tehnologii şi condiţii de mediu şi se referă, de la caz la caz, 

la materiale, elemente, subansamble sau structuri întregi, în interacţiune cu  partea de mediu 

adiacent. 

Domeniul construcţii include atât clădiri cât şi unele lucrări publice 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 Europa la nivel naţional şi Horizon Europe 

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 aproape egal cu zero 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 

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 solicitărilor 

instituţiilor publice abilitate, ceea ce impune pregătirea anticipată pentru aceste activităţi din 

domeniul structuri-inginerie seismică. 

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 prin evaluarea hazardurilor produse 

de cutremure şi prin considerarea problemelor de prevenire şi management şi măsurilor de 

adresare 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 
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analiză corespunzătoare de vulnerabilitate, incluzând diverse instituţii şi parteneri relevanţi în 

societatea civilă.  

 

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, ca şi a instalaţiilor aferente, domeniu în care INCD URBAN-INCERC are competente și  

atribuţii deosebite. 

 

Documentele de referinţă la nivelul UE pentru acest domeniu de priorităţi 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 şi 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 Uniunii Europene 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, pentru răcire, ventilare şi 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 promovarea energiei din surse regenerabile; 

Cele două mari priorităţi 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 III 

• programele de reglementări, cercetări prenormative, documentare, studii de caz şi 

aplicative specifice pentru aplicarea strategiei proprii şi programelor de guvernare în domeniul 

construcţii; 

• programele cadru europene şi necesităţile de încadrare în directivele europene. 

Se va avea în vedere că la nivel european există institute publice de cercetare în construcţii, 

special destinate acestui domeniu şi finanţate prioritar din fonduri publice pentru a îndeplini 

obiectivele strategice comune.  

 

În acest context, pentru a se atinge obiectivele sectoriale şi obiectivele proprii institutului 

naţional în domeniul construcţiilor, sunt formulate o serie de obiective/activităţi pentru INCD 

URBAN-INCERC, împărțite pe priorităţi.  

I. Priorităţi pe termen scurt - termen de până la 1-3 ani: definitivarea şi 

operaţionalizarea măsurilor privind organizarea cercetării în domeniul construcţii din 

INCD URBAN-INCERC, 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, 
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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 institut şi propunerea de 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 MCID cu alte ministere de resort, cu industria/piaţa construcţiilor și 

asociaţiile profesionale, prin implementarea rezultatelor recente ale cercetărilor, cu referire la: 

• fundamentarea sistemului de performanţă şi a indicatorilor sintetici de definire a 

cerinţelor şi a criteriilor de performaţă a construcţiilor şi a produselor şi echipamentelor din 

construcţii; 

• 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; 

• cursuri de formare - educare civică în caz de impact al unor hazarduri naturale, 

management 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 de înalt nivel ştiinţific şi clasificare a Revistelor 

INCD URBAN-INCERC, cu actualizarea site-ului web 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.   

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 

URBAN-INCERC, pentru alinierea la cerinţele UE. 

 

II. Priorităţi pe termen mediu - 3-5 ani – nivel an 2022: dezvoltarea capacităţii de 

cercetare şi creştere a vizibilităţii rezultatelor cercetării pe plan naţional: 

Obiectiv 1. Dezvoltarea capacităţii instituţionale - resurse umane pentru activităţi de cercetare în 

domeniul construcţiilor la nivelul anului 2022. 

• atestare CS I, CS II, CS III în condiţiile legii pentru asigurarea masei critice de personal 

atestat în laboratoare. 
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Obiectiv 2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale - dotări - retehnologizare activităţi de cercetare în 

domeniul construcţiilor la nivelul anului 2022. 

• retehnologizare - cercetarea în construcţii să se desfăşoare în laboratoarele INCD 

URBAN-INCERC 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 INCD URBAN-INCERC la elaborarea politicilor publice în 

domeniul construcţii la nivelul anului 2022.  

• 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.  

Obiectiv 4. Creşterea vizibilităţii cercetării şi a INCD URBAN-INCERC în domeniul 

construcţiilor în România şi în UE la nivelul anului 2022.  

• va creşte contribuţia sucursalelor INCD URBAN-INCERC la efortul de integrare deplină 

în UE prin armonizarea sistemului de reglementări naţional cu directivele europene, în special cu 

cele privind 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 în 

domeniul construcţii, în domeniul reducerii riscului seismic, reabilitării antiseismice a 

construcţiilor  şi  prevenirii dezastrelor, la nivelul anului 2022: 

• solicitarea și fundamentarea necesităţii susţinerii de către MCID şi MDRAP, după caz, a 

cercetărilor de bază în ingineria seismică, precum şi a retehnologizării infrastructurii 

laboratoarelor de structuri, componente şi materiale, din sucursalele institutului; 

• investiţii prioritare în dezvoltarea şi implementarea de tehnologii IT avansate pentru 

funcţionarea  reţelei naţionale de înregistrare a mişcărilor seismice puternice pentru construcţii 

coordonată de INCD URBAN-INCERC; 

• 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; 

 

Acţiuni strategice necesare în domeniul creşterii performanţelor energetice ale clădirilor şi 

instalaţiilor aferente, economiei de energie, reducerii emisiilor nocive în atmosferă la nivelul 

anului 2022: 

Asigurarea condiţiilor pentru aplicarea Directivei asupra Performanţei Energetice a 

Clădirilor adoptată de Parlamentul European şi Consiliul UE, având în vedere următoarele patru 

obiective: 

• 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 nivelurilor 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;  
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• extinderea capacității de cercetare și testare a infrastructurii laboratoarelor, 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; 

- studiul efectelor schimbărilor climatice asupra construcţiilor, echipamentelor din 

domeniul securităţii energetice regionale şi naţionale, asupra calităţii vieţii - confort 

higrotermic exterior şi interior. 

Corelarea cercetărilor din ţară privind construcţiile, pentru luarea în considerare a condiţiilor 

locale, a obiectivelor 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 în termenele propuse a indicatorilor sintetici UE privind Energia. 

Obiectiv 5.  Creşterea capacităţii de integrare internaţională la nivelul anului 2022, prin: 

• un proces de adaptare la cerinţele Programului UE Horizon Europe; 

• concretizarea acestor politici prin participarea la proiecte cu parteneri din UE; 

• angajarea în integrarea europeană prin 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  2022. 

• asistenţă metodologică pentru adaptare la cerinţele Horizon Europe; 

• 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-2022: dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare şi creştere a vizibilităţii rezultatelor cercetării pe plan 

naţional 

Obiectiv 1. Dezvoltare instituţională la nivel post-2022: 

• asigurarea unei noi generaţii de cercetători; după stabilizarea structurii INCD URBAN-

INCERC 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; 

• centrele de excelenţă, noile forme de diseminare şi valorificare, parcurile ştiinţifice şi 

tehnologice; 

• realizarea intregrării propriu-zise în spaţiul de cercetare european. 
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Obiectiv 2. Retehnologizarea la nivel post-2022 a sucursalelor în domeniul construcţii din INCD 

URBAN-INCERC: 

• stabilizarea structurii fondurilor fixe, prin înlocuirea, restrângerea sau desfiinţarea unor 

activităţi; la luarea deciziilor va fi luată în considerare unicitatea unor laboratoare care vor 

asigura servicii locale şi ar putea asigura complementaritatea cu cele europene; 

• actualizarea informatizării cercetării la nivelul atins în anul 2022; 

• 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-2022 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 

construcţii şi a 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-2022 

 

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; 

• 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 cu produse, tehnici, metode 

reglementate tehnic, agrementate, certificate etc. potrivit cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 

305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor condiţii armonizate 

pentru comercializarea produselor pentru construcţii, care asigură cerinţele protecţiei 

antiseismice; perfecționarea capacității de încercare, efectuare de calcule şi alte mijloace, 

definite în cadrul standardelor armonizate şi al documentelor de evaluare europene, care permit 

evaluarea performanţei în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale 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). 
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      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 sau clădiri individuale, care pot avea ca efect economii de energie termică 

apreciabile, contribuind la 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 şi implementarea prin: 

• realizarea de clădiri noi la nivelul de clădire cu 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 a 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-2022 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; 

• 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 asigurarea implementării unui sistem de asigurare a calităţii la nivel de 

producător; 

• asigurarea implementării unui sistem de asigurare a calităţii la nivelul laboratoarelor de 

încercări autorizate proprii care participă la certificarea conformităţii produselor. 

Obiectiv 4. Creşterea capacităţii de integrare internaţională la nivel post-2022 a INCD URBAN-

INCERC, cu referire specială la spaţiul de cercetare european: 
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• accesul lărgit la programe naţionale şi europene al cercetătorilor din INCD URBAN-

INCERC, 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. 

 

13.2. Plan de măsuri în domeniul arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării 

teritoriale 
 

I. PE TERMEN SCURT 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

 

II. PE TERMEN MEDIU 

 

1. 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. 
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2. 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 performanţi. 

 

3. Creşterea vizibilităţii cercetării în domeniul urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile 

Acţiuni 

• Marketing individual şi de echipă; 

• Marketing prin site-ul INCD URBAN-INCERC și pagina de facebook a institutului; 

• 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. 

 

4. 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. 

 

5. Extinderea activităţii 

Acţiuni 

• Organizarea unei echipe care să pregătească programe de formare în domeniul 

urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile. 

 

III. 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-2022, fie europene; 

• 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 



249 

 

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; 

• 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 MCID 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


