
1 
 

 RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL INCD URBAN-INCERC 
 

1. Introducere............................................................................................................................ 3 

2. Prezentarea INCD URBAN-INCERC .............................................................. …...............4 
2.1. Datele de identificare a INCD URBAN-INCERC ............................................................ 4 
2.2. Istoric, misiune, viziune .................................................................................................... 4 

2.2.1. Istoric ......................................................................................................................... 4 
2.2.2. Misiune ...................................................................................................................... 5 
2.2.3. Viziune ....................................................................................................................... 6 

2.3. Structura organizatorică a INCD URBAN-INCERC ........................................................ 6 
2.4. Domeniul de specialitate al INCD URBAN-INCERC: .................................................... 6 
2.5. Domenii de cercetare şi servicii ........................................................................................ 6 

2.5.1. Domenii-cheie de cercetare........................................................................................ 6 
2.5.2. Domenii principale de cercetare-dezvoltare .............................................................. 6 
2.5.3. Domenii secundare de cercetare ................................................................................ 8 
2.5.4. Servicii ..................................................................................................................... 10 

2.6. Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea INCD URBAN-INCERC ............. 11 

3. Structura de Conducere a INCD URBAN-INCERC ......................................................... 13 
3.1. Consiliul de Administraţie .............................................................................................. 13 
3.2. Directorul General ........................................................................................................... 14 
3.3. Consiliul Ştiinţific ........................................................................................................... 15 
3.4. Comitet Director .............................................................................................................. 16 

3.4.1. Directorul Ştiinţific .................................................................................................. 17 
3.4.2. Directorul Economic ................................................................................................ 18 

4. Situaţia economico-financiară a INCD URBAN-INCERC la 31 decembrie 2017 ........... 19 

5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare .............................................................. 24 

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilităţi de cercetare ............................................ 25 
6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare ............................................................................... 25 
6.2. Laboratoare de încercări acreditate/neacreditate ............................................................. 44 
6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional ........................................................... 44 
6.4. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de 
utilizare optim......................................................................................................................... 47 

7. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare.................................................................... 51 
7.1. Structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare ................................................................. 51 
Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efecte obţinute ........................................... 52 

 



2 
 

7.2.1. Publicaţii editate de INCD URBAN-INCERC ........................................................ 52 
7.2.2. Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism 
şi dezvoltare teritorială ....................................................................................................... 53 
7.2.3. Lista contribuţiilor ştiinţifice pentru 2017 ............................................................... 54 

8. Măsuri de creştere a prestigiului şi vizibilităţii INCD URBAN-INCERC ........................ 79 

9. Surse de informare şi documentare din patrimoniul ştiinţific şi tehnic al INCD URBAN-
INCERC ................................................................................................................................. 94 

10. Concluzii .......................................................................................................................... 99 

11. Perspective/priorităţi pentru perioada următoare de raportare ....................................... 100 
11.1. Plan de măsuri în domeniul construcţii ....................................................................... 100 
11.2. Plan de măsuri în domeniul arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării teritoriale ......... 109 

12. Raport de audit ............................................................................................................... 118 
 

 



3 
 

 

1. INTRODUCERE 

 
Motto: 

 

                                                                                                      Dacă există un ocean, îl voi traversa, 
                                                                                                   Dacă există o boală, o voi vindeca, 

                                                                                                      Dacă există o greşală, o voi îndrepta, 
                                                                                                   Dacă există un record, îl voi depăşi 

  Dacă există un munte, îl voi escalada. 
 

Richard Branson 
 
 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială 
Durabilă „URBAN-INCERC” a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.1398 din 18 noiembrie 2009, 
publicată în Monitorul Oficial nr.816 din 27 noiembrie 2009. 

Actualul institut, denumit pe scurt, INCD URBAN-INCERC este continuatorul experienţei 
prestigioase a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor 
- INCERC Bucureşti, a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti, precum şi a Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS, 
precum şi a Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic - CNRRS. 

Activitatea INCD URBAN-INCERC este coordonată de către Ministerul Cercetării și Inovării. 
Datorită acestui fapt INCD URBAN-INCERC va fi în continuare puternic implicat în elaborarea de 
politici, programe şi planuri în domeniile sale de competenţă, precum şi în activităţi de reglementare 
specifice contribuind la valorificarea rezultatelor ca informaţii/documente de interes public.  

De asemenea, INCD URBAN-INCERC efectuează: lucrări pentru soluţionarea problemelor din 
domeniul său de activitate, cercetări în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, altele 
decât cele prevăzute în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare; studii şi cercetări în 
vederea elaborării reglementărilor tehnice şi economice care stau la baza activităţii de concepere, 
realizare şi exploatare, precum şi de post-utilizare a construcţiilor; cercetări aplicative având rol de 
suport pentru diferite sectoare sau activităţi; studii şi cercetări aplicative în domeniul amenajării 
teritoriului şi dezvoltării regionale, a dezvoltării reţelei de localităţi, policentricitate, protecţia zonelor 
construite şi naturale, reabilitare şi reconstrucţie ecologică; elaborarea de studii şi cercetări aplicative 
în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane; diagnoze şi prognoze în domeniul 
amenajării teritoriului, urbanismului şi locuirii, etc.  

Toate aceste activităţi au rol, pe de o parte, de extindere a cadrului legislativ şi reglementar şi, pe 
de altă parte, de diseminare a informaţiilor / datelor specifice în domeniile construcţii, urbanism, 
dezvoltare teritorială durabilă şi locuire asigurând participarea activă a INCD URBAN-INCERC la 
implementarea obiectivelor Conceptului strategic de dezvoltare teritorială în România 2030. 
 

CS I / Conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ 
Director General INCD URBAN-INCERC 
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2. PREZENTAREA INCD URBAN-INCERC 

   2.1. Datele de identificare a INCD URBAN-INCERC 
 

 
2.1.1. Denumirea 
 

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

2.1.2. Actul de înfiinţare, cu 
modificările ulterioare 
 

HG 1398/2009 modificat prin OG 16/2010 

2.1.3. Numărul de înregistrare în 
Registrul potenţialilor contractori 
 

5203 

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

2.1.5. Adresa Bucureşti, Şoseaua Pantelimon, nr. 266, 021652, Sector 2 
 

2.1.6. Telefon, fax, pagina web,      
          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 

 

 
2.2. Istoric, misiune, viziune 

   2.2.1. Istoric 
 

Istoria INCERC începe în anul 1950 prin înfiinţarea Institutului de cercetări şi încercări (ICI), 
profilat iniţial pe probleme de betoane şi betoane armate. În domeniu au mai apărut apoi Institutul de 
cercetări ştiinţifice în construcţii (ICSC) înfiinţat în anul 1952 având ca profil industrializarea 
executării construcţiilor (folosirea elementelor prefabricate, mecanizarea şi organizarea lucrărilor), 
tehnologia execuţiei lucrărilor, instalaţii şi normarea muncii, Institutul de cercetări pentru industria 
materialelor de construcţii (ICIMC) şi Institutul de cercetări şi experimentări pentru industria 
lemnului (ICEIL). În martie 1958 toate aceste institute s-au unificat sub o conducere unică şi sub 
denumirea de Institutul de cercetări ştiinţifice pentru construcţii, materiale de construcţii şi 
industrializarea lemnului (ICLM).   

În ianuarie 1959 se reînfiinţează ICEIL şi ca atare institutul rămas capătă denumirea de Institutul 
de cercetări ştiinţifice pentru construcţii şi materiale de construcţii (ICMC), iar în februarie 1959 
denumirea se schimbă din nou în Institutul de proiectări şi cercetări ştiinţifice pentru construcţii şi 
materiale de construcţii (IPCMC) prin preluarea grupei de proiectare specifică de la Institutul de 
proiectare al construcţiilor industriale (IPCI). Toate aceste schimbări se termină la sfârşitul anului 
1959 şi începutul anului 1960 când prin HCM 1677/20.11.1959 şi DCM 4/22.01.1960 ia fiinţă 
INCERC.  

Noul institut preia secţiile de cercetări ştiinţifice în construcţii şi materiale de construcţii, precum 
şi Baza de ateliere pentru deservirea cercetărilor (BAC) de la IPCMC precum şi sectorul de 
Economia construcţiilor şi filialele din Iaşi şi Timişoara de la Institutul de Studii şi Cercetări pentru 
Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare (ISCAS).  

În timp apar laboratoarele Beton (1950), Beton armat (1953), Beton precomprimat (1954), 
Construcţii metalice (1955), Protecţie contra coroziunii (1955), Fotoelasticitate, Mecanizare, 
Structuri metalice şi Structuri din lemn (1956), Protecţie la foc, Acustică, Instalaţii termice, Produse 
polimerice şi Tehnologii pentru construcţii (1965), Evaluarea riscului seismic, Încercări seismice, 
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Tehnologia betoanelor, Geotehnică şi fundaţii, Încercări nedistructive, Protecţie la foc, Izolaţii 
termice şi hidroizolaţii, Produse polimerice şi finisaje, Instalaţii pentru construcţii şi Economia 
construcţiilor (1965-2004) şi filialele Timişoara şi Iaşi (1956).  

În anul 1976 INCERC intră în structura Institutului Central de Cercetare, Proiectare, 
Directivare în Construcţii (ICCPDC) subordonat CNST şi Ministerului Construcţiilor Industriale.  

Acesta se desfiinţează în perioada 1989-1990 când INCERC este subordonat Ministerului 
Cercetării şi Ministerului Construcţiilor şi Transporturilor. În anul 1996 are loc acreditarea ca INCD - 
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor INCERC 
Bucureşti. 

Istoria URBANPROIECT începe în anul 1931 (la 24 ianuarie) cu înfiinţarea Institutului 
Urbanistic al României. În perioada comunistă se înfiinţează Institutul de Proiectări în Construcţii 
(IPC) în anul 1949; acesta se împarte în anul 1951 în IPCS şi ICSOR, ultimul devenind în anul 1960 
ICSCAS. 

În perioada 1949-1974 ICSOR, ISPROR şi ISART se ocupă cu proiectarea de lucrări şi 
elaborarea de planuri de sistematizare. Ulterior, în perioada 1974-1990, apare Institutul de 
Sistematizare, Locuinţe şi Gospodărire Comunală (ISLGC) specializat în proiecte de sistematizare la 
nivel naţional, regional şi local şi proiectare de lucrări publice de mare anvergură. Acesta se împarte 
în anul 1990 în trei unităţi independente, una fiind Institutul URBANPROIECT organizat pe 
structura Centrului de sistematizare, specializat în elaborarea de planuri de amenajarea teritoriului şi 
urbanism.  

În anul 1996 are loc acreditarea ca INCD - Institut Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT subordonat Ministerului Lucrărilor Publice 
şi Amenajării Teritoriului (MLPAT), reatestat în 2001 şi 2008.  

Istoricul CDCAS începe cu apariţia Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii al 
Consiliului de Miniştri (CSAC) în perioada 1954-1960, biblioteca fiind înfiinţată în anul 1954.  

În perioada 1960-1969 instituţia s-a numit CSCAS şi a publicat Buletinul CSAC. Ulterior a 
funcţionat sub numele de CDCAS (1970-1974) şi ODCAS (1974-1990).  

În anul 1992 s-a înfiinţat Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru 
Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucureşti conform 
Ordinului MLPAT nr.40/D/14.02.1992, iar din 2009 acesta a funcţionat ca Punct de Informare, 
Documentare şi Perfecţionare-Atestare a Specialiştilor (PID) al INCD URBAN INCERC în baza 
OG 57/2002. 

În anul 2009 are loc înfiinţarea INCD URBAN-INCERC care comasează prin fuziune cu 
INCERC, URBANPROIECT şi CDCAS, ultimul desfiinţându-se prin lege. Structura actuală include 
sucursalele INCERC Bucureşti, URBANPROIECT Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, 
ultimele trei având în structura lor unităţi ce pot desfăşura activităţi specifice în domeniile 
construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului. 
 
     2.2.2. Misiune 

INCD URBAN-INCERC - 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 de dezvoltare în domeniul de activitate. 
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  2.2.3. Viziune 

INCD URBAN-INCERC, instituţie recunoscută la nivel naţional şi internaţional, capabilă: 
 să răspundă provocărilor societale, cerinţelor pieţii şi nevoii de progres ştiinţific din 

domeniul de activitate; 
 să furnizeze expertiză ştiinţifică de calitate pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale de 

cercetare-dezvoltare din domeniul de activitate; 
 să răspundă rapid şi competent necesităţilor de fundamentare a politicilor publice din 

domeniul de activitate; 
 să contribuie în mod activ la realizarea ţintelor naţionale corespunzătoare Strategiei Europa 

2020. 
 

2.3. Structura organizatorică a INCD URBAN-INCERC 
 

În conformitate cu prevederile art.5, lit.2, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, 
aprobat prin H.G.1398/2009, structura organizatorica a Institutului Naţional de 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 
 Ştiinţa materialelor; 
 Reglementări în planificarea urbană şi teritorială şi în construcţii; 
 Cercetarea vibraţiilor; 
 Cercetare tehnologică în construcţii şi arhitectură; 
 Managementul integrat în construcţii. 

 

 

       2.5.2. Domenii principale de cercetare-dezvoltare 
 

a. în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare: 
 

INCD URBAN-INCERC efectuează cercetări fundamentale şi aplicative de interes public 
naţional, care privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente prin 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi prin Directiva 
89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind libera circulaţie a produselor pentru 
construcţii, precum şi asigurarea durabilităţii acestora, şi anume: rezistenţa mecanică şi stabilitatea, 
siguranţa în exploatare, siguranţa la incendiu, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia 
mediului, protecţia termică şi hidrofugă, economia de energie, protecţia împotriva zgomotului. 
În acest scop, INCD URBAN-INCERC efectuează: 

1. cercetări fundamentale de bază şi orientate pentru dezvoltarea ştiinţei construcţiilor în special 
în domeniul mecanicii construcţiilor, ingineriei seismice şi fizicii construcţiilor; 

2. cercetări aplicative pentru creşterea siguranţei, funcţionalităţii şi confortului construcţiilor, 
precum şi dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor specifice execuţiei 
construcţiilor, incluzând şi realizarea de standuri, staţii-pilot, încercări in situ care se referă la: 

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

 

3. elaborări de coduri, normative şi documente privind concepţia, alcătuirea, calculul şi execuţia 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente; 

4. cercetare fundamentală de bază şi orientată, realizată în scopul creşterii nivelului conceptual 
în  domeniile dezvoltării regionale, amenajării teritoriului, urbanismului şi locuirii; 

5. cercetare aplicativă pentru realizarea de studii-pilot şi modele experimentale cu rol de suport 
pentru cercetările aplicative din diferite sectoare sau activităţi; 

6. elaborare de studii şi cercetări aplicative din domeniul amenajării teritoriului şi dezvoltării 
regionale: studii de competitivitate interregională, dezvoltarea reţelei de localităţi, 
policentricitate, protecţia zonelor construite şi naturale, reabilitare zonală şi reconstrucţie 
ecologică, zone în declin socioeconomic, zone rurale defavorizate; 

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

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

 

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

b. în cadrul planurilor sectoriale şi al programului-nucleu de cercetare-dezvoltare: 
 

a) INCD URBAN-INCERC participă la elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare în 
domeniile de specialitate şi competenţă; elaborează programe-nucleu anuale şi multianuale 
cuprinzând obiective din domeniul construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor, materialelor 
şi tehnologiilor care se încadrează în strategia de dezvoltare a sectorului construcţiilor în 
România; 

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

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

d) cercetare fundamentală de bază şi orientată, realizată în scopul perfecţionării concepţiei 
globale de amenajare a teritoriului şi urbanism şi dezvoltare regională; 

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

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

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

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

urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile şi locuirii. 
 

c. participarea la elaborarea strategiei domeniului: 
 

INCD URBAN-INCERC efectuează lucrări pentru soluţionarea problemelor din domeniul său de 
activitate, cercetări în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, altele decât cele 
prevăzute în Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum: 

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

activităţii de concepere, realizare şi exploatare, precum şi de post-utilizare a construcţiilor. 
 

INCD URBAN-INCERC realizează valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul 
reabilitării energetice şi creşterii performanţei energetice a clădirilor/construcţiilor, prin executarea 
experimentală de lucrări de reparaţii/întreţinere, prin urmărirea comportării în timp a construcţiilor, 
precum şi prin aplicarea de tehnologii şi materiale noi, agrementate tehnic şi prietenoase cu mediul. 

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

 

  2.5.3. Domenii secundare de cercetare 
 

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

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

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

3. programe de calcul; 
4. soluţii tehnice şi metodologii de experimentare şi de executare a construcţiilor, de 

aparatură de laborator şi altele asemenea; 
5. studii de oportunitate, prefezabilitate şi fezabilitate, expertize şi evaluări de active, oferte, 

documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru contractarea prestărilor de servicii de 
proiectare şi executare de lucrări, şi altele de această natură, în domeniile de activitate; 

6. alte prestări de servicii în domeniile de activitate. 
 

INCD URBAN-INCERC derulează activităţi de documentare, informare şi diseminare a 
informaţiilor/datelor specifice din domeniile de activitate - cod CAEN Rev. 2-7220 - Cercetare-
dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste. 
 

1. Aceste activităţi se desfăşoară prin organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea unui punct de 
informare specializat pe domeniile proprii de activitate ale INCD URBAN-INCERC, 
cuprinzând în principal: bibliotecă tehnică specializată de drept public, inclusiv activităţi 
conexe de editare, tipărire şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice în domeniu; 

2. activităţi de formare profesională continuă/perfecţionare a specialiştilor cu activitate în 
domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire. 

 

INCD URBAN-INCERC derulează activităţi de documentare pentru extinderea cadrului 
legislativ şi reglementar, de diseminare a informaţiilor/datelor specifice în domeniile construcţii, 
urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire şi participă la implementarea obiectivelor 
Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030, scop în care: 

a) elaborează lucrări de documentare, sinteze, studii şi reglementări, prognoze şi strategii în 
domeniile de activitate; 

b) constituie, administrează şi stochează fondul documentar ştiinţific şi tehnic de interes şi 
utilitate publică în domeniul construcţiilor, arhitecturii, urbanismului, dezvoltării 
teritoriale durabile şi locuirii, asigurând gestionarea fondului documentar naţional şi 
internaţional de specialitate; 

c) realizează lucrări-suport în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia specifică, 
existentă în statele membre ale Uniunii Europene; 

d) asigură/facilitează schimbul şi transferul de cunoştinţe şi asistenţă tehnică la nivel 
naţional, local şi internaţional, către factorii de decizie din administraţia publică locală şi 
centrală, precum şi către specialişti din domeniile de activitate. 
 

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

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

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

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

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

g) realizarea de schimb inter-bibliotecar de cărţi şi publicaţii periodice de specialitate. 
 

 INCD URBAN-INCERC derulează activităţi conexe de editare şi tipărire a publicaţiilor de 
specialitate în domeniile de activitate, în principal: 

a) publicaţii ştiinţifice editate: revistele Construcţii şi Urbanism. Arhitectură. Construcţii, 
publicaţiile periodice cu caracter ştiinţific Conferinţa de cercetare în construcţii, 
economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor, 
Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi 
amenajarea teritoriului, Buletinul construcţiilor, Probleme de economia construcţiilor, 
Buletin român de agremente tehnice în construcţii şi un Buletin informativ al INCD 
URBAN-INCERC. 

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

c) Buletinul sumarelor (publicaţii periodice intrate în bibliotecă); 
d) semnalări bibliografice - informare curentă structurată pe tematici. 

 

2.5.4. Servicii 
 

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

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

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

b) organizarea cursurilor de formare profesională continuă şi perfecţionare a specialiştilor la 
sediile proprii ale INCD URBAN-INCERC, la sediile unităţilor din subordinea/autoritatea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi/sau în locaţiile beneficiarilor, 
după caz. 
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Participarea la cursurile de formare profesională continuă şi perfecţionare a specialiştilor din 
domeniul construcţiilor se realizează pe bază de contracte perfectate de beneficiari cu INCD 
URBAN-INCERC. 

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

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

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

 
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 2020 - corespondenţa cu domeniile de cercetare ale institutului, în 
special Programare Orizont 2020 - componenta „cooperare internaţională”. 
 

PNCDI 4 - corespondenţa între misiunea INCD pentru domeniul său de activitate 
şi obiectivele strategice generale ale PNCDI 4. 
 

POSCDI - corespondenţa între domeniul de activitate a institutului şi domeniile de 
finanţare. 
 

Europa 2014-2020 - corespondenţa între domeniul de activitate a institutului şi 
priorităţile strategiei şi iniţiativa „O Uniune a inovării” precum şi contribuţia la 
celelalte iniţiative (fundamentare prin cercetare). 
 

Strategia Naţională de Cercetare - corespondenţa între domeniul de activitate a 
institutului şi unele domenii prioritare de specializare inteligentă, domenii de 
interes naţional şi de cercetare fundamentală. 
 

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - corespondenţa între 
domeniul de activitate a institutului şi obiectivele şi ariile prioritare ale strategiei, 
rolul de lider al României în ariile prioritare: căi navigabile interioare, 
promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni şi 
gestionarea riscurilor de mediu. 

Obiectiv general 
2 (producţie 
ştiinţifică) 

Programare Orizont 2020 - componenta „comunicare şi diseminare”. 
 

Programare Orizont 2020 - 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. 
 

Pilonul 2 al Strategiei Naţionale de Cercetare: excelenţă prin internaţionalizare, 
şi obiectivele strategice 3: concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI 
pe probleme societale, 4: susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la 
frontiera cunoaşterii şi 6: dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante. 
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Strategia 
institutului Strategiile naţionale şi europene 

Obiectiv general 
3 (revistele şi 

conferinţa 
institutului) 

Programare Orizont 2020 - componenta „comunicare şi diseminare”. 
 

Programare Orizont 2020 - componenta „cooperare internaţională”. 
 

Obiective PNCDI - 2. impact [al sistemului CDI] de nivel mediu pe plan 
european şi 4 d. promovarea rolului ştiinţei în societate. 
 

Pilonul 2 al Strategiei Naţionale de Cercetare: excelenţă prin internaţionalizare, 
şi obiectivele strategice 3: concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI 
pe probleme societale, 4: susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la 
frontiera cunoaşterii şi 6: dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante. 
 
 

Obiectiv general 
4 (vizibilitatea) 

Programare Orizont 2020 - componenta „comunicare şi diseminare”. 
 

Programare Orizont 2020 - componenta „cooperare internaţională”. 
 

Obiective PNCDI - 2. impact [al sistemului CDI] de nivel mediu pe plan 
european şi 4 d. promovarea rolului ştiinţei în societate. 
 

Pilonul 2 al Strategiei Naţionale de Cercetare: excelenţă prin internaţionalizare, 
şi obiectivele strategice 3: concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI 
pe probleme societale, 4: susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la 
frontiera cunoaşterii şi 6: dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante. 
 
 

Obiectiv suport 1 
(monitorizarea) 

Obiectiv PNCDI - 4. creşterea capacităţii administrative instituţionale 
Principiul predictibilităţii, enunţat de Strategia Naţională de Cercetare. 
 

Obiectiv suport 2 
(perfecţionarea 
profesională) 

Programare Orizont 2020 - componenta „cooperare internaţională”. 
 

Obiective PNCDI4 - 1. nivelul şi eficienţa finanţării: d. asigurarea unei mase 
critice de cercetători care să atragă [...] investiţii în CDI, 2. personal creativ de 
înaltă calificare, 3. asigurarea masei critice a sistemului: b. atragerea 
cercetătorilor în sistemul naţional de CDI şi c. retenţia personalului atras. 
 

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

Pilonul 1 al Strategiei Naţionale de Cercetare: firmele devin operatori-cheie ai 
inovării,  
 

Pilonul 3: „leadership” regional la frontiera ştiinţei şi în tehnologie, şi obiectivele 
strategice 1: crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului privat şi 5: 
atingerea până în 2020 a masei critice de cercetători. 
 

Obiectiv suport 3 
(infrastructura) 

Programare Orizont 2020 - componenta Excelenţă ştiinţifică - infrastructuri de 
cercetare. 
 

Obiectiv PNCDI4 - 1. nivelul şi eficienţa finanţării: b. creşterea gradului de 
utilizare a infrastructurii CDI şi c. creşterea eficienţei investiţiilor pe termen lung 
prin adoptarea unui drum de parcurs pentru dezvoltarea infrastructurii de CDI. 
 

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

Pilonul 1 al Strategiei Naţionale de Cercetare: firmele devin operatori-cheie ai 
inovării. 
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3. STRUCTURA DE CONDUCERE A INCD URBAN-INCERC 

 

3.1. Consiliul de Administraţie 
 

În conformitate cu prevederile H.G. 1398/2009, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 
16/2010, organul principal de conducere a INCD URBAN-INCERC îl constituie Consiliul de 
Administraţie, format din preşedinte, vicepreşedinte şi membri.  

În anul 2014, structura Consiliului de Administraţie s-a modificat. În anul 2017, structura 
Consiliului de Administraţie a fost conform ordinului de ministru nr: 550/30.09.2014: 
 

Preşedinte: Director General 
 

Vasile MEIŢĂ 

Vicepreşedinte: Membru Specialist, Profesor universitar 
- Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 

Nicolae POSTĂVARU 

 
Preşedinte al Consiliului Ştiinţific 

Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR 
Nicolae POSTĂVARU 
Emil/Sever GEORGESCU 
 

Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice 
 

Nicu POPESCU 

Reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale 
 

Constantin RÂNEA 

Reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 

Speranţa Georgeta IONESCU 

Membru Specialist, Secretar general adj. - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Mihaela DINCA 

Membru Specialist, Profesor universitar - Universitatea 
de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti 
 

Mircea CRIŞAN 

Membru Specialist, Profesor universitar - Universitatea 
Politehnică Bucureşti 
 

Gigel PARASCHIV 

 
În anul 2017 Consiliul de Administraţie al INCD URBAN-INCERC şi-a desfăşurat activitatea 

sub forma a 7 şedinţe, având ca ordine de zi analiza situaţiei financiare a institutului, avizarea 
măsurilor de reorganizare, avizarea comisiilor de concurs şi analiza unor probleme specifice 
survenite pe parcursul anului. 
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3.2. Directorul General 
 

 
 

Director General 
CS I/conf. univ. dr. habil. arh. Vasile Meiţă 
 

Vasile MEIŢĂ a absolvit în anul 1991 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti, cu o 
formaţie în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului. În anul 2004 a finalizat un 
masterat în ecotehnie. În anul 2002 primeşte titlul de Doctor în Arhitectură cu o teză despre 
„Arhitectura habitatului deltaic într-o concepţie de dezvoltare durabilă şi ecotehnică”, publicată 
ulterior în volum. În anul 2014 a susţinut cu succes teza de abilitare în arhitectură cu titlul 
„Metamorfoza spaţiului deltaic” în faţa unei comisii internaţionale formată din profesori universitari 
din domeniul arhitecturii şi geografiei.  

În afara calificării de bază, în urma absolvirii prin examen a unor cursuri de specialitate a obţinut 
diploma de formator, diploma de diriginte de şantier, certificatul de auditor energetic pentru clădiri şi 
instalaţiile aferente, recunoaşterea dreptului de semnătură pentru coordonarea şi elaborarea 
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi calificarea de expert tehnic Construcţii 
civile şi industriale - expertiză juridică. 

Din anul 1990 a lucrat în învăţământul superior la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion 
Mincu” din Bucureşti, Universitatea Ecologică Bucureşti şi Universitatea Spiru Haret, dar şi în 
proiectare, la mai multe firme.  

În perioada 2008-2009 a fost Arhitectul Şef al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, ca o 
încununare a realizărilor profesionale. Din anul 2008 este Conferenţiar la Universitatea de 
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, Departamentul „Sinteză de Proiectare”. 

Activitatea sa în domeniul proiectării de obiect şi planificării spaţiale însumează peste 100 de 
proiecte de arhitectură şi peste 70 de studii şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
acoperind şi domeniile mobilier, grafică şi design. 

Activitatea ştiinţifică constă în coordonarea ca director a peste 15 proiecte de cercetare şi lucrul 
în echipa de cercetare a peste 25 proiecte, dintre care peste 5 internaţionale. Coordonator a 7 cărţi şi 7 
reviste, autor sau coautor a 4 cărţi şi 7 capitole de carte, peste 35 de articole, peste 15 alte publicaţii, 
peste 45 de prezentări în conferinţe, a participat activ la peste 15 dezbateri, seminarii sau conferinţe 
de specialitate.  

Este Redactor şef şi referent de specialitate al revistei „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”, 
Redactor şef al revistei „Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC”, Co-Editor al publicaţiei 
„Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. 
Rezumate ale lucrărilor”, membru în Comitetul de Coordonare al revistelor „Buletinul 
construcţiilor”, „ Probleme de economia construcţiilor” şi „Buletin Român de Agremente Tehnice în 
Construcţii”, referent de specialitate al revistei „African Journal of Agricultural Research” și  a  
moderat secţiuni specifice în peste 15 conferinţe internaţionale sau cu participare internaţională. 
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Ca o încununare a activităţii, în anul 2010 i-a fost decernată Diploma Urban Concept în cea de-a 
VIII-a ediţie a Conferinţei Naţionale Urban Concept, iar în anul 2013 a primit distincţia Omul zilei - 
Eco-Europa din partea Institutului Biografic Român.  

Este membru al International Academic Forum (IAFOR) - Board, membru al Colegiului 
Consultativ pentru Cercetare - Dezvoltare - Inovare, membru al Comisiei Naţionale de Inginerie 
Seismică, membru al asociaţiei internaţionale OtherWays Management Club, membru al grupului de 
lucru inter-instituţional pentru avizarea, reglementarea şi coordonarea activităţilor de amenajare a 
teritoriului, urbanism şi turism, în zona litoralului românesc şi al Comisiei Consiliului Tehnico-
Economic din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, membru fondator şi membru 
în Consiliul Naţional al Ordinului Arhitecţilor din România din 2010, verificator de proiecte 
construcţii civile, industriale şi agrotehnice (siguranţă în exploatare - B1, securitate la incendiu - Cc; 
igienă, sănătate şi mediu - D; economia de energie şi izolare termică - E; protecţia împotriva 
zgomotului - F), atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în 2011 şi membru al 
Registrului Urbaniştilor din România. 

Realizările sale ştiinţifice au fost recunoscute prin decernarea de medalii la International 
Engineering Invention and Innovation Exhibition din Malaezia (2016), Istanbul International 
Inventions Fair din Turcia (2016), Kaohsiung International Invention and Design Expo din Taiwan 
(2015), Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT din Republica Moldova (2015), Salonul 
internaţional de inventică INTARG din Polonia (2015), EUROINVENT - European Exhibition of 
Creativity and Innovation (2014, 2105, 2016), Diploma de recunoştinţă pentru întreaga activitate 
tehnico-ştiinţifică şi organizatorică la conducerea INCD URBAN-INCERC şi pentru sprijinul şi 
disponibilitatea de a colabora cu CNCisC cu scopul nobil de a contribui la răspândirea cunoştinţelor 
tehnico-ştiinţifice spre binele şi propăşirea oamenilor şi societăţii (2015), Diplomă aniversară (45 de 
ani de activitate) pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi promovarea domeniului ştiinţei şi 
tehnologiei informaţiei (2015), Diploma de excelenţă a Universităţii Tehnice a Moldovei pentru 
cercetarea inovativă din INCD URBAN-INCERC (2015), Certificatul de apreciere a meritelor 
rezultate din activitatea INCD URBAN-INCERC ca membru afiliat al Forumului Academic 
Internaţional (2014), Diplomă de participare activă la Expoziţia Internaţională Specializată 
InfoInvent 2013 şi promovarea inventicii româneşti, Salonul ProInvent, Diploma şi premiul special 
pentru susţinerea cercetării şi inventicii acordate de Forumul Inventatorilor Români, InfoInvent, 
Chişinău, premiul „TIEMS Award 2011 for best practice paper” acordat de International Emergency 
Management Society şi Diploma şi Ordinul Ştiinţific „Leonardo Da Vinci” acordate de Forumul 
Inventatorilor Români pentru contribuţia la creativitatea tehnică. 
 

 
3.3. Consiliul Ştiinţific 

 

Conform HG 1398/2009 managementul la nivelul INCD URBAN-INCERC este asigurat de 
Consiliul de Administraţie, Directorul General, Comitetul de Direcţie şi Consiliul Ştiinţific. 

Consiliul Ştiinţific participă la îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale INCD 
URBAN-INCERC.  

Activitatea se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare propriu 
şi cu H.G. 1398/18.11.2009 şi este prezentată în anexa la Raportul de activitate al INCD URBAN-
INCERC.  

Conform structurii aprobate de către Consiliul de Administraţie al INCD URBAN-INCERC în 
2014, Consiliul Ştiinţific al INCD URBAN-INCERC este format din nouă membri, respectiv: 
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 Şapte membri de drept 

1. Directorul General al INCD URBAN-INCERC; 
2. Directorul Ştiinţific al INCD URBAN-INCERC; 
3. Directorii Sucursalelor INCD URBAN-INCERC (5 persoane). 

 

 Doi membri aleşi 
1. D-na CSIII dr. ing. Irina POPA; 
2. D-l CSIII dr. ing. Horia Alexandru PETRAN. 

 
 

3.4. Comitet Director 
 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1398 din 18 noiembrie 2009, modificată prin O.G. 
16/2010, conducerea operativă a INCD URBAN-INCERC este asigurată de Comitetul de Direcţie. 

Activitatea Comitetului de Direcţie, în anul 2017, s-a desfăşurat în conformitate cu programul de 
activitate adoptat - stabilirea acţiunilor concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din: 

- strategia programului de dezvoltare a INCD URBAN-INCERC; 
- programul anual de cercetare-dezvoltare; 
- bugetul de venituri şi cheltuieli; 
- programul de investiţii; 
- sistemul de asigurare a calităţii etc. 

 

În anul 2017, activitatea Comitetului de Direcţie s-a desfăşurat în şedinţe ordinare, conduse de 
preşedinte, derulate în prezenţa majorităţii membrilor. Şedinţele s-au desfăşurat în fiecare săptămână 
şi au avut ca obiectiv principal analiza problemelor specifice din activitatea de baza şi din activităţile 
conexe. 

În anul 2017, tematica abordată în cadrul şedinţelor Comitetului de Direcţie a fost într-o continuă 
dinamică. Pe ordinea de zi au fost introduse analize şi dezbateri din domenii de maximă importanţă: 
activitatea de cercetare, activitatea de marketing, activitatea financiară, managementul resurselor 
umane, standardizarea, activitatea editorială, investiţii etc. 

La şedinţele în care au fost prezentate rezultatele activităţii de CDI şi au fost dezbătute unele 
aspecte specifice ale activităţii institutului, au fost invitaţi şefi de departamente, specialişti, 
cercetători etc. 

Prezentarea materialelor a fost însoţită de comentarii, observaţii şi propuneri ale participanţilor, 
care au fost consemnate în Procesele Verbale şi Hotărârile Comitetului de Direcţie. 
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3.4.1. Directorul Ştiinţific 
 

 
 

Director Ştiinţific 
CS I dr. ing. Emil Sever Georgescu 
 

Dr. ing. Emil-Sever Georgescu este Director Ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”  şi 
Cercetător Ştiinţific gradul I în cadrul Laboratorului INCERC de Cercetare și Încercări Materiale, 
Construcții și Ingienrie Seismică  -  Sucursala INCERC Bucureşti a INCD URBAN-INCERC.  

Inginer constructor diplomat, absolvent al Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole 
din cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti - actual UTCB - Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti, în anul 1972, doctor în inginerie civilă al UTCB, anul 1999. 

A efectuat cercetări de inginerie seismică, elaborând reglementări privind managementul 
prevenirii dezastrelor seismice şi manuale pentru educarea antiseismică a populaţiei, a studiat tehnici 
interdisciplinare de analiza comportării şi vulnerabilităţii clădirilor, localităţilor şi patrimoniului 
cultural, cu evaluări de pierderi şi scenarii de cutremur. 

Este preocupat de investigarea inginerească interdisciplinară necesară pentru a se asigura 
siguranţa, compatibilitatea şi reversibilitatea intervenţiilor structurale la construcţii - monumente 
istorice şi situri în zone seismice. Experienţa sa include burse de specializare în Japonia şi participări 
cu lucrări la conferinţe şi simpozioane europene şi mondiale în domeniul ingineriei seismice. 

Activitatea sa este reflectată în 100 rapoarte de cercetare, 120 articole publicate sau prezentate în 
România, 82 articole publicate sau prezentate la conferinţe internaţionale, 50 conferinţe la cursuri 
post-universitare şi de masterat. 
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3.4.2. Directorul Economic 
 

 
 

Director Economic 
Ec. Mihaela SANDU 
 

S-a alăturat echipei INCD “URBAN-INCERC” în anul 2013, având ca obiectiv principal 
optimizarea constituirii şi utilizării resurselor economico-financiare, respectiv maximizarea valorii 
institului, dezvoltarea durabilă şi creşterea performanţelor. 

Directorul Economic este responsabil cu administrarea bugetului institutului, organizarea şi 
coordonarea activităţilor departamentului financiar-contabil, reprezentarea în relaţiile cu terţii, pentru 
probleme legate de activităţile economico - financiare.  Având o vastă experienţă în domeniul 
financiar-contabil şi control financiar de gestiune, a adus cu sine rigoarea şi precizia atât de necesare 
elaborării de bugete, administrării resurselor financiare şi întocmirii rapoartelor financiare din cadrul 
INCD “URBAN-INCERC”. 

Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Danubius din Galaţi, în 
anul 2013 s-a specializat ca manager de proiect la ANMPC, iar în anul 2014 a absolvit cursuri de 
formare ca expert financiar (Extreme Trening), expert accesare fonduri structurale și de coeziune 
europene (SC Macro Structural Consulting SRL), formator (Extreme Trening), expert achiziţii 
publice (S.C. ESTUDIA CONSULT S.R.L.). 

Activitatea sa este determinată de o continuă dorinţă de dezvoltare şi perfecţionare a 
cunoştinţelor profesionale, având abilităţi de gestionare şi organizare a proiectelor, îşi propune 
adoptarea unui stil de lucru profesionist, încrezător, cu o atitudine proactivă. 
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4. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INCD URBAN-INCERC LA 31 DECEMBRIE 2017 

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

Denumirea elementului 
 

31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

Imobilizări necorporale 
 

9.101,00 90.275,00 

Imobilizări corporale 
 

147.404.039,00 152.630.490,00 

Imobilizări financiare 
 

97.822,00 91.887,00 

Active circulante 
 

13.317.632 16.056.754,00 

TOTAL PATRIMONIU 
 

160.828.594,00 168.869.406,00 

 
4.2 Venituri totale, din care:   

Denumirea elementului 
 

31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 
Venituri realizate prin contracte de cercetare-
dezvoltare finanţate din fonduri publice, din care: 
 
Program Nucleu 
 
Programe PNCDI 2 (inclusiv cofinanţări pentru 
FP6,FP7, etc) 
 
Programe sectoriale 
 
Fonduri structurale 

 
7.856.460,00 
 
5.671.131,00 
 
984.364,00 
 
 
 
 
1.200.965,00 
 

 
10.167.960,00 
 
7.863.610,00 
 
673.469,00 
 
 
425.000,00 
 
1.205.881,00 
 

Venituri realizate prin contracte de cercetare-
dezvoltare finanţate din fonduri private 
 

5.282.138,00 4.243.354,00 

Venituri realizate din activităţi economice (servicii, 
microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate 
intelectuală) 
 

4.320.081,07 3.100.997,00 

Subvenţii / transferuri 
 

82.259,00 11.312,00 
TOTAL VENITURI 
 

17.540.938,07 17.523.623,00 
 
Cifra de afaceri realizată (inclusiv venituri din fonduri nerambursabile): 

- 31 decembrie  2016 : 14.561.662,00 lei 
- 31 decembrie  2017 : 15.808.300,00 lei 

 
4.3 Cheltuieli totale: 
 

31 decembrie 2016 
 

31 decembrie 2017 

18.851.787,00 17.511.217,00 
 

 
4.4 Profitul brut: 
 

31 decembrie 2016 
 

31 decembrie 2017 

-1.310.849,00 
 

12.406,00 
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4.5 Profit net: 10.421,00  
  

4.6 Situaţia arieratelor: nu este cazul. 
 

4.7 Politicile economice si sociale implementate  
 

Situaţiile financiare prezentate sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii institutului şi sunt 
conforme cu cerinţele normelor de contabilitate din România şi anume Legea Contabilităţii nr. 
82/1991, republicată şi Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiilor financiare 
anuale consolidate. 

Reglementările 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 2016 şi s-a 
desfășurat prin aplicarea prevederilor OMFP 1802/2014. 
 
 
         Principiile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare  
 

Principiul continuităţii activităţii 
Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii care 

presupune că institutul îşi va continua funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra în 
imposibilitatea continuării activităţii şi fără reducerea semnificativă a acesteia.  

Institutul desfăşoară majoritatea activităţilor în domeniul cercetării-dezvoltării pe baza de 
programe derulate cu fonduri de la bugetul statului, fonduri structurale şi activităţi economice. Ca 
urmare, capacitatea institutului de a-şi continua activitatea pe principiul continuităţii depinde de 
capacitatea sa de a genera suficiente venituri viitoare din relaţia cu colaboratori sau să beneficieze de 
finanţări de la bugetul statului sau din fonduri europene, de menţinere a clienţilor actuali dar şi de 
găsirea unor noi clienţi.  

 

Principiul permanenţei 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. Au fost 

avute în vedere următoarele aspecte: 
a) au fost luate în considerare profiturile recunoscute până la data încheierii exerciţiului 

financiar;  
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b) s-a ţinut cont de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile potenţiale care au luat naştere în 

cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior, chiar dacă 
asemenea obligaţii sau pierderi au aparut între data încheierii exerciţiului şi data întocmirii 
bilanţului;  

c) s-a tinut cont 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 2017.  
 

   Principiul independenţei exerciţiului 
   S-au luat în considerare toate veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exerciţiului financiar 
pentru care se face raportarea, fără a se ţine cont de data încăsării sumelor sau a efectuării plăţilor. 
Institutul a respectat prevederile acestui principiu.  
 

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ şi de pasiv  
În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat 

valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv. Institutul a respectat prevederile 
acestui principiu. 

 

Principiul intangibilităţii 
Bilanţul de deschidere al unui exericiţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de inchidere al 

exerciţiului precedent. Prin urmare toate modificările aduse pentru exerciţiul financiar 2017, în aşa 
fel încât să se realizeze o bază de comparaţie pentru anul 2016, s-au reflectat în rezultatul exerciţiului 
2017, sumele fiind peste pragul de semnificaţie stabilit. Institutul a respectat prevederile acestui 
principiu.  

Principiul necompensării 
Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce 

reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepţia compensărilor între active şi pasive 
permise de reglementarile legale. Institutul a respectat prevederile acestui principiu. 
 

 
Următoarele politici contabile au fost aplicate de Institut:  

 

Imobilizări corporale 
            Cost - Costul mijloacelor fixe achiziţionate este format din preţul de cumpărare şi din 
valoarea altor costuri direct atribuibile care au fost generate de transportul activelor la locaţia actuală, 
precum şi de costul de amenajare a amplasamentului. Institutul a considerat necesar să reevalueze 
anumite grupe de active imobilizate.  

Câştigul sau pierderea rezultată din cedarea (vinderea) sau scoaterea din funcţiune a unui 
activ, este determinată ca diferenţă între veniturile obţinute de cedarea (vânzarea) activelor şi 
valoarea lor netă contabilă. Câştigurile sau pierderile realizate sunt recunoscute în Contul de Profit şi 
Pierdere.  
 

Amortizarea - Imobilizările corporale şi necorporale sunt amortizate prin metoda liniară, pe 
baza duratelor de viaţă utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcţiune. 

 

     Imobilizări necorporale - Imobilizările necorporale, reprezentând programe software, 
achiziţionate de institut şi 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 
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financiare la valoarea de achiziţie, diminuată cu ajustările calculate lunar. Nu s-au constituit 
provizioane de depreciere. 
 

    Imobilizari financiare - INCD URBAN INCERC are calitatea de membru fondator în cadrul : 
 

- Asociaţiei “SMART TERRITORIAL DEVELOPMENT CLUSTER- SMARTER”, având 
ca scop susţinerea dezvoltării Municipiului Bucureşti şi a zonelor de influenţă a acestuia 
pe coordonate innovative şi sustenabile, prin promovarea şi implementarea unor strategii, 
programe şi proiecte. 
 

Contribuţia la patrimoniul iniţial al Clusterului este în valoare de 100 lei pentru fiecare 
membru fondator, iar în cazul dizolvării Asociaţiei bunurile rămase în urma lichidării nu 
se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoanele 
juridice membre.  

 

- Asociaţiei ”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 piaţa în domeniul 
clădirilor eficiente energetic din România. 
 

Contribuţia la patrimoniul iniţial al Clusterului este în valoare de 100 lei pentru fiecare 
membru fondator, iar în cazul dizolvării Asociaţiei 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. 
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4.8 Evoluţia performanţei economice 

 

Principalii indicatori de performanţă realizaţi la data de 31.12.2017 
 

Nr. 
Crt. 

 

Denumire indicator 
 

2016 
 

2017 

1 ACTIVE IMOBILIZATE 147.510.962 152.812.652 
2 ACTIVE CIRCULANTE 13.317.632 16.056.754 
3 ACTIVE TOTALE 160.855.655 168.898.737 
4 CAPITALURI PROPRII 37.618.944 44.144.669 
5 DATORII TOTALE, din care: 10.932.312 12.636.607 

5.1 - datorii istorice 9.201.653 10.112.365 
5.2 - datorii curente 1.730.659 2.524.242 
6 Rata activelor imobilizate 92% 90,48% 
7 Rata stabilităţii financiare 29% 32,12% 
8 Rata autonomiei financiare 23% 26,14% 
9 Lichiditatea generală 770% 636,10% 

10 Solvabilitatea generală 1471% 1336,58% 
 ECHIPAMENTE   
1 Investitii în echipamente /mijloace fixe de 

CDI, din care: 
943.843 432.396 

1.1 Echipamente pentru laboratoare de cercetare 943.843 364.843 
 SITUAŢIA VENITURILOR   
1 VENITURI TOTALE, din care: 17.540.938 17.523.623 

1.1 Venituri din CDI 12.917.652 14.411.314 
1.2 Venituri din alte activităţi (servicii,etc) 4.602.574 3.043.411 
1.3 Alte venituri 20.712 68.898 
2 Ponderea veniturilor din CDI în total venituri 73,64% 82,24% 
 SITUAŢIA CHELTUIELILOR   
1 CHELTUIELI TOTALE, din care: 18.851.787 17.511.217 

1.1 Cheltuieli cu personalul 10.390.819 9.105.882 
1.2 Cheltuieli cu utilităţile 477.110 579.754 
1.3 Alte cheltuieli 7.983.858 7.825.581 

 REZULTATE FINANCIARE   
1 PROFIT NET 0 10.421 
2 Rata rentabilităţii economice  0 0,62% 
3 Marja profitului net 0 0,62% 
 RESURSA UMANĂ   
1 Număr total angajaţi 198 154 
2 Număr total cercetători 119 93 
3 Ponderea personalului CDI în total personal 60,10% 60,39 
4 Productivitatea muncii-total personal 88591 113790 
5 Productivitatea muncii-personal CDI 108552 154960 
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5. STRUCTURA RESURSEI UMANE DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

5.1.Total personal 
                           Total personal 2017:   154 angajați 
                            Total personal 2016:   185 angajați 
 

a) personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare, din care: 
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1.  sub 35 ani 
 

14 11 9 - - 2 1 2 - 4 -  

2.  35-45 ani 
 

29 22 21 - - 12 2 - - 4 3  

3.  45-55 ani 
 

62 30 32 - 1 13 4 1 - 3 10  

4.  55-60 ani  
 

28 11 19 2 2 4 - - - - 11  

5.  60-65 ani 
 

17 9 10 2 1 4 - - - 2 1  

6.  peste 65 ani 
 

4 3 3 1 - - - - - 1 1  

7.  Total 
 

154 86 94 5 4 35 7 3 - 14 26  
 
b) număr conducători de doctorat: 
 anul 2017 – 2 
 anul 2016 – 2 
 

c) număr de doctori: 
 anul 2017 - 25 
 anul 2016 - 33 
 

5.2. Informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane (personal implicat 
în procese de formare - stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare) 

 

Formarea şi perfecţionarea resursei umane reprezintă unul din obiectivele principale ale 
managementului INCD URBAN - INCERC, având ca scop dezvoltarea de noi competenţe 
profesionale şi îmbunătăţirea celor existente. 

 În principal, perfecţionarea profesională a angajaţilor din institut se realizează prin: 
- cursuri universitare şi postuniversitare (masterat, doctorat, post-doctorat); 
- cursuri de instruire în cadrul programelor naţionale şi europene; 
- cursuri specializate pe domenii profesionale; 
- cursuri organizate la nivel european (legislaţie, acorduri comunitare etc.); 
- instruiri organizate la nivel de institut specifice unor domenii de activitate; 
- studiul individual la locul de muncă; 
- absolvire studii superioare de specialitate. 
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 Perfecţionarea profesională este un proces care se desfăşoară sistematic şi ale cărui etape au 
ca obiectiv dezvoltarea performanţei individuale, ceea ce înseamnă semnificativ mai mult decât 
simplul proces de învăţare. 

 
5.3.Informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare: 
 

- întinerirea personalului astfel încât să se atingă o scădere anuală a vârstei medii a 
cercetătorilor, prin angajarea de tineri cercetători şi absolvenţi de învăţământ superior;   

- reducerea mişcărilor de personal prin reţinerea cercetătorilor valoroşi şi menţinerea 
tinerilor cercetători prin  crearea unui sistem de remunerare în directa legatură cu 
performanţa obţinută, cu gradul de implicare în proiecte şi complexitatea lucrărilor 
executate;  

- menţinerea unui înalt nivel ştiinţific prin organizarea anuală a concursurilor pentru 
promovare în grad ştiinţific şi sprijinirea cercetătorilor în efectuarea studiilor de master şi 
doctorat;  

- ridicarea calităţii profesionale a salariaţilor în vederea creşterii capacităţii lor de a face faţă 
mediului concurenţial din Uniunea Europeană prin trimiterea la specializări la universităţi 
şi institute de prestigiu din străinătate;  

- ridicarea potenţialului de cercetare, prin specializarea directorilor de proiecte, în 
managementul şi administrarea proiectelor de cercetare dezvoltare. 

 
 
6. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE-DEZVOLTARE, FACILITĂŢI DE CERCETARE 

6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare 
 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism și Dezvoltare Teritorială 
Durabilă URBAN-INCERC este un institut naţional cu sediul în Bucureşti, având cinci sucursale, trei 
dintre acestea în importante oraşe ale României (laşi, Cluj-Napoca şi Timişoara).  

Este un factor important pentru strategia naţională de dezvoltare în domeniile de expertiză şi 
competenţă, furnizând cercetări asupra unor tematici din domeniile clădirilor/construcţiilor, protecţiei 
la seisme, energiei, echipamentelor şi instalaţiilor, nano-materialelor şi tehnologiilor legate de 
strategia de dezvoltare durabilă în sectoarele construcţiilor, arhitecturii, planificării urbane şi 
teritoriale din România. 
 

INCD URBAN-INCERC şi-a propus să îndeplinească trei obiective majore ale sistemului naţional de 
CDI: 

- crearea de cunoaştere în vederea obţinerii progresului ştiinţific şi tehnologic, fiind competitiv la 
nivel global pentru creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti şi a transferului 
rezultatelor în practica socio-economică; 

- creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, impact economic şi transferul 
cunoştinţelor în domeniul economic; 

- îmbunătăţirea calităţii vieţii sociale, respectiv identificarea soluţiilor economice şi tehnice ce 
susţin dezvoltarea socială şi îmbunătăţesc condiţiile de trai, inclusiv siguranţa la dezastre. 
CTPC - cod001SB. 
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INCD URBAN-INCERC are ca domeniu de activitate fundamentarea legilor şi servicii de interes 
naţional: 

- cercetări fundamentale şi aplicative orientate către dezvoltarea cunoaşterii în domeniul 
mecanicii construcţiilor, inclusiv ingineria seismică şi fizica construcţiilor; 

- cercetări aplicative menite să crească gradul de siguranţă, funcţionalitate şi confort al 
construcţiilor, dezvoltarea şi îmbunătăţirea tehnicilor de construcţie şi implementarea unor 
tehnologii specifice, inclusiv standuri, construcţii pilot şi încercări in situ; 

- cercetări, studii aplicative şi servicii în domeniul elaborării documentaţiilor de arhitectură, 
urbanism şi amenajarea teritoriului pentru autorităţile naţionale, regionale şi locale. 

 

INCD URBAN-INCERC este partener şi consultant pentru rezolvarea unor probleme din domeniul 
său de activitate în cercetarea din construcţii şi materiale de construcţii, urbanism şi amenajarea 
teritoriului din afara Planului Naţional de Cercetare - Dezvoltare și Inovare: 

- studii şi cercetări pentru elaborarea agrementelor tehnice şi certificarea produselor de 
construcţii conform directivelor Uniunii Europene; 

- dezvoltarea tehnicilor experimentale şi a măsurătorilor în condiţii de laborator şi in situ; 
- studii şi cercetări pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi economice ce susţin activităţile 

de proiectare, producţie şi exploatare a construcţiilor, precum şi post-utilizarea acestora; 
- proiecte, studii şi cooperări internaţionale, europene şi trans-frontaliere. 

 
 
Sucursala INCERC Bucureşti a INCD URBAN-INCERC - acoperă majoritatea domeniilor de 
activitate de cercetare specifice sectorului construcţiilor, având patru centre de performanţă şi 6 
laboratoare, fiind recunoscută atât în ţară, cât și la nivel internaţional, ca elaborator tradiţional al 
reglementărilor tehnice în construcţii. 
 

Dotarea Sucursalei INCERC Bucureşti 
Include hale de încercări la scară mare, laboratoare unice (Laborator de cercetare şi încercări 

acustica construcţiilor (AC), Poligonul de Coroziune Marină Constanţa, Reţeua Seismică Naţională 
pentru Construcţii, Laborator de cercetare şi încercări securitatea la foc a construcţiilor (FOC) etc.) şi 
alte laboratoare specializate. Sucursala INCERC Bucureşti este organism abilitat să elaboreze 
agremente tehnice. 
 

Sucursala INCERC Bucureşti are în componenţă: 
Laboratoare acreditate RENAR conform Certificate LI 320 

- Laborator de cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi mortarelor, 
materialelor, elementelor şi structurilor de construcţii, geotehnică şi fundaţii pentru construcţii 
(BSGF); 

- Laborator de cercetare şi încercări securitatea la foc a construcţiilor (FOC);  
- Laborator de cercetare şi încercări reţeaua naţională seismică - evaluarea riscului seismic şi 

acţiuni în construcţii (RNERC); 
- Laborator de cercetare şi încercări instalaţii, materiale şi echipamente, protecţie termică şi 

economie de energie în construcţii (ITEE); 
- Laborator de cercetare şi încercări acustica construcţiilor (AC); 
- Laborator de cercetare şi încercări produse polimerice, finisaje, protecţie la coroziune şi 

degradare biochimică, protecţie hidrofugă şi învelitori la construcţii (PFHC). 
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În Sucursala INCERC Bucureşti funcţionează şi: 
- Centrul de performanţă structurală durabilă; 
- Centrul de performanţă energetică a clădirilor; 
- Centrul de performanţă de mediu a construcţiilor; 
- Centrul de performanţă în economia construcţiilor. 

 
Centrul de Performanţă Energetică a Clădirilor (CPEC) 
 

Activităţi: 
Protecţie termică şi eficienţă energetică a clădirilor Instalaţii pentru clădiri 

 

Proiecte relevante: 
 BUILD UP Skills Romania: Platforma şi foaia de parcurs pentru calificarea forţei de muncă 

necesare în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile în 
clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020 (ROBUST) (CO). 

 BUILD UP Skills QualiShell: Schema naţională de calificare pentru forţa de muncă din 
construcţii pentru realizarea de anvelope de înaltă performanţă ale clădirilor (CO). 

 RePublic_ZEB: Refurbishment of the Public Building Stock Towards nZEB (Partener) 
QualiChEck: Towards improved compliance and quality of the works for better performing 
buildings (Partner). 

 MATES-nZEB: Managementul acviferelor locale pentru stocaj termic ca tehnologie curată 
pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (MATES-nZEB) (CO). 

 Cluster nZEB: Cluster pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu 
zero (Partner- technical CO). 

 

Schema naţională de calificare pentru forţa de muncă din construcţii pentru realizarea de 
anvelope de înaltă performanţă ale clădirilor 
 

Centrul de Performanţă de Mediu a Construcţiilor (CPMC) 
 

Activităţi: 
În cadrul măsurilor generale de adaptare la schimbările climatice este necesar să se urmărească o 

abordare trans-sectorială, fără ca aceasta să împiedice realizarea obiectivelor fiecărui sector/domeniu 
al CPMC. 

 În acest sens, activitatea centrului este alcătuită atât din proiecte pe teme specifice domeniului 
fiecărei echipe de cercetare, cât şi din proiecte elaborate şi coordonate ţinând cont de caracterul 
multidisciplinar al unei anumite teme de cercetare a cărei rezolvare necesită abordarea mai multor 
aspecte distincte din domeniul construcţiilor civile sau industriale. 
 

Activită ţi de cercetare 
Cercetări privind impactul mediu - fond construit/materiale de construcţie, în domeniile: produse 

polimerice şi finisaje, acustică, coroziune şi protecţie împotriva coroziunii, anvelopări, produse de 
hidoizolaţii şi materiale bituminoase; cercetări privind protecţia sănătăţii oamenilor şi mediului, 
confortul acustic, respectiv acustica construcţiilor; contribuţii la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul 
calităţii aerului interior, având în vedere complexitatea mediilor interioare şi diversitatea 
utilizatorilor. 

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 
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produselor de hidroizolaţii) sau a cadrului legislativ existent, astfel încât să corespundă solicitărilor 
generate de condiţiile climatice prognozate şi de evenimente meteorologice extreme. 

Activităţi de concepere a unor soluţii tehnice specifice sau complexe cu rolul de a contribui la 
reducerea vulnerabilităţii construcţii/oria riscuri climatice. 
 
Centrul de Performanţă in Economia construcţiilor 
 

Activităţi: 
Analiza metodologiilor utilizate în România şi la nivel european privind evoluţia costurilor în 

construcţiile de locuit colective, realizate prin intervenţia statului;  
Elaborarea metodologiei cadru de analiză şi monitorizarea evoluţiei costurilor clădirilor de 

locuit;  
Indici medii orientativi de actualizare a valorii tehnice a clădirilor şi construcţiilor speciale ca 

urmare a evoluţiei preţurilor şi tarifelor sectorului de construcţii;  
Analiza costurilor pe ciclu de viaţă al construcţiilor în contextul dezvoltării durabile. 

 

Servicii: 
Realizarea de studii şi cercetări cu privire la evoluţia sectorului construcţiilor pe plan naţional şi 

în Uniunea Europeană; 
Studii de cercetare pentru determinarea indicilor de cost aferenţi resurselor utilizate în activitatea 

de construcţii (materiale, manoperă, utilaje, transport); 
Studii de cercetare pentru determinarea indicilor de cost aferenţi resurselor utilizate în activitatea 

de construcţii (materiale, manoperă, utilaje, transport); 
Elaborarea de norme de consum privind noile tehnologii utilizate în cadrul activităţii de 

construcţii; Activităţi de consultantă privind verificarea costului lucrărilor de construcţii.  
 

Proiecte de cercetare recente: 
Studiu de fundamentare al costurilor de investiţie pentru obiective finanţate din fonduri publice;  
Metodologie de analiză a costului pe ciclul de viaţă în construcţii, în contextul dezvoltării 

durabile. Sistem unitar integrat de indicatori pentru analiza şi evaluarea sustenabilităţii politicilor de 
locuire;  

Furnizarea de informaţii pentru determinarea parităţii puterii de cumpărare pentru obiective de 
construcţii; 

 Analiza costului pe ciclul de viaţă al clădirilor în cadrul dezvoltării durabile. 
 

Partener în cadrul proiectului "Facilitarea tranziţiei studenţilor de la scoală la viața activă prin 
intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcţiilor și al producţiei 
de materiale pentru construcţii - CONSIMAT" 
 
Laboratorul de cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi 
mortarelor, materialelor, elementelor şi structurilor de construcţii, geotehnică şi fundaţii 
pentru construcţii 
 

Domenii de competenţe şi activitate: 
- elaborare reglementări tehnice în domeniul ingineriei civile; 
- cercetări fundamentale şi aplicative specifice domeniului ingineriei civile; 
- analiza condiţiilor de teren în vederea elaborării studiilor geotehnice prin încercări de teren şi 

laborator pentru determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor; 
- consultanţă, asistenţă tehnică şi expertize; 
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- elaborare agremente tehnice pentru produse şi procedee utilizate în domeniul construcţiilor, 
grupele specializate; 

- nr. 1. "Elemente structurale - Fundaţii"; 
- nr. 2. Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje; 
- nr.5. Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor: încălziri, 

climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice; 
- nr. 7. "Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi". 

 
Încercări de laborator şi ofertă de servicii 
 

Ciment. Determinarea timpului de priză, Determinarea stabilităţii, Determinarea rezistenţelor 
mecanice; Agregate. Determinarea granulozităţii.  
Beton proaspăt. încercarea de tasare, Determinarea densităţii, Determinarea conţinutului de aer; 
Beton întărit. Determinarea rezistenţei la compresiune a epruvetelor, Determinarea rezistenţei la 
întindere prin încovoiere a epruvetelor, Determinarea rezistenţei la întindere prin despicare a 
epruvetelor, Determinarea densităţii, Determinarea adâncimii de pătrundere a apei sub presiune, 
Determinarea contracţiei axiale, Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ;  
Mortare întărite pentru zidărie. Determinarea densităţii aparente, Determinarea rezistenţei la 
compresiune;  
Armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate. Dimensiuni, încercarea la îndoire, 
încercarea la tracţiune, Rezistenţa îmbinărilor plaselor sudate. Încercări pentru plase sudate; 
Beton, beton armat şi beton precomprimat. Controlul pretensionării şi al precomprimării efective, 
Determinarea caracteristicilor sistemelor de ancorare - blocare a armăturilor pretensionate, 
Determinarea dimensiunilor, Extragerea şi încercarea caratelor pentru determinarea caracteristicilor 
betonului, încercarea la tracţiune (forţa de rupere, alungirea la rupere, modulul de elasticitate) pe 
toroane sau cabluri. 
Echipamante înglobate în construcţii. Determinarea capacităţii de rezistenţă şi a deformaţiilor 
elementelor de prindere şi de fixare; 
Finisaje. Determinarea comportării la solicitări de tip seismic în planul său a faţadei cortină, 
Determinarea dimensiunilor, încercarea de rezistenţă la vânt a ferestrelor, uşilor, uşilor-ferestre, 
încercarea îmbinării traversă - montat a faţadei cortină. 
 

Încercarea la apă la presiune statică a ferestrelor, uşilor, uşilor-ferestre şi faţadelor cortină, încercarea 
la permeabilitatea la aer a ferestrelor, uşilor, uşilor-ferestre şi faţadelor. 
 

Încercări pentru expertizarea construcţiilor, încercări pe elemente şi subansambluri pentru 
determinarea stărilor de eforturi şi deformaţii; 
 

Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor. Detectarea armăturilor 
înglobate în beton armat. Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat, 
Determinarea prin carotaj sonic a caracteristicilor betonului din piloţi turnaţi în teren, Determinarea 
rezistenţei betonului prin metoda nedistructivă combinată, Determinarea rezistenţei superficiale a 
betonului prin metode seminedistructive, Determinarea prin examinare vizuală; 
Zidărie şi pereţi. Determinarea absorbţiei de apă a cărămizilor şi blocurilor ceramice, Determinarea 
densităţii aparente a cărămizilor şi blocurilor ceramice, Determinarea dimensiunilor cărămizilor şi 
blocurilor ceramice, Determinarea rezistenţei la compresiune a cărămizilor şi blocurilor ceramice; 
Determinarea rezistenţei la compresiune a cărămizilor şi blocurilor ceramice, Determinarea 
rezistenţei la eforturi principale a zidăriei, Determinarea rezistenţei la forfecare în rost orizontal a 
zidăriei, Rezistenţa la compresiune a elementelor de zidărie. 
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Geotehnică şi fundaţii. Determinarea umidităţii;  Determinarea granulozităţii; Determinarea  
densităţii pământurilor; Determinarea densităţii scheletului pământului; Determinarea limitelor de 
plasticitate; Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflări şi contracţii 
mari; Determinarea compresibilităţii pământurilor prin încercarea în edometru; Determinarea 
caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor; Determinarea indicelui californian de capacitate  
portantă (CBR); Încercarea pământurilor la compresiune monoaxială; Determinarea rezistenţei  
pământurilor la forfecare prin încercarea de forfecare directă; Determinarea rezistenţei la forfecare 
prin compresiune triaxială; Determinarea permeabilităţii în laborator; Determinarea conţinutului de 
materii organice. 
 
Laboratorul de cercetare şi încercări securitatea la foc a construcţiilor 
       

Clasificare în funcţie de performanţa la foc a produselor pentru construcţii și a elementelor 
structurale. 

- reacţia testelor la foc privind produsele pentru construcţii şi elementele structurale pentru 
clasificarea lor în funcţie de SREN 13501-1:2007 

- reacţie la testele de incendiu pentru produsele de construcţie. Încercare Noncombustibility 
SREN IS01182:2002 

- reacţie la testele de incendiu pentru produsele de construcţie. Determinare din căldura de 
ardere SREN IS01716:2002 

- reacţie la testele de incendiu pentru produsele de construcţie. Materiale de construcţie cu 
excepţia pardoselilor expuse la atac termic printr-o singură ardere SREN 13823:2004 

- testul de reacţie la foc este: încercări de reacţie la foc. Aprinzibilitatea produselor care vin în 
contact direct cu flacăra. 

- Part 2: Test de sursă de flacără - singulară SREN IS011925-2:2002 
 

Oferta de servicii 
- elaborarea de agremente tehnice; 
- încercări la foc ale elementelor de construcţii la scară redusă sau la scară naturală; 
- încercări la foc ale elementelor de construcţii navale; 
- elaborarea ghidurilor de agrementare şi execuţie a normativelor şi a normelor cu caracter 

naţional; 
- asigurarea de consultanţă privind noi produse şi tehnologii în vederea utilizării acestora în 

construcţii; 
- aplicări experimentale ale produselor utilizând tehnologia stabilită în laborator (aplicări "in 

situ"). 
 

Domenii de competenţe şi activitate: 
- încercări de determinare a rezistenţei la foc pentru elemente de construcţii; 
- încercări de determinare a reacţiei la foc pentru materiale şi produse pentru construcţii; 
- cercetări experimentale privind propagarea focului şi a gazelor fierbinţi în clădiri; 
- răspuns la acţiunea focului pentru treceri de cabluri şi de conducte prin pereţi şi pardoseli; 
- calculul elementelor din beton armat şi precomprimat la acţiunea focului; 
- cercetări experimentale privind utilizarea unor materiale ecologice pentru protecţia împotriva 

incendiilor cu aplicaţii sectoriale şi inter-sectoriale; 
- criterii de performanţă pentru evaluarea situaţiei de incendiu şi de explozie în clădiri; 
- investigări simultane ale dezastrelor la cutremure și incendii; 
- studii teoretice privind comportarea la acţiunea focului a elementelor structurale din metal; 
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- cercetări experimentale privind fundamentarea normativului de siguranţă la foc pentru clădiri; 
- cercetări teoretice şi experimentale privind dezvoltarea incendiilor de compartiment; 
- pregătirea reglementărilor tehnice de interes naţional cu privire la conformitate cu cerinţele de 

bază ale ingineriei securităţii la incendiu, pentru clădiri şi instalaţiile aferente. 
 
Laborator de cercetare şi încercări reţeaua naţională seismică - evaluarea riscului seismic şi 
acţiuni în construcţii 
 

Cercetări recente şi în derulare 
 

INCD URBAN-INCERC gestionează, întreţine şi exploatează de peste 40 de ani Reţeaua 
Naţională Seismică pentru Construcţii. Principalul obiectiv al Reţelei Seismice Naţionale pentru 
Construcţii este monitorizarea clădirilor şi altor construcţii publice, sau monitorizarea situaţiilor 
generate de alte surse periculoase de vibraţii induse în construcţii, pe întreg teritoriul României, 
înregistrările in situ şi pe clădiri sunt extrem de importante pentru proiectanţi şi cercetători.  

Este cea mai extinsă reţea, constând în 60 de accelerografe digitale distribuite în Bucureşti şi în 
ţară, este strategică din punct de vedere al siguranţei populaţiei. 

Spre deosebire de reţeaua seismologică, destinată monitorizării seismice de fond (majoritar 
seisme curente de magnitudine redusă) în care echipamentele sunt amplasate în locaţii cu roca la zi, 
de regulă fără vibraţii, staţiile Reţelei Seismice Naţionale pentru Construcţii sunt amplasate în 
localităţi şi pe construcţii pentru a înregistra răspunsul acestora la seisme şi a fi analizat şi corelat cu 
eventuala stare. 

Accelerograful SMAC-B amplasat la subsolul INCD URBAN-INCERC a furnizat singura 
înregistrare de interes ingineresc a mişcării seismice la cutremurul din 4 martie 1977 (M=7.2). 
Această înregistrare a influienţat actualizare normele de proiectare în ingineria seismică. 

Reţeaua furnizează rapoarte cu datele înregistrate şi prelucrate de către autorităţile competente, 
în cazul unor evenimente cu impact asupra construcţiilor şi infrastructurii, în conformitate cu 
atribuţiile stabilite de Comitetul Ministerial şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă. 

Reţeaua Seismică Naţională pentru Construcţii a INCD URBAN-INCERC are ca obiective 
principale: 

- monitorizarea situaţiilor generate de seisme sau alte surse vibratorii periculoase pentru 
construcţii în localităţile şi pentru construcţiile din România (construcţii civile şi industriale, 
construcţii rutiere etc), în locaţiile în care sunt instalate echipamente seismice; 

- elaborarea de prelucrări avansate şi baze de date specifice necesare verificării şi perfecţionării 
codurilor de proiectare antiseismică şi hărţilor de zonare inginereşti.  
Reţeaua Naţională Seismică pentru Construcţii este o reţea strategică pentru siguranţa 
populaţiei. Aparatura Reţelei INCD URBAN-INCERC, dispusă în zonele seismice 
considerate critice pentru habitatul uman din întregul teritoriu, răspunde unor necesităţi vitale. 

 

Având în vedere interesul public deosebit al Reţelei Naţionale Seismice pentru Construcţii, 
INCD „URBAN-INCERC" şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale derulează activităţiile de 
modernizare a reţelei în vederea asigurării transferului de date seismice în timp real în cadrul reţelei. 
Această acţiune se derulează pe baza protocolului de colaborare încheiat. 

Laboratorul de cercetare și încercări reţeaua naţională seismică - evaluarea riscului seismic şi 
acţiuni în construcţii poate asigura prelucrarea şi interpretarea datelor din monitorizări, cât şi 
determinări experimentale, în vederea cunoaşterii capacităţii reale de rezistenţă a construcţiei 
avariate/neavariate şi a stabilirii soluţiilor de consolidare.  În acest sens menţionăm că laboratorul 
este un laborator autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. 
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Cercetări recente şi în derulare NATO SfP 980468: Armonizarea hazardului seismic şi reducerea 
riscului seismic în ţările afectate de cutremurele vrâncene RISKLESSCONS: Soluţii tehnice şi 
integrate structurale şi arhitecturale, tehnologii şi materiale avansate pentru reducerea riscului, 
creşterea siguranţei construcţiilor şi securităţii vieţii la acţiuni extreme (explozii, tornade.etc.). 
 

BIGSEES:Armonizarea abordărilor din seismologie şi ingineria seismică: considerarea seismicităţii 
României pentru o implementare adecvată a acţiunii seismice din Eurocodul EN1998-1 în proiectarea 
seismică a clădirilor. 
 

ROEDUSEIS-NET: Reţeaua Seismică Educaţională din România.  
 

URBASRISK: Blocuri urbane în zone centrale protejate, expuse la hazarduri multiple - evaluare, 
cartare şi strategie de reducere a riscurilor; studiu de caz Bucureşti: Zona destructurată de demolările 
regimului comunist. 
 

SEISMOCODE: Platformă eLearning de formare profesională continuă pentru implementarea activă 
a noilor reglementări seismice româneşti armonizate cu standardele europene. 
 
Laboratorul de cercetare şi încercări instalaţi materiale şi echipamente, protecţie termică şi 
economie de energie în construcţii 
 

Activităţi principale 
- cercetări de tip teoretic-experimental privind identificarea şi definirea cerinţelor privind 

proiectarea/renovarea majoră a clădirilor pentru realizarea de "clădiri al căror consum de 
energie este aproape egal cu zero"; 

- fundamentarea planurilor naţionale pentru creşterea numărului de clădiri al căror consum de 
energie este aproape egal cu zero, în scopul implementării articolului 9 al Directivei 31/201 
O/UE privind Performanţa Energetică a clădirilor (EPBD); 

- introducerea materialelor de construcţie inovative în practica uzuală a proiectării şi execuţiei 
clădirilor, în scopul implementării Directivei privind Performanţa Energetică (EPBD) (31/201 
O/UE) şi Reglementării (EU) Nr. 305/2011 a Parlamentului European şi a Consiliului, din 9 
martie 2011, cu privire la condiţiile armonizate pentru comercializarea produselor de 
construcţii, inlocuind Directiva Consiliului 89/106/EEC (CPD); 

- adaptarea clădirilor existente prin elaborarea unor soluţii de tip anvelopă prefabricată; 
- utilizarea surselor regenerabile de energie în clădiri; 
- sistem de monitorizare și management energetic al clădirilor; 
- sistem informatic de monitorizare şi management energetic; 
- soluţii de gestiune energetică (elemente pasive dotate cu funcţie de stocare în mediu cu 

schimbare de fază, microclimat adiacent clădirii, gestiunea apei etc); 
- soluţii verzi de materiale de anvelopă, finisaje, ventilare economică etc; 
- sistem de monitorizare şi control al microclimatului (controlul noxelor); 
- actualizarea, exploatarea şi întreţinerea Bazei de Date Naţionale cu certificate de performanţă 

energetică; 
- organizarea de activităţi de formare profesională a specialiştilor din domeniul performanţei 

energetice ale clădirilor (proiectanţi, auditori energetici pentru clădiri); 
- cercetare prenormativă şi elaborarea de reglementări tehnice în domeniul performanţelor 

energetice şi de mediu ale clădirilor, implementarea conceptului de energie durabilă, 
dimensionarea instalaţiilor de încălzire/răcire şi a anvelopei clădirii. 
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Încercări de laborator: 
- instalaţii pentru clădiri: verificarea caracteristicilor funcţionale; 
- pentru clădiri: parametri de confort, uniformitatea încălzirii, analizarea clădirilor, elementelor 

de construcţie şi instalaţiilor aferente utilizând termografia în infraroşu; 
- instalaţii de încălzire: etanşeitatea, eficienţa instalaţiei, controlul parametrilor funcţionali; 
- în instalaţii de ventilare, climatizare: etanşeitate, grad de echilibrare, eficacitate; 
- pentru produse termoizolante: determinarea lungimii, lăţimii, grosimii, perpendicularităţii, 

planeităţii, densităţii, stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatură şi 
umiditate, transmisia vaporilor de apă, rezistenţa termică, conductivitate termică, 
determinarea transmisivităţii termice a elementelor de anvelopă. 

 

Exemple de încercări pentru echipamentele din instalaţii: 
- armături de închidere şi de reglare: rezistenţă la presiune, etanşeitate, pierderi de sarcină 

hidrodinamică, debite specifice, anduranţă; 
- țevi şi fitinguri din materiale plastice: rezistenţă hidrostatică pe termen scurt, comportare la 

temperatură, etanşeitate îmbinări; 
- furtunuri din cauciuc, mase plastice sau metalice: rezistenţă la presiune, etanşeitate asamblări; 
- obiecte sanitare: rezistenţă la şoc termic, debite de scurgere; 
- baterii sanitare: rezistenţă la presiune, etanşeitate, anduranţă; 
- hidranţi subterani şi supraterani: etanşeitate şi rezistenţă mecanică; 
- rezervoare din materiale termoplastice sau metalice: etanşeitate, rezistenţă la deformare şi la 

impact, absorbţie de apă; 
- fose septice/staţii mici epurare: etanşeitate, capacitate nominală, eficacitate hidraulică; 
- corpuri de încălzire (radiatoare, convectoare, panouri radiante): putere termică, rezistenţă şi 

etanşeitate la presiune, grad şi uniformitate de încălzire, pierdere de sarcină hidrodinamică; 
- schimbătoare de căldură (inclusiv baterii de încălzire şi răcire): rezistenţă şi etanşeitate la 

presiune, putere termică, pierdere de sarcină hidrodinamică. 
 
Laboratorul de cercetare şi încercări acustica construcţiilor 
 

Activităţi: 
- cercetări fundamentale şi aplicate în domeniul clădirilor, acustică arhitecturală, pentru mediile 

urbane şi industriale şi acustica instalaţiilor tehnologice; 
- aplicarea rezultatelor cercetărilor pentru asigurarea confortului acustic în clădiri civile, clădiri 

administrative şi comerciale, săli de clădiri, auditorii şi în mediul urban; 
- elaborarea de Reglementări tehnice, pentru interesul naţional şi public, care privesc asigurarea 

cerinţelor fundamentale de acustică pentru clădiri, instalaţii în clădiri şi a mediului urban; 
- cercetări privind protecţia sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului urban de poluarea sonoră; 
- executarea de teste de laborator pentru determinarea caracteristicilor acustice ale 

materialelor/produselor/elementelor de construcţii din clădiri; 
- elaborarea Certificatelor de conformitate pentru produsele utilizate în domeniul acusticii 

construcţiilor; 
- elaborarea de Agremente Tehnice pentru produse specifice domeniului de activitate al 

laboratorului, emiterea documentelor referindu-se la calitatea în domeniul construcţiilor, în 
spiritul Legii Calităţii în construcţii - nr.10 /1995. 
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Activităţile includ elaborarea de: 
- expertize tehnice acustice; 
- soluţii tehnice pentru atenuarea zgomotului şi vibraţiilor generate în clădiri de către diferite 

surse de zgomot; 
- proiecte de design acustic; 
- confirmări ale soluţiilor şi verificări ale proiectelor din punct de vedere acustic; 
- măsurări acustice in situ şi confirmarea performanţelor acustice pentru elemente de 

construcţie din clădiri in situ; 
- soluţii tehnice acustice pentru diferite proiecte; 
- reglementări tehnice naţionale de proiectare; 
- expertize de zgomot şi studii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu; 
- studii de expertiză şi asistenţă tehnică în domeniul acusticii construcţiilor; 
- cursuri şi prelegeri. 

 

Laboratorul de cercetare și încercări acustica construcţiilor are autorizare pentru efectuarea 
testelor acustice pentru următoarele elemente de construcţii din clădiri: 
 

Elemente exterioare şi interioare clădirilor: 
- teste privind izolarea acustică aeriană pentru pereţi şi tavane, pentru compartimentări de 

interior și exterior, realizate dintr-o diversitate de materiale de construcţii (incluzând sticlă, 
vată minerală, tavane false, etc). 
 

Finisaje: 
- teste privind izolarea acustică la impact pentru pardoseli realizate din diferite materiale, cum 

ar fi: pardoseli pe bază de polimeri (cauciuc, PVC, poliuretan şi răşini epoxidice), pardoseli 
din lemn şi materiale derivate de lemn, pardoseli din plăci de piatră naturală şi artificială; 

- teste special pentru plafoane (false) acustice. 
 

Instalaţii: 
- teste acustice special pentru determinarea nivelului de zgomot produs de instalaţii în clădiri. 

 

Proiecte realizate în ultimii ani: 
- Proiectul European COST Action TU 0901/2009-2013 : "Integrating and Harmonizing Sound 

Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions"; 
- Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane. - C125/2013, Părţile 3 şi 4; 
- Proiectul Naţional: "Metode de combatere a zgomotului urban. Analiza şi soluţionarea 

multicriterială a acusticii clădirilor şi zonelor de locuit din zonele urbane şi rurale expuse 
zgomotului " Fazele 1 ...18, contract nr. 14.N/2009, (PN 09-14.04.07), 2009-2015. Teme 
specifice domeniului Acusticii Urbane şi Acusticii. 

 
Laborator de cercetare şi încercări produse polimerice, finisaje, protecţie la coroziune şi 
degradare biochimică, protecţie hidrofugă și învelitori la contrucții 
 

Domenii de competenţe şi activitate: 
- produse polimerice şi finisaje utilizate în construcţii; 
- coroziune şi protecţia anticorozivă a construcţiilor; 
- materiale hidroizolante şi bituminoase pentru acoperişuri şi învelitori şi mixturi asfaltice 

pentru drumuri; 
- cercetări privind protecţia sănătăţii şi a mediului; 
- cercetări aplicative privind produse polimerice şi finisaje în domeniul construcţiilor; 
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- cercetări experimentale în coroziune şi protecţia anticorozivă a construcţiilor; 
- cercetări aplicative în domeniul materialelor hidroizolante şi bituminoase pentru acoperişuri şi 

învelitori; 
- cercetări prenormantive şi elaborarea de reglementări de interes public şi internaţional; 
- studii şi cercetări pentru determinarea stării de degradare prin coroziune a structurilor în medii 

agresive; 
- încercări şi analize de laborator pentru determinarea conţinutului în ioni agresivi din beton, a 

sărurilor minerale şi a carbonaţilor din soluri; 
- determinarea comportării la coroziune a materialelor de construcţii şi a protecţiilor 

anticorozive prin expunere în laborator şi în medii naturale (mediu marin, urban-industrial); 
- agremente tehnice şi certificări de produs; 
- încercări de verificare a calităţii materialelor şi a elementelor de construcţii. 

 

Domenii specifice studiate în proiecte de cercetare recente şi în desfăşurare: 
- calitatea aerului interior - cerinţă de bază pentru realizarea clădirilor verzi; 
- evaluarea degradării fotochimice a finisajelor pentru stabilirea principiilor de proiectare a 

lucrărilor de reabilitare; 
- clădiri verzi - concepţii de realizare în alcătuiri şi cu materiale ecologice cu consum redus de 

energie; 
- utilizarea produselor polimerice în sisteme de etanşare cu durata de viaţă extinsă rezistente la 

apă şi la impactul factorilor de mediu asupra construcţiilor; 
- utilizarea produselor polimerice la armarea dispersă a betonului; 
- utilizarea produselor polimerice pentru creşterea durabilităţii şi rezistenţei infrastructurii 

construcţiilor la impactul fenomenelor de instabilitate; 
- protecţia durabilă a construcţiilor prin utilizarea produselor peliculogene performante cu 

caracteristici ecologice supuse la solicitări complexe şi acţiuni de lungă durată (mediu marin, 
alpin, urban-industrial); 

- cerinţe specifice pentru proiectarea protecţiei anticorozive, urmărirea comportării în 
exploatare şi măsuri de intervenţie pentru structurile supraterane din beton armat amplasate în 
mediu marin; 

- sisteme integrate de produse şi tehnologii pentru protecţia anticorozivă şi biocidă, specifică şi 
complexă a elementelor de construcţii din lemn şi oţel; 

- investigarea şi diagnosticarea stării de degradare prin coroziune a coşurilor de fum industriale 
din beton armat; 

- compozite hibride pe bază de polistiren expandat destinate reabilitării termice a construcţiilor; 
- tehnici de investigare şi soluţii de proiectare pentru reabilitarea higrotermică şi din punct de 

vedere al siguranţei în exploatare a acoperişurilor la clădiri existente. 
 

Încercări şi verificări specifice de laborator pentru: 
- materiale composite utilizate în construcţii, membrane, geotextile, geocompozite pe bază de 

polimeri; 
- membrane hidroizolante fabricate din polimeri sau cu adaosuri polimerice; 
- produse tip spumă pentru hidroizolare, izolare termică şi acustică fabricate din şi/sau pe bază 

de polimeri; 
- finisaje: materiale peliculogene pentru protecţie şi finisare, pardoseli pe bază de polimeri, 

piatră naturală şi artificială şi plăci ceramice; 
- chituri de etanşare, mortare cu adaosuri polimerice; 
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- elemente de închidere şi compartimentare fabricate din produse polimerice; 
- produse polimerice utilizate în instalaţii sanitare şi de gaze naturale; 
- produse de protecţie anticorozivă pentru oţel şi beton; 
- materiale hidroizolante şi bituminoase pentru acoperişuri, învelitori şi mixturi. 

 
 
Sucursala INCERC Bucureşti a INCD URBAN-INCERC - continuatoare a Institutului Naţional 
de Cercetare -Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT Bucureşti, 
precum şi a Centrului Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Documentare pentru Construcții, 
Arhitectură, Urbanism și Amenajarea Teritoriului -CDCAS 
 

1949 - 1974 - Institutul funcţionează sub diferite denumiri (I.C.S.O.R., I.S.RR.O.R., I.SA.R.T.) 
şi se ocupă cu proiectarea de lucrări şi elaborarea de planuri de sistematizare. 

 

1974 - 1990 - Institutul de Sistematizare, Locuinţe şi Gospodărie Comunală (I.S.L.G.C.) 
specializat în proiecte de sistematizare la nivel naţional, regional şi local (prin componenta Centrului 
de Sistematizare) şi proiectare de lucrări publice de mare anvergură. 

 

1990 - I.S.L.G.C. se împarte în trei unităţi independente. Una dintre acestea este Institutul 
URBANPROIECT, organizat pe structura Centrului de Sistematizare şi specializat în elaborarea de 
planuri de amenajarea teritoriului şi urbanism. 

 

1996 - Institutul URBANPROIECT devine Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare (H.G. 
1233/1996), sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (M.L.P.A.T.); 
îşi diversifică activitatea cu cercetare şi consultanţă de profil. 

 

2001 - 2008 - este re-atestat ca institut naţional de cercetare dezvoltare. 
 

URBANPROIECT este sucursala Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, 
Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, înfiinţat prin Hotărârea nr.1398 din 
18 noiembrie 2009. 
 
Secţia de cercetare - dezvoltare în domeniul urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile 
 

- studii spaţiale şi cercetări aplicative privind dezvoltarea teritorială durabilă; 
- fundamentarea politicilor de dezvoltare spaţială şi urbană; 
- studii teoretice şi aplicative ale zonelor construite şi localităţilor; 
- fundamentarea documentelor cu caracter normativ şi a reglementărilor specifice; 
- studii sectoriale de evaluare a principalelor componente spaţiale şi urbanistice; 
- elaborarea de studii, cercetări şi documentaţii în domeniul locuirii şi arhitecturii; 
- analize privind aspectele cantitative şi calitative ale locuinţelor/locuirii la nivel micro- şi 

macro-teritorial; 
- elaborarea de metodologii în domeniul locuirii; 
- monografii ale locuirii, la diferite scări de analiză; 
- elaborarea planurilor locale pentru locuire; 
- fundamentarea politicilor de locuire, pe baza studiilor cu caracter sociologic; 
- estimarea şi evaluarea fondului necesar de locuinţe sociale la nivel local/regional/naţional. 
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Secţia de cercetare - dezvoltare în domeniul cooperării teritoriale, mediului şi observării 
teritoriului 
 

- cercetări teoretico-metodologice privind pattern-ul spaţial, local, regional şi naţional; 
- modelarea dinamicii teritoriale în Sistemul Informaţional Geografic; 
- implementarea sistemelor geospaţiale integrate pentru creşterea rezilienţei teritoriale; 
- elaborarea unei metodologii unitare pentru organizarea bazelor de date utilizate în planificarea 

teritorială; 
- generarea instrumentelor de suport decizional pe baza informaţiei geografice; 
- dezvoltarea instrumentelor de monitorizare spaţială a impactului politicilor de planificare; 
- elaborarea bazelor de date spaţiale şi analize geostatistice; 
- identificarea soluţiilor specifice pentru problemele de mediu; 
- inventariere şi evaluare elemente de patrimoniu natural şi construit în sisteme GPS şi GIS. 

 

Secţia de cercetare - dezvoltare în domeniul habitatuluişi arhitecturii 
 

- studii şi cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul habitatului şi arhitecturii; 
- elaborarea de studii cu caracter normativ şi de reglementări; 
- fundamentarea politicilor şi deciziilor locale privind direcţiile de dezvoltare a domeniului 

locuirii; 
- studii cu caracter sociologic; 
- cercetări în probleme specifice ale dezvoltării spaţiale şi urbanistice durabile; 
- actualizări tematice ale băncilor de date spaţiale; 
- realizarea de studii tematice pe subdomenii strategice de dezvoltare urbană şi teritorială; 
- elaborarea strategiilor de dezvoltare spaţială şi urbanistică; 
- elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului. 

 

Ofertă servicii 
 

- cercetări în probleme specifice ale dezvoltării spaţiale şi urbanistice durabile; 
- actualizări tematice ale băncilor de date spaţiale; 
- realizarea de studii tematice pe subdomenii strategice de dezvoltare urbană şi teritorială; 
- întocmirea de studii metodice şi de reglementare, ghiduri şi norme în sprijinul elaborării 

documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului; 
- studii de fundamentare sectoriale pentru planuri de urbanism, amenajarea teritoriului; 
- elaborarea strategiilor de dezvoltare spaţială şi urbanistică; 
- activităţi de cercetare dezvoltare (în cadrul Planului Naţional de cercetare/dezvoltare /inovare, 

a programelor sectoriale de cercetare şi programe europene); 
- activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare: elaborarea strategiei domeniului, formarea 

profesională,consultanţă şi asistenţă de specialitate, diseminare,publicaţii specializate; 
- activităţi de elaborare a reglementărilor tehnice din domeniul amenajării teritoriului şi 

urbanismului; 
- elaborare de documentaţii de amenajarea teritoriului. 
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Sucursala Cluj-Napoca a INCD URBAN-INCERC - asigură asistenţă partenerilor săi din sectorul 
construcţiilor şi nu numai, în adoptarea soluţiilor optime pentru probleme specifice privind: materiale 
de construcţii, siguranţa structurală a construcţiilor, economisire a energiei şi protecţiei mediului, 
clădiri din patrimoniul istoric. 
 

Scurt istoric 
 

Filiala INCERC din Cluj a fost înfiinţată în anul 1962, având ca profil cercetări în domeniul 
betonului, betonului armat şi betonului precomprimat, cu accent pe elementele de construcţie de 
închidere din betoane uşoare. 
 
Cercetare fundamentală şi aplicată, elaborare reglementări tehnice în construcţii, transfer 
tehnologic 
 

Cercetări pe materiale de construcţii 
- betoane uşoare de izolaţie şi rezistenţă; 
- reciclarea deşeurilor şi subproduselor industriale; 
- beton autocompactant pentru industria de elemente prefabricate pentru construcţii. 

 

Cercetări pe elemente şi substructuri solicitate la forţe de tip seismic 
- cercetări privind soluţii de consolidare: clădiri cu structura în cadre din beton armat şi clădiri 

cu diafragme din zidărie; 
- studii şi cercetări privind utilizarea panourilor disipatoare de energie la consolidarea 

structurilor în cadre amplasate în zone seismice. 
 

Încercări pe materiale, elemente şi structuri de construcţii pentru certificarea conformităţii şi 
elaborarea de agremente tehnice 

- încercări fizico-mecanice pe orice tip de material de construcţie; 
- încercări pe elemente şi subansambluri din beton armat şi beton precomprimat; 
- încercări pe pereţi de compartimentare; 
- încercări static alternante de tip seismic pe elemente, subansambluri şi structuri din zidărie. 

 

Monitorizarea construcţiilor 
- încercări pe construcţii de oţel (îmbinări prin şuruburi, sudate); 
- încercări la solicitări gravitaţionale a elementelor metalice liniare şi de suprafaţă; 
- încercări static alternante de tip seismic pe elemente, subansambluri şi structuri din metal; 
- încercări pe piloţi de probă şi din lucrare. 

 

Încercări nedistructive in situ 
- urmărirea in situ a construcţiilor (urmărirea tasării construcţiilor prin încercări topografice, 

urmărirea prin încercări statice, deplasări şi deformaţii ale elementelor de construcţii etc); 
- încercări nedistructive şi semidistructive pe elemente şi structuri din beton, beton armat şi 

beton precomprimat. 
 
Laborator de Cercetare şi Încercări materiale şi elemente de construcţii  
 
Domenii principale de activitate:  cercetare fundamentală şi aplicată și  cercetări pe materiale 
de construcţii 

- betoane uşoare de izolaţie şi rezistenţă; 
- reciclarea deşeurilor şi subproduselor industriale; 
- beton autocompactant pentru industria de elemente prefabricate pentru construcţii; 
- capacitatea de autovindecare a materialelor avansate cimentoase. 
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Încercări pe elemente, subansamble şi structuri de construcţii 
- teste privind încărcări gravitaţionale şi accidentale a elementelor de beton armat și 

precomprimat, oţel, zidărie, lemn şi diverse elemente structurale; 
- teste pe produse prefabricate din beton (tuburi, blocuri şi elemente de pavaj, borduri, cămine 

de vizitare şi inspecţie), plăci din piatră naturală şi ceramice, dale, etc. 
 

Monitorizarea construcţiilor 
- urmărirea in situ a construcţiilor (tasări, fisuri, deformaţii). 

 

Determinări nedistructive 
- evaluarea in situ a rezistenţei betonului (încercări nedistructive şi pe carote). 

 

Determinări in situ 
- teste in situ pentru evaluarea capacităţii portante sub încărcări statice a construcţiilor şi 

elementelor structurale (poduri, piloţi, grinzi). 
 

Determinări de laborator pe materiale şi produse de construcţii (peste 1000 rapoarte de 
încercări/ anual) 

- încercări acreditate şi/sau autorizate pe uşi şi ferestre, beton, oţel, ciment, tencuieli, materiale 
izolatoare, lemn, gips, var, materiale plastice, produse de finisare, inclusiv determinarea 
eficacităţii ignifugării pe epruvete de lemn; 

- încercări pentru certificarea conformităţii - sistemele 1, 2, 3 și 4; 
- elaborarea de Agremente Tehnice pentru materiale şi produse de construcţii, elemente 

structurale şi nestructurale, procedee de construcţii. 
 

Cercetări pe elemente și substructuri 
- noi concepte de proiectare pentru structuri prefabricate din beton armat; 
- comportarea structurilor metalice şi mixte oţel-beton la sarcini accidentale; 
- soluţii de reabilitare pentru structuri în cadre de beton armat şi pereţi structurali de zidărie; 
- rezistenţa la forfecare a grinzilor din beton armat la solicitări seismice. 

 

Agremente Tehnice Grupe Specializate 
- elemente structurale şi fundaţii; 
- elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje; 
- protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge, învelitori; 
- finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli; 
- produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor; 
- drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi. 

 
Reglementări Tehnice în Construcţii 
C 155-2013 "Normativ betoanelor uşoare" 
 

Proiecte de cercetare 
- Program Nucleu - Soluţii sustenabile privind siguranţa la cutremur a structurilor în cadre 

prefabricate de beton armat, 2009-2015; 
- Cercetări prenormative şi revizuirea normativului C155-89 "Prepararea şi utilizarea 

betoanelor cu agregate uşoare", 2010-2013; 
- Concepţia structurală şi proiectarea pe baza controlului mecanismului de cedare a structurilor 

multietajate supuse la acţiuni accidentale (CODEC), partener al Universităţii "Politehnica" 
Timişoara, 2012-2016. 
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Sucursala Iași a INCD URBAN-INCERC - îşi desfăşoară activitatea în domeniile specifice, de la 
înfiinţarea sa, iunie 1956, eveniment datorat profesorului Anton Şesan, cu sprijinul organelor centrale 
de resort şi a personalităţilor ştiinţifice. 
 

Scurtistoric 
 

Iniţial activitatea ştiinţifică desfăşurată la Iaşi, a vizat protecţia construcţiilor la acţiuni dinamice-
seismice. 

Prin eforturile specialiştilor ieşeni s-a proiectat, realizat şi pus în funcţiune prima platforma 
seismică, programabilă automat, de 140tf, în anul 1966, în România.  

Anul 1972 a însemnat diversificarea activităţii sucursalei Iaşi şi anume abordarea cercetărilor 
specifice fizicii construcţiilor care au devenit posibile prin punerea în funcţiune a Laboratorului de 
Cercetări Higrotermice şi a Staţiei de Încercări, fiind prima structură de cercetare experimentală şi 
încercări higrotermice din România, din ţările sud-est şi central europene. 

În anul 2009 - prin Hotărârea nr.1398 din 18 noiembrie 2009 se înfiinţează Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-
INCERC". 
 

În prezent 
 

Sucursala Iaşi dispune de o infrastructură de cercetare modernizată, axată pe cele două domenii 
tradiţionale şi anume: 

- cercetare experimentală în domeniul acţiunilor de mediu, dinamice-seismice, asupra clădirilor 
echipamentelor şi instalaţiilor industriale; 

- cercetare experimentală în domeniul fizicii construcţiilor, protecţiei termice şi acţiunilor 
climatice extreme, asupra construcţiilor şi echipamentelor industriale, dispunând de 
următoarele dotări; 

- cameră climatică de mari dimensiuni, volum maxim 500 mc destinată încercărilor sub 
regimuri higrotermice de mediu exterior cu climat excesiv de - 47 °C ... + 70 °C, gheaţă, 
radiaţie solară, vânt etc; 

- cameră climatică de medii dimensiuni şi volum maxim 140 mc, cu atmosferă dublă, pentru 
regimuri higrotermice de mediu exterior specifice zonelor climatice I, II, III, IV şi excesive de 
- 35 °C... + 70 °C; 

- platformă seismică de 15 tf, dimensiuni 3,5 x 3,5m, capacitate maxima 15tf, cutremur maxim 
11-12 (scara MM), frecventa 50-35Hz, amplitudine +8cm, acceleraţie maximă 1,5g(s) 
sau2.0g(h). 

 
Laborator de Cercetare şi Încercări Higrotermice - Climatice, Mecanice şi Seismice pentru 
Construcţii, Instalaţii şi Echipamente  
 

Încercări 
- încercări de tip pentru certificarea produselor, privind caracteristicile şi performanţa 

produselor pentru construcţii -instalaţii-industrie; 
- încercări privind performanţa termoenergetică şi higrotermică; 
- încercări climatice - seismice, conform cu standardelor europene şi internaţionale, civile şi 

militare (EN, ISO, CEI, CENELEC, ATP, MIL) specifice echipamentelor electrice, de 
transport, de telecomunicaţii, de detecţie, civile şi militare (Electroputere, AEROSTAR, 
EximProd, Powe Systems, SIEMENS, ABB, ARTECHE, etc); 

- încercări de determinare a rezistenţei la acţiunea factorilor climatici de lungă durată. 
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Cercetare - Proiecte - Studii 
- 1200 lucrări de cercetare fundamentală şi aplicativă în fizica construcţiilor-instalaţiilor, 

performanţa şi eficienţa termică, energetica construcţiilor şi instalaţiilor; 
- Cercetarea acţiunii factorilor climatici asupra construcţiilor, capacităţii funcţionale a 

echipamentelor industriale şi tehnicii civile şi militare, produse de parteneri din România, 
Germania, Suedia, Spania, Italia, Turcia; 

- 28 proiecte în cadrul Programelor Naţionale de Cercetare Orizont 2000 - RELANSIN -
AMTRANS – CEEX - PNCDII; 

- parteneriat în cadrul programelor europene COPERNICUS; 
- cercetare în cadrul programelor de modernizare şi reabilitare a construcţiilor, optimizarea 

termoenergetică, energii noi; 
- cercetare higrotermică în domeniile confortului; 
- cercetare privind siguranţa şi fiabilitatea echipamentelor electroenergetice la acţiunile 

climatice şi seismice. 
 

Agrementare tehnică, certificare climatică şi seismică 
- structuri, fundaţii şi produse aferente; 
- protecţii termo-fono şi hidroizolante şi la foc, sisteme de izolare termică şi hidrofugă; 
- elemente de închidere opace şi vitrate, geamuri izolante; 
- produse de finisaj şi protecţii anticorozive, tencuieli, placaje, pardoseli; 
- elemente şi produse pentru instalaţii, materiale, elemente şi structuri pentru drumuri, poduri, 

porturi şi aeroporturi; 
- sisteme de izolare termică; 
- echipamente complexe, echipamente energetice de putere şi de telecomunicaţii; 
- sisteme şi procedee pentru construcţii, drumuri, instalaţii, izolare termică şi fonică, etc. 

 

Colaborări cu Universităţi, institute de cercetare şi organisme naţionale şi internaţionale: 
- Universităţi Tehnice de Construcţii - Bucureşti,laşi, Timişoara, Cluj-Napoca; 
- Institute şi centre de cercetare: IPA Bucureşti, ICMET Craiova, Centrul de cercetare 

POLYTECH laşi, Centrul Mitropolitan de Csercetare TABOR laşi, Academia Română - 
Institutul de Chimie Macromoleculară P. Poni, laşi; 

- Institute de cercetare şi organisme europene: IFT Rosenheim, C.S.T.B. Paris, RILEM 
Geneva,Institutul de Fizica Construcţiilor Moscova, VUPS Praga-Cehoslovacia, 
Laboratoarele MA 39-Viena, Laboratoarele SP- Suedia, BRE- Londra; 

- Universităţi din Budapesta, Marseille, Liege, Bruxelles; 
- ASRO - Membru al CTS 11, 318, TEIAS Ankara-Turcia. 
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Sucursala Timișoara a INCD URBAN-INCERC - s-a înfiinţat în anul 1950 ca Filială a Institutului 
de Cercetări și Studii pentru Construcţii (ICSC), la iniţiativa profesorului emerit ing. Constantin 
Avram.  

În cadrul INCERC - Filiala Timişoara s-a desfăşurat o fructuoasă activitate de cercetare în 
diverse domenii ale construcţiilor. 

 

 Scurt istoric 
 

1955 - în cadrul institutului apar laboratoarele Construcţii metalice la Bucureşti şi Protecţia 
contra coroziunii la filiala INCERC Timişoara. În cadrul laboratorului Construcţii metalice s-a 
cercetat și studiat proprietăţile fizico-mecanice şi reologice (rezistenţă la deformaţie, structură 
metalografică) ale oţelurilor folosite în construcţii.  

În cadrul laboratorului de la Timişoara s-a încercat ca prin cercetările efectuate să se stabilească 
alcătuirea şi comportarea elementelor de structură din profile de oţel cu pereţi subţiri, modul şi 
procedeele de sudare a armăturilor din oţel beton.   

În cadrul laboratorului Protecţia contra coroziunii s-a trecut la studierea, cercetarea şi încercarea 
proprietăţilor fizico-chimice a materialelor de construcţii, comportarea lor în mediile chimice 
agresive şi găsirea soluţiilor de protecţie a elementelor de construcţii împotriva coroziunii. 

De un real ajutor în realizarea aparatelor de încercări a fost colectivul de Proiectare din INCERC 
şi colectivul Bazei de ateliere pentru deservirea cercetărilor. 
 

Organizarea internă a fost structurată pe următoarele compartimente: Structuri din beton 
armat, beton precomprimat, lemn şi zidărie: 

- cercetări privind comportarea şi calculul structurilor din beton armat şi otel în zone seismice; 
- structuri prefabricate din beton asamblate prin postcomprimare. 

 

Construcţii metalice şi sudură: 
- calculul şi alcătuirea elementelor din profile cu pereţi subţiri formate la rece; 
- consolidarea structurilor din oţel. 

 

Materiale de construcţii, tehnologia mortarelor şi a betoanelor: 
- procedeu şi dispozitiv pentru controlul rapid al calităţii betonului; 
- betoane uşoare din cenuşă de termocentrală. 

 
Laborator de cercetare și încercări materiale, elemente și structuri, geotehnică și fundaţii 
pentru construcţii  
 
 

Structuri din beton armat, beton precomprimat, lemn şi zidărie: 
- cercetări privind comportarea şi calculul structurilor din beton armat şi oţel în zone seismice; 
- structuri prefabricate din beton asamblate prin postcomprimare. 
 

Construcţii metalice şi sudură: 
- calculul şi alcătuirea elementelor din profile cu pereţi subţiri formate la rece; 
- consolidarea structurilor din oţel, materiale de construcţii, tehnologia mortarelor şi a 

betoanelor; 
- procedeu şi dispozitiv pentru controlul rapid al calităţii betonului; 
- betoane uşoare din cenuşă de termocentrală; 
- fundaţii directe realizate în gropi ştanţate. 
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Domenii de activitate 
- cercetare fundamentală şi aplicată; 
- cercetări pe elemente şi substructuri supuse la încercări statice; 
- studii şi cercetări privind conlucrarea lemn-beton, beton armat; 
- cercetări privind utilizarea unor panouri prefabricate la realizarea planşeelor compuse lemn-

beton; 
- studii şi cercetări privind comportarea planşeelor compuse lemn-beton monolit/placă 

prefabricată; 
- cercetări teoretice şi experimentale, în condiţii de solicitări statice, privind reducerea 

deformaţiilor terenurilor dificile de fundare, prin armare, utilizând materiale geosintetice; 
- cercetări teoretice şi experimentale privind izolarea bazei construcţiilor la acţiunea seismic, 

prin armarea terenului de fundare cu diverse materiale geosintetice; 
- studii şi cercetări privind utilizarea elementelor modulare tip BSF la construcţii: materialul 

FOLEX BSF (Bolţar din Spumă Poliuretanică prefinisat prin placare cu Fibrociment - sau 
orice alt material: inox, fibre de sticlă, etc.) este agrementat pentru a putea fi folosit în 
realizarea unor construcţii tip "P + 2 + M" în România. Avantajele clare ale materialului sunt: 
izolaţia termică a peretelui echivalent (pentru un bolţar de 30 cm PUR ) cu un zid de 
grosimea: 6 metri de beton sau 1.20 metri de lemn - coeficientul termic de transmisie al 
spumei poliuretanice fiind de 0.023 W/m.k, adică un necesar termic al imobilului construit 
din acest material este echivalent cu: 5 W/ mc. Structura internă de armare cu beton şi oţel-
beton are avantajul realizării unui sistem de stâlpi ori din 60 în 60 cm, similar unei structuri 
tip cadru cu bare, oferă structurii de rezisţenă toate motivele susţinerii unor construcţii înalte. 
Faptul că betonul "umple" structura atât verticală cât şi oblică (prin goluri diagonal) asigură 
structurii o comportare adecvată la seism. 

- încercări pe elemente, subansamble şi structuri de construcţii; 
- încercări pe elemente şi structuri din beton armat, beton precomprimat; 
- încercări pe elemente din lemn masiv şi lemn lamelat încleiat; 
- încercări statice alternante de tip seismic pe elemente, subansambluri şi structuri din zidărie;  
- încercări pe tuburi şi cămine din beton şi beton armat; 
- încercări pe elemente şi construcţii de oţel (îmbinări prin şuruburi, sudate). 

 

Grupele specializate pentru elaborarea agrementelor tehnice:  
 

Elemente structurale şi fundaţii (profile din oţel şi din aluminiu, elemente şi structuri metalice, 
scări) 
 

Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplarie şi vitraje (pereţi 
exteriori neportanţi din diferite materiale, pereţi multistrat, pereţi interiori în diferite alcătuiri, tavane 
false, pereţi de sticlă, etc);  
 

Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge, învelitori (produse fonoabsorbante, 
învelitori din tablă, ţigle polimerice, lucarne, guri de scurgere, aticuri etc.) 
 

Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli (pardoseli, vopsele de 
diferite tipuri - pe lemn, metal şi glet, acoperiri metalice sau nemetalice, protecţii catodice, 
impermeabilizări, tapete, mochete, tencuieli 
 

Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor (încălziri, etc). 
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   6.2. Laboratoare de încercări acreditate/neacreditate 
 

INCD URBAN-INCERC este certificat pentru sistemul de management integrat calitate - mediu 
- SSM de către SRAC, are în componenţă un organism de certificare produse sistem 1 şi 2+ acreditat 
RENAR şi notificat pe NANDO, un organism de evaluare şi verificare a constanţei performanţei 
produsului sistem 3 acreditat RENAR şi notificat pe NANDO, un organism de evaluare tehnică 
notificat pe NANDO, 8 laboratoare acreditate RENAR şi 9 laboratoare autorizate ISC. 

 
6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional 

 
Centrul  de Performanţă  Structurală Durabilă (CPSD) 
 

Centrul de Performanţă Structurală Durabilă este constituit din echipele de cercetare a trei 
laboratoare de cercetare şi încercări din INCD “URBAN-INCERC”: Laborator de cercetare și 
încercări reţeaua naţională seismică pentru construcţii - evaluarea riscului seismic şi acţiuni în 
construcţii” (RNERC), Laboratorul de cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea 
betoanelor şi mortarelor, elemente şi structuri de construcţii, geotehnică şi fundaţii pentru construcţii 
(BSGF)” şi Laboratorul de cercetare şi încercări pentru securitatea la foc a construcţiilor (FOC). 

Cele mai importante domenii de activitate ale centrului sunt legate de elaborarea reglementărilor 
tehnice (specificaţii tehnice, coduri, normative, ghiduri, metodologii şi manuale de proiectare, 
execuţie exploatare şi intervenţii în construcţii) pentru materialele şi soluţiile constructive implicate 
de domeniile de specialitate ale centrului de performanţă. 

De asemenea, cercetări şi studii pentru optimizarea metodologiilor de îmbunătăţire a 
pământurilor dificile, aplicabile în lucrările geotehnice speciale şi de infrastructură rutieră, cercetări 
privind stabilizarea pământurilor utilizând diferite materiale locale şi ecologice, cu aplicabilitate în 
lucrările de infrastructură, cercetări fundamentale şi aplicaţii experimentale privind evaluarea 
comportamentului specific al pământurilor  sub acţiunea solicitărilor  hidrice, mecanice şi dinamice. 

Studii privind acţiunile seismice şi antropice, hazardul seismic şi riscul seismic precum şi analiza 
caracteristicilor dinamice ale clădirilor şi încercări dinamice pe structuri, în laborator şi in situ.  

Încercări nedistructive pentru beton şi /sau beton armat.  
Studii teoretice şi experimentale privind comportarea la foc a materialelor şi elementelor de 

construcţii. 
 
Reţeaua Naţională Seismică a INCD URBAN-INCERC (RNERC) 
 

Reţeaua de monitorizare seismică a structurilor din cadrul INCD URBAN-INCERC este 
orientată către monitorizarea structurilor şi instrumentarea lucrărilor publice.   

Înregistrările obţinute in situ şi pe clădiri au fost şi sunt deosebit de importante pentru 
proiectanţi, şi în consecinţă reţeaua seismică este considerată o sursă de referinţă pentru breasla 
inginerilor civilişti din România. Reţeaua Natională Seismică este cea mai mare reţea din România, 
cu aproximativ 60 accelerometre digitale amplasate în Bucureşti şi în teritoriu. 

Reţeaua INCD URBAN-INCERC are în componenţa echipamente de ultima generaţie produse 
de  companiile Kinemetrics (31 accelerometre) şi GeoSIG (32 accelerometre) precum şi 6 staţii 
seismice pentru monitorizare continuă a clădirilor, produse de Kinemetrics, USA. 

Reţeaua pentru mişcări seismice puternice de la INCD URBAN-INCERC este inclusă oficial 
printre infrastructurile care au drept obiectiv reducerea riscului seismic.  

De asemenea, funcţiile sale extinse sunt de a sprijini în situaţii de urgenţă şi de a monitoriza 
teritoriului României pentru acţiuni seismice şi vibraţii, periculoase pentru construcţii şi 
infrastructuri. 
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Reţeaua Naţională Seismică, pe baza protocolului încheiat cu Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale Român, are capacitatea de a transmite în timp real către serverul central existent la INCD 
URBAN-INCERC, datele înregistrate în amplasamente. 
 
Laboratorul de Cercetare și Încercări privind tehnologia și durabilitatea betoanelor și 
mortarelor, materialelor, elementelor și structurilor de construcţii, geotehnică și fundaţii 
pentru construcţii (BSGF) 
 

Laboratorul de cercetare şi încercări privind tehnologia şi durabilitatea betoanelor şi mortarelor, 
materialelor, elementelor şi structurilor de construcţii, geotehnică şi fundaţii pentru construcţii are ca 
domenii de activitate elaborarea reglementări tehnice în domeniul ingineriei civile, cercetări 
fundamentale şi aplicative specifice domeniului ingineriei civile, analiza condiţiilor de teren în 
vederea elaborării studiilor geotehnice prin încercări de teren şi laborator pentru determinarea 
caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor precum şi consultanţă, asistenţă tehnică şi 
expertize. 

De asemena, laboratorul elaborează agremente tehnice pentru produse şi procedee utilizate în 
domeniul construcţiilor, grupele specializate nr.1 “Elemente structurale-Fundaţii”;  nr.2 Elemente de 
închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje; nr.5 Produse, procedee şi 
echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor: încălziri, climatizări,  ventilaţii, sanitare, gaze, 
electrice;  Grupa specializată nr.7 “Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi”. 
 
Laboratorul de Cercetare și Încercări securitatea la Foc a Construcţiilor 
 

 Laboratorul de Cercetare şi Încercări Securitatea la Foc a Construcţiilor este acreditat RENAR şi 
autorizat ISC pentru teste în vederea determinării rezistenţei la acţiunea focului pentru uşi, obloane şi 
ferestre, teste în vederea determinării rezistenţei la acţiunea focului pentru pereţi autoportanţi, teste 
privind determinarea rezistenţei la acţiunea focului a elementelor de construcţii autoportante - 
plafoane şi teste privind determinarea rezistenţei, la un foc interior, pentru elemente de acoperiş. 
 Laboratorul este deasemenea membru în Asociaţia de Securitate la Incendiu (ASI). 
 

 În 2015, se poate spune că laboratorul a aniversat o jumătate de secol de activitate. În aceşti ani 
colectivul laboratorului a elaborat numeroase lucrări fundamentale şi experimentale, având ca scop 
studiul şi cercetarea comportării la foc a materialelor şi elementelor de construcţii. 
 
Centrul de Performanţă energetică a clădirilor (CPEC) 
 

Centrul de Performanţă Energetică a Clădirilor din cadrul Sucursalei INCERC Bucureşti are o 
activitate susţinută în domeniul ingineriei proceselor termice, analizei comportamentului termic al 
clădirilor, simularea şi testarea sistemelor clădirilor şi materialelor termoizolante, performanţelor 
energetice ale clădirilor noi şi existente, anvelope inteligente, soluţii tehnice adecvate clădirilor cu 
consum de energie aproape egal cu zero. 

Activitatea de cercetare în cadrul centrului se desfăşoară pe suportul laboratorului de cercetare şi 
încercări pentru instalaţii, materiale şi echipamente, protecţie termică şi economie de energie în 
construcţii (ITEE). 

În cadrul centrului se gestionează Baza de Date Centrală cu certificate de performanţă energetică 
şi funcţionează secretariatele comitetelor tehnice de standardizare ASRO CT281 (Performanţa 
termică a clădirilor şi elementelor de construcţie) şi ASRO CT302 (Instalaţii de încălzire, ventilare şi 
condiţionare a aerului - incluzând şi domeniul energiei solare). 
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Activităţile desfăşurate în cadrul centrului sunt cercetări de tip teoretic-experimental privind 
identificarea şi definirea cerinţelor privind proiectarea/ renovarea majoră a clădirilor pentru realizarea 
de “clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero”. 
 
Laborator de Cercetare și Incercări Acustica Construcţiilor (AC) 
 

Laboratorul Acustica Construcţiilor are autorizare ISC şi acreditare RENAR pentru efectuarea 
unor teste acustice pentru elemente exterioare şi interioare clădirilor, finisaje şi instalaţii. 

Activitatea laboratorlui se bazează pe cercetări fundamentale şi aplicate în domeniul clădirilor, 
acustică arhitecturală, pentru mediile urbane și industriale și acustica instalaţiilor tehnologice şi  
aplicarea rezultatelor cercetărilor pentru asigurarea confortului acustic în clădiri civile, clădiri 
administrative și comerciale, săli de clădiri, auditorii şi în mediul urban. 

De asemenea, elaborarea de Reglementări tehnice, pentru interesul naţional şi public, care 
privesc asigurarea cerinţelor fundamentale de acustică pentru clădiri, instalaţii în clădiri şi a mediului 
urban. 

Elaborarea Certificatelor de conformitate pentru produsele utilizate în domeniul acusticii 
construcţiilor precum şi elaborarea de Agremente Tehnice pentru produse specifice domeniului de 
activitate al laboratorului, emiterea documentelor referindu-se la calitatea în domeniul construcţiilor, 
în spiritul Legii Calităţii în construcţii - nr.10 / 1995. 
 
Laborator de Cercetare și Încercări produse polimerice, finisaje, protecţie la coroziune și 
degradare biochimică a  construcţiilor, protecţie hidrofugă și învelitori ( PFCH) 
 

În cadrul laboratorului cele mai importante activităţi de cercetare şi încercări sunt realizate pe 
produse polimerice şi finisaje utilizate în construcţii, coroziune şi protecţia anticorozivă a 
construcţiilor, materiale hidroizolante şi bituminoase pentru acoperişuri şi învelitori şi mixturi 
asfaltice pentru drumuri. 

Principalele competenţe ale laboratorului sunt legate de cercetări aplicative privind produse 
polimerice şi finisaje în domeniul construcţiilor, cercetări prenormative şi elaborarea de reglementări 
tehnice de interes public şi naţional care privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor 
şi instalaţiilor aferente. 

De asemenea, încercări de laborator privind caracteristicile tehnice ale produselor polimerice şi 
finisajelor pentru construcţii, ale produselor de protecţie anticorozivă şi hidrofugă şi ale învelitorilor, 
în vederea elaborării de agremente tehnice/certificării de conformitate, încercări şi analize de 
laborator pentru determinarea conţinutului în ioni agresivi din beton, a sărurilor minerale şi a 
carbonaţilor din soluri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



47 
 

     6.4. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui  
            grad de utilizare optim 

 

Obiectiv al strategiei 
INCD Măsuri Indicatori de rezultat 

 

Obiectiv general 1 (finanţare) 

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 

 

Obiectiv general 3 (revistele şi conferinţa institutului) 

Indexarea naţională a 
revistei U. A. C. 

Depunerea actelor necesare după 
anunţarea reînceperii procesului de 
evaluare 

Nivelul obţinut (A, B, C etc.) 
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Obiectiv al strategiei 
INCD Măsuri Indicatori de rezultat 

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 

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 

Pondere autori străini pentru fiecare 
ediţie a conferinţei 

Creşterea numărului de 
citări ale revistelor 

Măsuri administrative dispuse în urma 
rezultatelor evaluării anuale 
 

Nr. citări în sistem ISI, Scopus, alte 
citări 

Asigurarea masei 
critice de articole 

Măsuri administrative dispuse în urma 
rezultatelor evaluării anuale 
 

Avans numere (de exemplu: X 
numere în avans) 

 

Obiectiv general 4 (vizibilitatea) 

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 

 

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 
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Obiectiv al strategiei 
INCD Măsuri Indicatori de rezultat 

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 

 

Cunoaşterea 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 
 

Cunoaşterea 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 

 

Obiectiv suport 3 (infrastructura) 

Noi infrastructuri 

Identificarea din timp a necesităţilor şi 
prioritizarea investitiilor 
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) 
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Obiectiv al strategiei 
INCD Măsuri Indicatori de rezultat 

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 investitiilor 
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) 
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            7. REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

 7.1. Structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 

7.1.1 lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI 
 

3 

7.1.2 factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI 
 

2,128 

7.1.3 citări în reviste de specialitate cotate ISI 
 

16 

7.1.4 brevete de invenţie (solicitate / acordate) 
 

0/1 

7.1.5 citări în sitemul ISI ale cercetărilor brevetate 
 

0 

7.1.6 
produse/servicii/tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, 
omologări sau inovaţii proprii 
 

0/0/0 

7.1.7 

lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate fără cotaţie ISI 
- lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate indexate ISI 
- lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate indexate BDI 
- lucrări publicate integral în volumele unor conferinţe internaţionale 
- lucrări publicate în rezumat în volumele unor conferinţe internaţionale 
- lucrări publicate integral în volumele unor conferinţe naţionale 
- lucrări publicate în rezumat în volumele unor conferinţe naţionale 

 

87 
3 
14 
26 
20 
4 
20 

7.1.8 
comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale. 
comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale 
 

63 
49 

7.1.9 
studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri 
tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar 
 

 
0 

7.1.10 drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare legale 
 

0 
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 Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efecte obţinute 

           7.2.1. Publicaţii editate de INCD URBAN-INCERC 

   
Urbanism. Arhitectură. Construcţii (ISSN 2069-

0509) Construcţii (ISSN 1221-2709) 
Buletinul construcţiilor 

(ISSN 1857-3762) 
 

  

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

2343-7537) 

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

teritoriului (ISSN 2393-3208) 
 

   

Probleme de economia construcţiilor (ISSN 1584-
2797) 

Buletin român de agremente 
tehnice în construcţii (ISSN 

1222-1295) 

Buletin informativ al INCD 
URBAN-INCERC (ISSN 2885-

5823) 
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      7.2.2. Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură,  
                urbanism şi dezvoltare teritorială 
 

Începând din anul 2011, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi 
Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC a iniţiat, urmând strategia de dezvoltare elaborată 
în anul 2010, organizarea de două ori pe an a unei conferinţe în domeniile sale de activitate - 
inginerie civilă şi dezvoltare spaţială durabilă, de la dezvoltarea teritorială la cea urbană şi proiectarea 
de arhitectură - intitulată generic „conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, 
arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială”. 

 

Cea de-a XIII-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, 
arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială 
 

În perioada 25-27 octombrie 2017 INCD URBAN-INCERC a organizat cea de-a XIII-a ediţie a 
conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare 
teritorială, iar sucursala Cluj-Napoca a INCD URBAN-INCERC a organizat conferinţa aniversară a 
55 de ani într-un eveniment comun având ca temă „Cercetările aplicative, cheia dinamicii dezvoltării 
sustenabile în piaţa construcţiilor”.  

Obiectivul conferinţei a fost acela de a prezenta cele mai noi cercetări din domeniul 
construcţiilor, economiei construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării teritoriale, cu accent 
pe reliefarea celor din cadrul Sucursalei INCD URBAN-INCERC Cluj-Napoca şi în mod special pe 
legătura dintre cercetare şi piaţa construcţiilor, a proiectării şi planificării. 

Invitatul special a fost prof. dr. Michael GRANTHAM, Visiting Professor, Universitatea din 
Leeds, Redactor şef al „Case Studies in Construction Materials”, Consultant pentru Sandberg LLP, 
fost Preşedinte al Institutului pentru Tehnologia Betoanelor, Director al Concrete Solutions, care 
organizează celebra conferinţă internaţională privind repararea betoanelor, care a prezentat 
comunicarea „Betoane sustenabile/durabile – oare specificaţiile corespund întotdeauna scopului?”. 
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               7.2.3. Lista contribuţiilor ştiinţifice pentru 2017 

I. Publicaţii 
A. Publicaţii reprezentative 

a) Articole/studii publicate în reviste de specialitate 

I. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională 
cotate ISI 

Ris1) Dobrescu C.F (2017), Study concerning bearing assessment of natural  and stabilized soils 
using binders with ecological benefits  based on parametric correlations, Romanian Journal 
of Materials 47 (1): 112 -116 (factor de impact 0,612) 
 

Ris2) Dragomir C. S., Dobre D., Craifaleanu I. G., Georgescu E. S. (2017). Ex-ante and ex-
post instrumental diagnosis of buildings structural health, an approach at the level of the 
National Seismic Network, "URBAN-INCERC". Scientific Papers. Series E. Land 
Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering 6:77-80, ISSN: 
2285-6064, Accession Number: WOS:000413693400013 

 
 

Ris3) Tache A, Popescu OC, Tache M (2017), Analiză în sistem GIS a atractivitătii retelei de 
localităti urbane si rurale pentru evaluarea factorilor competitivi la nivel national, Revista 
Română de Statistică 9S:83-102, [indexata in 5 baze de date internationale, inclusiv 
Thomson Reuters, ISSN: 2359-8972], disponibil 
http://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-
content/uploads/2017/09/A4en_rrss_09_20171.pdf 
 

Ris4) Vasile V., Dima A., Ion M. (2017), Monitoring of the inorganic pollutants in built indoor 
environment, Rev.Chem. 68(1):85-89 (factor de impact 0,956, scor relativ de influentă 
0,183, ISSN 0034-7752) 

 
 

Ris5) 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, Energy Procedia112:314-
321 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) 
 

Ris6) Chereches N.-C., Chereches M., Miron L., Hudisteanu S. (2017), Numerical study of 
cooling solutions inside a power transformer, Energy Procedia112:314-321 [ISI-
Proceedings, ISSN 1876-6102], disponibil la http://ac.els-cdn.com/S1876610217312286/1-
s2.0-S1876610217312286-main.pdf?_tid=0c58b536-6c50-11e7-9e7f-
00000aacb362&acdnat=1500447851_7f080c2d258ebcdc42c2d6468ac11e18 (integral) 
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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) Dobrescu C.F., Călăraşu E.A., Ungureanu V. V. (2017),  Systematic Studies on Defining 
Interaction Process of Clay Minerals for Achieving Synthetic Mixtures as Composite 
Materials Applied in Stabilization Works, Procedia Engineering 190:581-588, ISSN: 1877-
7058, DOI: 10.1016/j.proeng.2017.05.387 (indexat Science Direct) 

Rio2) Dobrescu C. F., Călăraşu E. A., Craifaleanu I.-G. (2017), Ground settlement in urban 
structures exposed to geo-environmental and anthropic hazards: a case study for Galati 
city. SPACE 2016 Conference, Slovakia. Procedia Engineering, Elsevier 190:611-618, 
ISSN: 1877-7058, DOI: 10.1016/j.proeng.2017.05.387 (indexat Science Direct) 

Rio3) Dobrescu C.F., Braguţă E. (2017), Optimization of vibro-compaction technological process 
considering rheological properties, in: Herisanu N., Marinca V. (eds) Acoustics and 
Vibration of Mechanical Structures-AVMS-2017, Springer Proceedings in Physics, vol 198. 
Springer, Cham 

Rio4) Lambrache S. (2017), Indici medii orientativi de actualizare a valorii clădirilor şi 
construcţiilor speciale  la nivelul  trimestrului  I 2016, Probleme de Economia 
Construcţiilor, 1:25-45 [română], [revistă indexată în baza de date Ulrich's Web Global 
Serials Directory, ISSN 1584 - 2797] 

Rio5) Lambrache S. (2017), Indici medii orientativi de actualizare a valorii clădirilor şi 
construcţiilor speciale  la nivelul  trimestrului  II 2016, Probleme de Economia 
Construcţiilor, 1:4-24 [română], [revistă indexată în baza de date Ulrich's Web Global 
Serials Directory, ISSN 1584 - 2797] 

Rio6) Lambrache S. (2017), Indici medii orientativi de actualizare a valorii clădirilor şi 
construcţiilor speciale  la nivelul  trimestrului  III 2016, Probleme de Economia 
Construcţiilor, 2:25-45 [română], [revistă indexată în baza de date Ulrich's Web Global 
Serials Directory, ISSN 1584 - 2797] 

Rio7) Lambrache S. (2017), Indici medii orientativi de actualizare a valorii clădirilor şi 
construcţiilor speciale  la nivelul  trimestrului  IV 2016, Probleme de Economia 
Construcţiilor, 2:4-24 [română], [revistă indexată în baza de date Ulrich's Web Global 
Serials Directory, ISSN 1584 - 2797] 

Rio8) Lambrache S. (2017), Indici medii orientativi de actualizare a valorii clădirilor şi 
construcţiilor speciale  la nivelul  trimestrului  I 2017, Probleme de Economia 
Construcţiilor, 3:25-45 [română], [revistă indexată în baza de date Ulrich's Web Global 
Serials Directory, ISSN 1584 - 2797] 

Rio9) Lambrache S. (2017), Indici medii orientativi de actualizare a valorii clădirilor şi 
construcţiilor speciale  la nivelul  trimestrului  II 2017, Probleme de Economia 
Construcţiilor, 3:4-24 [română], [revistă indexată în baza de date Ulrich's Web Global 
Serials Directory, ISSN 1584 - 2797] 

Rio10) Tache AV, Petrisor AI (2017), GIS-based IT model for assessing territorial accessibility in 
Romania, International Journal of Human Settlements 1(2): 13-23 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058/190/supp/C
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Rio11) Popa I., Muresanu A. (2017), Anticorrosive  character of the 3 - layered systems of acrylic 
products with ceramic microspheres and kaolin addition. Part 1,  Construcţii [clasificarea 
revistei conform CNCSIS: B+, cod 892, ISSN 1221-2709], disponibil la 
http://constructii.incerc2004.ro/Archive/2011-1/art4-1-2011.pdf (integral) 

Rio12) Vasile V., Dima A., Ion M. (2017), Indoor air quality in built environment subject to 
vibrations generated by non-seismic sources, Construcţii [clasificarea revistei conform 
CNCSIS: B+, cod 892, ISSN 1221-2709] 

Rio13) Hegyi A., Dico C., Constantinescu H., Baera C. (2017), Influence of Hot-dip Galvanizing 
of Reinforcement on the Kinetics and Thermodynamics of Corrosion Process in Concrete , 
Procedia Technology 181:226 – 233 [revistă indexată în bazele de date Elsevier, ISSN 
2212-0173], disponibil la http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.380 (integral) 

Rio14) Calatan G., Hegyi A., Dico C., Mircea C. (2017), Experimental research on the 
recyclability of the clay material used in the fabrication of adobe bricks type masonry units, 
Procedia Technology 181:363 – 369 [revistă indexată în bazele de date Elsevier, ISSN 
2212-0173], disponibil la http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.402 (integral) 

Rio15) Miron C., Miron L. (2017), Case Study on Rehabilitation Solutions for Single Family 
Homes Using Eco-sustainable, Natural, Local Materials, Advanced Engineering Forum 
21:445-452, disponibila http://www.scientific.net/Participant/Papers/4448, ISSN: 2234-
991X, doi:10.4028/www.scientific.net/AEF.21.445 
 

d) Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale 

 I. Articole/studii publicate integral 

Via1) Dobrescu C. F., Călăraşu E. A. (2017), Aspcts regarding the variability of geothechnical 
parameters related to swelling potential of clayey soils using statical tools, 17th 
International Muldisciplinary Scientific GeoConferences SGEM2016, Albena, Bulgaria, 
Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-99-5, ISSN 1314-2704, Vol. 17, pag. 79-86 

Via2) Dobrescu C. F., Călăraşu  E.A., Huzui-Stoiculescu A.E. (2017), Deterministic and 
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Sustainable Cities, 1-3 February 2018, Catania, Italy 

Ebi19) Păstrav M. (2017), Resilient Steel-Concrete Seismic Resistant Frame Assembled by Post-
Tensioning, la Conferinţa internaţională: SGEM Viena Green 2017 Sessions, Section Green 
Buildings Technologies And Materials 27-30 noiembrie 2017, Viena, Austria 
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Ebi20) Petran H. (2017), Development of nZEB in Romania – towards an effective 
implementation, Conference “Way to nearly zero energy buildings”, 2 March 2017, Praga, 
Republica Cehă 

Ebi21) Petran H. (2017), Implementarea nZEB în România: acţiuni de colaborare pentru 
dezvoltarea sustenabilă a sectorului construcţiilor, Conferinţa Internaţională despre 
Construcţii Sustenabile şi Eficienţă Energetică EURO-Construcţii, 23 mai 2017, Bucureşti, 
România 

Ebi22) Georgescu E. S. (2017), The Romanian experience on post-earthquake investigation of  
buildings. Invited lecture, Seminarul de evaluare a rezultatelor proiectului UE MATILDA 
(Multinational Module on Damage Assessment and Countermeasures) privind evaluarea 
avariilor, sigurantei si contramasurilor dupa cutremur, in cazul situatiilor de urgenta 
transfrontaliere, coordonat de Protectia Civila Italiana si finantat de Protectia Civila din 
Uniunea Europeana (EUCP).  Roma şi Amatrice, 26 – 29 septembrie 2017 

Ebi23) Georgescu E. S. (2017), Damage compensations paid after march 4, 1977 Romania 
earthquake and lessons for today’s disaster insurance, Invited lecture. FIAR The 
International Insurance-Reinsurance Forum. Nat Cat & Reinsurance Conference, May 23, 
2017. Bucharest  

Ebi24) Georgescu E. S., Meiţă V., Craifaleanu I.-G., Dragomir C. S., Dobre D. (2017), Science 
for Earthquake Awareness in Romania: Experience of European Center for Buildings 
Rehabilitation within EUR-OPA Major Hazards Agreement, 16th World Conference on 
Earthquake Engineering, 16WCEE, 9-13 ianuarie 2017, Santiago, Chile 

Ebi25) Dragomir C. S., Meiţă V., Craifaleanu I.-G., Georgescu E. S., Dobre D. (2017), The 
Strong Motion Network of URBAN-INCERC, Romania: State of the art and needs for 
development, 16th World Conference on Earthquake Engineering, 16WCEE, 9-13 ianuarie 
2017, Santiago, Chile 
 

d) Prezentări orale în conferinţe naţionale 

Ebn1) Călăraşu E.A, Arion C., Neagu C. (2017), Advanced geo-data modelling to assess 
earthquake-induced liquefaction deposits for Bucharest city, Conferinţa 6CNIS&2CNISS, 
14-16 Iunie, Bucureşti 

Ebn2) Dobrescu C.F., Bragută E., (2017) „Evaluarea parametrilor de rezistenţă si 
deformabilitate ai terenuylui pe baza  încercărilor de laborator” Zilele Academiei de 
Ştiinţe Tehnice din România”, în perioada 6-7 octombrie 2017, Constanţa 

Ebn3) Tache A, Popescu O (2017), Tehnologii spatiale în sprijinul managementului istoric, cea 
de a XIII-a editie a conferintei de cercetare in constructii, economia constructiilor, 
arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative cheia dinamicii 
dezvoltarii sustenabile in piata constructiilor, Cluj – Napoca, 25-27 octombrie 2017 

Ebn4) Hariga F. R., Duta A., Bradu A. (2017), Experimental Research And Laboratory Tests 
For Dynamic Qualification Of Equipment "Iof 3 Col.", cea de a XIII-a editie a conferintei 
de cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare 
teritoriala, Cercetari aplicative cheia dinamicii dezvoltarii sustenabile in piata 
constructiilor, Cluj – Napoca, 25-27 octombrie 2017 
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Ebn5) Hariga F. R., Duta A., Bradu A. (2017), Some Considerations On Designing Automatic 
Adaptable Structures At Vibrations (Constructions With Related Links), cea de a XIII-a 
editie a conferintei de cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, 
urbanism si dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative cheia dinamicii dezvoltarii 
sustenabile in piata constructiilor, Cluj – Napoca, 25-27 octombrie 2017 

Ebn6) Enache F., Gruin A., Feier A. I., Jurca A. (2017),  Utilizarea argilei la cladiri, cea de a 
XIII-a editie a conferintei de cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, 
urbanism si dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative cheia dinamicii dezvoltarii 
sustenabile in piata constructiilor, Cluj – Napoca, 25-27 octombrie 2017 

Ebn7) Jurca A., Vasiliu D., Mircea I., Rosu I. (2017),  Avarii apărute la pardoseala unei hale de 
productie, cea de a XIII-a editie a conferintei de cercetare in constructii, economia 
constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative cheia 
dinamicii dezvoltarii sustenabile in piata constructiilor, Cluj – Napoca, 25-27 octombrie 
2017 

Ebn8) Petran H-A., Petcu C, Georgescu MS, Petre N, Toderaşc N, Niculută MC (2017), 
Detalii de execuţie adecvate clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB), 
cea de a XIII-a editie a conferintei de cercetare in constructii, economia constructiilor, 
arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative cheia dinamicii 
dezvoltarii sustenabile in piata constructiilor, Cluj - Napoca, 25-27 octombrie 2017 

Ebn9) Petcu C, Petran H, Ene C,  Toderaşc M, Niculută M (2017), Sisteme cu stocaj în acvifer 
pentru asigurarea utilitătilor termice ale clădirilor cu consum de energie aproape egal cu 
zero (nZEB), cea de a XIII-a editie a conferintei de cercetare in constructii, economia 
constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative cheia 
dinamicii dezvoltarii sustenabile in piata constructiilor, Cluj - Napoca, 25-27 octombrie 
2017 

Ebn10) Popa I., Mureşanu A. (2017), Sisteme multistrat de produse acrilice cu microsfere 
ceramice și de silicon, cu adaos de  caolin, cea de a XIII-a editie a conferintei de cercetare 
in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, 
Cercetari aplicative cheia dinamicii dezvoltarii sustenabile in piata constructiilor, Cluj - 
Napoca, 25-27 octombrie 2017 

Ebn11) Petcu C, Petran H.A., Vasile V., Toderasc M.C. (2017), Materials from renewable 
sources as thermal insulation for nearly zero energy buildings (nZEB), Conference for 
Sustainable Energy, CSE, 19-21 oct, Braşov 

Ebn12) Vasile V., Dima A., Istrate A., Cătălina T., Zorilă E. (2017), Comparison of indoor air 
pollutants concentration in two Romanian classrooms, Workshop EENVIRO 2017, 24nov, 
Bucureşti 

Ebn13) Simion A., Anghel I., Stoica D., Dragne H. (2017), Simularea incendiilor de faţadă ale 
clădirilor, cea de a XIII-a editie a conferintei de cercetare in constructii, economia 
constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative cheia 
dinamicii dezvoltarii sustenabile in piata constructiilor, Cluj - Napoca, 25-27 octombrie 
2017 
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Ebn14) Matei C.L. (2017), Metode de investigare a zidăriei de patrimoniu Studiu de caz Turnul 
Pompierilor Cluj-Napoca, cea de a XIII-a editie a conferintei de cercetare in constructii, 
economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative 
cheia dinamicii dezvoltarii sustenabile in piata constructiilor, Cluj - Napoca, 25-27 
octombrie 2017 

Ebn15) Bradu A. (2017), Metodă de calcul liniar al structurilor la acţiunea seismică. Studiu 
comparativ: Codurile de proiectare P100-1:2013 si SP 14.13330.2014 (Federaţia rusă), 
cea de a XIII-a editie a conferintei de cercetare in constructii, economia constructiilor, 
arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative cheia dinamicii 
dezvoltarii sustenabile in piata constructiilor, Cluj - Napoca, 25-27 octombrie 2017 

Ebn16) Szilagyi H., Baeră C., Dico C., Florean C. (2017), Dynamic performance of engineered 
cementitious composites (ECCs): initial evaluation, cea de a XIII-a editie a conferintei de 
cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare 
teritoriala, Cercetari aplicative cheia dinamicii dezvoltarii sustenabile in piata 
constructiilor, Cluj - Napoca, 25-27 octombrie 2017 

Ebn17) Baeră C., Szilagyi H., Micea C., Lăzărescu A. (2017), Optimising fibre engineered 
cementitious materials with self-healing potential (SH-FECM) by the use of supplementary 
additions, cea de a XIII-a editie a conferintei de cercetare in constructii, economia 
constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative cheia 
dinamicii dezvoltarii sustenabile in piata constructiilor, Cluj - Napoca, 25-27 octombrie 
2017 

Ebn18) Lăzărescu A., Szilagyi H., Ioani A., Baeră C. (2017), The effect of the NA2SIO3/NAOH 
ratio on the compressive strength of the geopolymer paste, cea de a XIII-a editie a 
conferintei de cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si 
dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative cheia dinamicii dezvoltarii sustenabile in piata 
constructiilor, Cluj - Napoca, 25-27 octombrie 2017 

Ebn19) Cobzaru A., Chereches M., Ciobanu A. (2017), Cercetări experimentale pentru creşterea 
performantei materialelor de construcţii: 2010 - 2017, cea de a XIII-a editie a conferintei 
de cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare 
teritoriala, Cercetari aplicative cheia dinamicii dezvoltarii sustenabile in piata 
constructiilor, Cluj - Napoca, 25-27 octombrie 2017 

Ebn20) Szilagyi H. (2017), 55 ani experientă -  cercetări aplicative în constructii, cea de a XIII-a 
editie a conferintei de cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, 
urbanism si dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative cheia dinamicii dezvoltarii 
sustenabile in piata constructiilor, Cluj - Napoca, 25-27 octombrie 2017 

Ebn21) Szilagyi H. (2017),Scientific research, experimental testing and innovation in constructions 
at N.I.R.D. URBAN-INCERC Romania, Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării 
Ştiinţifice Studenţeşti - ”Cadet INOVA” Sibiu organizat de Academia Forţelor Terestre 
“Nicolae Bălcescu” Sibiu în 27-29 aprilie 2017 

Ebn22) Szilagyi H. (2017), 55 de ani de experienţă de cercetări aplicative în construcţii, QETICS 
Forumul Naţional ETICS. Bucureşti, 21.09.2017, Centrul de conferinţe Ramada Parc Hotel 
- Terra Grand Ballroom „55 de ani de termoizolaţii la clădirile din România 
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Ebn23) Szilagyi H. (2017), Prezentare generală INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-N, 
Simpozion - Adunarea Generală de Toamnă a CNCisC 2017”, 29-30 Septembrie, Baia 
Mare - Şuior, România 

Ebn24) Ene C, Cruceanu M (2017), Sisteme si echipamente de încălzire si răcire a spaţiului 
adecvate clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB), cea de a XIII-a 
editie a conferintei de cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, 
urbanism si dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative cheia dinamicii dezvoltarii 
sustenabile in piata constructiilor, Cluj – Napoca, 25-27 octombrie 2017 

Ebn25) Petran H.-A. (2017), Modele si recomandări pentru o mai bună calitate si conformitate – 
rezultate ale proiectului QUALICHeCK, Workshop Regional "Calitate şi Conformitate în 
Construcţii prin Formare Profesională pentru Implementarea Conceptului nZEB în 
România", Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Construcţii, 20 ianuarie 
2017, Braşov, România 

Ebn26) Petran H.-A.. (2017), Programe de formare profesională în domeniul nZEB - Building 
Knowledge Hub (BKH) România, Workshop Regional "Calitate şi Conformitate în 
Construcţii prin Formare Profesională pentru Implementarea Conceptului nZEB în 
România", Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Construcţii, 20 ianuarie 
2017, Braşov, România 

Ebn27) Petran H.-A. (2017), Competenţe pentru implementarea conceptului nZEB în România, 
Întâlnire regională 
„Corelarea necesităţilor pieţei muncii cu perspectivele de dezvoltare ale Regiunii Bucureşti 
- Ilfov”, 21 martie 2017, Clubul Constructorilor - Bucureşti, România 

Ebn28) Petran H.-A. (2017), Conceptul nZEB pentru o dezvoltare durabilă a fondului de clădiri, 
Conferinţa Internaţională EUB-2017  “Transforming our World: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development”, 3 aprilie 2017, Bucuresti, România 

Ebn29) Petran H.-A., Nanu C. (2017), Renovarea clădirilor existente în direcţia nZEB - provocări, 
oportunităţi, iniţiative si soluţii, Întâlnire de consultare naţională: Cadrul de reglementare - 
Provocări şi oportunităţi, Primăria Municipiului Braşov, 25 aprilie 2017, România 

Ebn30) Petran H.-A. (2017), Conceptul nZEB în România - prevederi legislative şi implicaţiile 
implementării pe piaţa de profil a furnizorilor de ferestre si uşi, Workshop dedicat 
producătorilor de tâmplărie din profile PVC, 26 aprilie 2017, Moara Vlăsiei, Complex 
Arena, România 

Ebn31) Georgescu E. S. (2017), Structuri proiectate în concept de rezilienţă seismică: Costanera 
Center, Titanium Tower şi Camera Chiliană a construcţiilor din Santiago de Chile,  Cea de 
a XXVII-a conferinţă naţională a AICPS, Braşov, 18-19 mai 2017 

Ebn32) Georgescu E. S. (2017), Cutremurul din 1977 si riscul de azi. Conferinta de presa: “Cat de 
asigurata este Romania in cazul unui cutremur asemanator celui din 1977”. Paid 
reinsurance conference “Building the future”, 7 martie 2017, Bucuresti, Romania 

Ebn33) Georgescu E. S. (2017), Cutremurul din 4 martie 1977: un dezastru care a venit prea 
devreme sau prea tarziu ? Academia Romana, 4 martie 2017, Prezentare. Sesiunea de 
comunicari. Evaluarea integrată a riscurilor naturale din România. 40 de ani de la 
cutremurul din 4 martie 1977 
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Ebn34) Georgescu E. S. (2017), Cutremurul din 4 martie 1977, intre impactul  seismic si decizia 
politica. Simpozion MAI-IGSU ”Dezastrele si rezilienta. Provocări actuale pentru 
România”. Ziua protectiei civile. 1 martie 2017 

Ebn35) Dragomir C. S., Craifaleanu I.-G., Meita V., Dobre D., Georgescu E. S., Cismelaru A. 
(2017), The seismic network of NIRD URBAN-INCERC for strong motion recording: a 
valuable tool for 50 years of seismic monitoring activity, 6th National Conference on 
Earthquake Engineering and the 2nd National Conference on Earthquake Engineering and 
Seismology, Bucureşti, România, 14-17 iunie 2017 

Ebn36) Craifaleanu I.-G., Georgescu E.-S., Meiţă V., Dragomir C.-S., Dobre D., Cişmelaru A. 
(2017), Application of advanced tools for the evaluation of natural hazards preparedness: 
the Romanian participation in the E-PreS project, 6th National Conference on Earthquake 
Engineering and the 2nd National Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 
Bucureşti, România, 14-17 iunie 2017 

Ebn37) Zaharia M.C., Alexe I.M (2017), Percepţia psihoacustică a zgomotului în clădiri civile, - 
chestionar studiu-, cea de a XIII-a editie a conferintei de cercetare in constructii, economia 
constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, Cercetari aplicative cheia 
dinamicii dezvoltarii sustenabile in piata constructiilor, Cluj – Napoca, 25-27 octombrie 
2017 
 

B. Cursuri şi prelegeri 

1) Craifaleanu I.-G. (2017), Proiectare asistată de calculator, Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, licenţă, titular 
de disciplină 

2) Craifaleanu I.-G. (2017), Informatique Appliquée au Génie Civil, Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine,- curs în limba franceză, 
licenţă, titular de curs 

3) Craifaleanu I.-G. (2017), Beton armat, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 
Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, Secţia Inginerie Economică, 
licenţă, titular de curs 

4) Craifaleanu I.-G. (2017), Informatique Appliquée au Génie Civil, Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine,- seminar în limba franceză, 
licenţă, titular 

5) Craifaleanu I.-G. (2017), Beton armé, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, 
Facultatea de Inginerie în limbi străine - curs în limba franceză, licenţă, titular de curs 

6) Craifaleanu I.-G. (2017), Beton armé, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, 
Facultatea de Inginerie în limbi străine - proiect în limba franceză, licenţă, titular 

7) Dragomir C.S. (2017), Curs general de construcții, Universitatea de Științe Agronomice și 
Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, licenţă, 
titular de curs 

8) Dragomir C.S. (2017), Beton armat, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 
Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, licenţă, titular de curs 



77 
 

9) Dragomir C.S. (2017), Mecanica, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 
Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, licenţă FR, titular de 
curs 

10) Dragomir C.S. (2017), Măsuri de protectie antiseismica, Universitatea de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria 
Mediului, master FR, titular de curs 

11) Dumbrava D., Feier A (2017), Proiectare Construcțiilor Metalice -curs anul IV, Facultatea 
de Mecanică Timișoara- semestrul 2 

12) Dumbrava D., Feier A (2017), Structuri Sudate Industriale, curs anul II - Master PPSMGP- 
Facultatea de Mecanică Timișoara- semestrul 2 

13) Feier A (2017), Bazele rezistenței materialelor, curs Inginer Sudor International, ianuarie-
mai 2017, Asociatia de Sudura din România 

14) Dobre D (2017), Dinamica construcțiilor, Curs și Seminar, UTCB, Licență - anul III 
Hidrotehnica (ISPM și ACH) 

15) Dobre D (2017), Statica 1, Curs și Seminar, UTCB, Licență - anul II IEC 

16) Dobre D (2017), Statica 1, Seminar, UTCB, Licență - anul II CCIA, Statica II, Licență -
anul III 

17) Dobre D (2017), Dynamics and earthquake engineering introduction, Seminar, UTCB, 
Licență - anul III FILS (engleza) 

18) Szilagyi H. (2017), Tehnologii moderne de realizare a betoanelor, Curs la Master anul I, în 
Domeniul de studiu: Inginerie civilă; Specializarea: Construcţii durabile de beton 

19) Szilagyi H. (2017), Tehnologii moderne de realizare a betoanelor, Laborator la Master anul 
I, în Domeniul de studiu: Inginerie civilă; Specializarea: Construcţii durabile de beton 

20) Păstrav M. (2017), Reabilitarea construcţiilor de beton, Master PRC an 1 - proiect  

21) Păstrav M. (2017), Reabilitarea construcţiilor de beton, Master ISU an 2 - proiect 

22) Cobzaru A. (2017), Curs SR 1907/2014 - instalații  de încălzire - necesarul de căldură de 
calcul - metoda de calcul, A.I.I.R. - Filiala Moldova Iași,13.05.2017 

23) Cobzaru A. (2017), Seminar în cadrul proiectului Start2Act, Programul de cercetare al 
Uniunii Europene ORIZONT 2020, dedicat Eficientei Energetice: „Acţiuni pentru un 
consum sustenabil de energie” 

24) Petran H.-A. (2017), Curs de pregătire profesională “Profesionişti certificaţi pentru Casa 
Pasivă”, Specializările Anvelopa clădirii şi Instalaţii pentru construcţii, 15-17 mai 2017, 
Bucureşti, România 

25) Petran H.-A (2017), Cadrul legal şi concepte pentru realizarea clădirilor cu consum de 
energie aproape egal cu zero - Train-to-NZEB, Seminar de instruire pentru factorii de 
decizie, 06 iulie 2017, Braşov, România 

26) Petran H.-A (2017), Definirea Conceptului nZEB în România: Principii de Dezvoltare 
Energetică Sustenabilă, Seminar de informare şi instruire în domeniul construcţiilor, 06 
iulie 2017, Braşov, România 
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27) Petran H.-A (2017), Curs de pregătire profesională “Profesionişti în execuţie certificaţi 
pentru Casa Pasivă”, Specializările Anvelopa clădirii şi Instalaţii pentru construcţii, 8-10 
noiembrie 2017, Bucureşti, România 

28) Petran H.-A (2017), Curs de pregătire profesională “Profesionişti în execuţie certificaţi 
pentru Casa Pasivă”, Specializările Anvelopa clădirii şi Instalaţii pentru construcţii, 14-16 
noiembrie 2017, Bucureşti, România 

29) Petran H.-A (2017), Competenţe pentru implementarea conceptului nZEB în România, 
Prima ediţie -  KNAUF Academy, 30 Martie 2017, Sinaia, România 

30) Meiţă V. (2017), Proiectare şi planificare eco-durabilă în zonele umede, Şcoala Doctorală 
de Urbanism, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti 

31) Simion A.(2017), Metode de testare a elementelor de placări exterioare, Asociația 
producătorilor de polistiren din România, București 

32) Simion A.(2017), Metode de testare a elementelor de placări exterioare , Grupul Pentru 
Calitatea Sistemelor Termoizolante ,,ETICS”, București 

III. Brevete de invenţie 

Bv1) Chereches N.C., Chereches M. (2017),  Sistem de grile pentru dirijarea si reglarea 
debitului de aer la interiorul unei fatade ventilate [brevet nr. 128417/30.03.2017] 

 

IV. Reglementari 

R1) Matei C.L (2014), NE 036- Cod de practica pentru executia zidariei 
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8. MĂSURI DE CREŞTERE A PRESTIGIULUI ŞI VIZIBILITĂŢII INCD URBAN-INCERC 

I. Citări ale publicaţiilor 

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

C1) Yaghmaei-Sabegh S. (2017). A novel approach for classification of earthquake ground-
motion records. Journal of Seismology 21(4):885–907 (Craifaleanu I (2011) Investigation 
of the frequency content of ground motions recorded during strong Vrancea earthquakes, 
based on deterministic and stochastic indices, International Conference on Structural 
Dynamics, EURODYN 2011, Leuven, Belgium, July 4–6, Paper No. MS16–832.) 
 

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

C1) Yaghmaei-Sabegh S. (2017). A novel approach for classification of earthquake ground-
motion records. Journal of Seismology, 21(4):885–907 (Craifaleanu I (2012) An 
assessment of relevance of parameters used for ground motion frequency content 
characterization with application to Vrancea subcrustal earthquakes, 15 World Conference 
of Earthquake Engineering, 15WCEE, Lisbon, September 24–28) 

C2) Girgin S.C., Misir I.S., Kahraman S. (2017) Experimental Cyclic Behavior of Precast 
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cercetare ştiinţifică UTCB 
 

Membru Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

2017 Comisia de licenţă UTCB Membru 
Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

 

2017 Comisia de doctorat Membru / referent oficial 
Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

 

2017 

Comisie de avizare “Structuri, 
Tehnologia betoanelor, Inginerie 
seismică, Geotehnică şi fundaţii”, 
URBAN-INCERC  
 

Membru Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

2017 
Grupele Specializate nr. 1 și 2 
Agremente Tehnice URBAN-
INCERC 
 

Membru Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

2017 
Comitetul Ştiinţific al 
Conferinţelor internationale 
USAMV 
 

Membru Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

2017 
Comisie de avizare lucrări de 
cercetare ştiinţifică USAMV 
 

Membru Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

2017 Comisia de licenţă USAMV Membru Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

2017 INCERCOM (BDI) Referent 
Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

 

2017 USAMV (ISI Proceedings) 
 

Referent 
Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

 

2017 Journal of Young Researcher 
(BDI) Referent 

Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

 

2017 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Membru in comitetul tehnic 
de specialitate CTS2 -
Managementul şi Economia 
Construcţiilor 
 

Silviu LAMBRACHE 

2017 Salonul Internaţional 
EUROINVENT 2017 

Medalia de argint pentru 
lucrarea: Integrated 
Information System for 
assessing regional 
accessibility in Romania 
 

Antonio Valentin 
TACHE 

2017 
Registrul Urbanistilor din 
România 
 

Membru Constantin CHIFELEA 

2017  Asociația de Sudură din România 
 

Membru Anamaria Ioana FEIER 
2017  SALVPOD (Asociatie) 

 
Membru (censor) Anamaria Ioana FEIER 

 

2017 
ASRO - CT 335 (corespondent al 
CEN 350) 
 

Preşedinte Vasilica VASILE 

2017 ASRO - CT 53 Calitatea aerului  
 

Membru Vasilica VASILE 
2017 Grupa Specializată nr.4 

 
Preşedinte Vasilica VASILE 

2017 ASRO/CT 157 
 

Membru Irina POPA 
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Perioada Instituţie sau comisie Nominalizarea sau rolul Persoana 

2017 ASRO/CT 321 
 

Membru Irina POPA 
 

2017 AFSIC 
 

Membru 
 

Andreea Cristina HEGYI 

2017 ANAZ 
 

Membru Andreea Cristina HEGYI 

2017 AGIR 
 

Membru Andreea Cristina HEGYI 

2017 Salonul Internaţional 
EUROINVENT 2017 

Medalie de argint pentru 
lucrarea „Comparative study 
on essential mechanical 
properties of medium 
strength self-compacting 
concrete and vibrated 
concrete” 
 
 

Aurelia BRADU 

2017 
The 9th edition of European 
Exhibitions of Creativity and 
Innovation EUROINVENT 2017 

Medalia de aur pentru 
lucrarea Experimental 
research for mix design 
optimization of Self-
compacting concrete with 
polymeric fibre disperse 
reinforcement (PF-SCC) 
 

Cornelia BAERĂ, 
Henriette SZILAGYI 

2017 
The 9th edition of European 
Exhibitions of Creativity and 
Innovation EUROINVENT 2017 

Medalia de aur pentru 
lucrarea Fly ash based 
geopolymer concrete - the 
romanian perspective 
 

Cornelia BAERĂ, 
Henriette SZILAGYI 

2017 

The 17th International 
Multidisciplinary Scientific 
GeoConference & EXPO - SGEM 
2017, Albena, Bulgaria, 27.06. - 
06.07.201 

Calitatea de chairman în 
cadrul sesiunii de prezentări 
orale la secţiunile 24. Micro 
and Nano Technologies; şi 
28. Space Technologies and 
Planetary Science, 
05.07.2016 
 

Cornelia BAERĂ 

2017 CNCisC Membru Cornelia BAERĂ 
 

2017 AGIR Membru Cornelia BAERĂ 
 

2017 COST Association Membru Cornelia BAERĂ 
 

2017 COST Association 

Participare în calitate de 
membru al acţiunii COST la 
Workshop-ul desfăsurat sub 
forma a patru sesiuni de 
prezentări orale, de 
prezentare a instituţilor 
membre (26.01.2017); 
participare la sesiunea de 
lucrări aferente grupurilor de 
lucru WG I, WG II, WG III, 
etc.  

Cornelia BAERĂ 
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Perioada Instituţie sau comisie Nominalizarea sau rolul Persoana 

2017 COST Association 

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

Cornelia BAERĂ 

2017 
The 9th edition of European 
Exhibitions of Creativity and 
Innovation EUROINVENT 2017 

Medalie de aur pentru 
lucrarea „Development of 
sustainable materials for 
thermal insulation systems to 
meet EU 20-20-20 targets” 
 

Constantin MIRON, 
Monica Lilioara 
CHERECHES,  

Adrian-Alexandru 
CIOBANU,  

Alina COBZARU 
 

2017 AFSIC Membru Carmen DICO 
 

2017 CNCisc Membru Carmen DICO 
 

2017 Athens Journal of Technology & 
Engineering 

Referent - evaluator articol:  
„Study of Viability of Using 
Rice Husk Ash in the 
Manufacture of 1 Hollow 
Blocks” 
 

Monica Lilioara 
CHERECHES 

2017 AGIR Membru Gabriela CALATAN 
 

2017 

Cea de-a doua ediție a Salonului 
Național cu Participare 
Internațională a Inovării și 
Cercetării Științifice Studențești - 
Cadet INOVA`17, Cadet 
INOVA`17 
 

Membru al juriului Henriette SZILAGYI 

2017 CNCisC 
 

Membru Henriette SZILAGYI 

2017 AGIR 
 

Membru Henriette SZILAGYI 

2017 AFSIC 
 

Membru Henriette SZILAGYI 

2017 
FIR - Forumul Inventatorilor 
Români 
 

Membru Henriette SZILAGYI 

2017 

Cluster eco-inovativ pentru un 
mediu sustenabil - CLEMS, 
(INCD URBAN-INCERC - 
membru fondator)  
 

Membru în Consiliul 
Director Henriette SZILAGYI 

2017 COST Association 

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

Henriette SZILAGYI 
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Perioada Instituţie sau comisie Nominalizarea sau rolul Persoana 

2017 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 

2017 

Comitetul științific al conferinței 
PT-CONF (6th International 
Proficiency Testing Conference) 
organizat de CEPROCIM 
București, la Cluj-Napoca 
 

Membru Henriette SZILAGYI 

2017 
Comisia Naţională Comportarea in 
situ a Construcţiilor C.N.C. is C. 
 

Membru Mircea PĂSTRAV 

2017 
Asociaţia Generală a Inginerilor 
din România AGIR 
 

Membru Mircea PĂSTRAV 

2017 RILEM 
 

Membru Mircea PĂSTRAV 

2017 
The 9th edition of European 
Exhibitions of Creativity and 
Innovation EUROINVENT 2017 

Medalie argint, Robust steel-
concrete structure assembled 
by post-tensioning, resistant 
to seismic action 
 

Mircea PĂSTRAV 

2017 
Comitetul Tehnic de Specialitate 
(CTS) 13 - Performanţa 
Energetică a Clădirilor 
 

Membru 
Horia-Alexandru 

PETRAN 

2017 
Consiliul de Standardizare al 
ASRO (Asociaţia Română de 
Standardizare) 
 

Membru Horia-Alexandru 
PETRAN 

2017 

Comitetul Tehnic de Standardizare 
ASRO nr. 281 “Performanţa 
termică a clădirilor şi elementelor 
de construcţie” 
 

Preşedinte 
Horia-Alexandru 

PETRAN 

2017 
ComitetulTehnic CT 302 
„Instalaţii de încălzire, ventilare şi 
condiţionare a aerului” 
 

Membru 
Horia-Alexandru 

PETRAN 

2017 

Universitatea Transilvania Braşov 
- R&D Centre Renewable Energy 
Systems and Recycling, RESREC, 
Conferinţa internaţională 
Sustainable Energy (CSE) cu tema 
„Nearly Zero Energy Community 
(nZEC) - Energy from the Sun” 

Membru în Comitetul 
stiintific al Conferintei, 
Referent pentru 3 articole - 
publicare în volumul Nearly 
Zero Energy Communities, 
Springer Proceedings in 
Energy 
 

Horia-Alexandru 
PETRAN 

2017 

Membru în Grupele Specializate 
nr. 1 și 2 Agremente Tehnice 
URBAN-INCERC 
 
 

Membru Emil-Sever 
GEORGESCU 
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Perioada Instituţie sau comisie Nominalizarea sau rolul Persoana 

2017 RISK Membru 
Emil-Sever 

GEORGESCU 
 

2017 ECBR  Director 
 

Emil-Sever 
GEORGESCU 

 

2017 EAEE  Delegat National 
Emil-Sever 

GEORGESCU 
 

2017 

Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, 
Unitatea Executivă pentru 
Finanţarea Învăţământului 
Superior, Dezvoltare şi Inovare 
 

Evaluator proiecte cercetare - 
competiţii naţionale Vasile MEIŢĂ 

2017 
EUROINVENT - European 
Exhibition of Creativity and 
Innovation, Iaşi, România 

Medalia de argint, categoria 
„cercetare inovativă” pentru 
lucrarea: Meiţă V, Petrişor 
AI (2017), Sustainable 
planning criteria for Gorj 
traditional habitat, 
EUROINVENT - European 
Exhibition of Creativity and 
Innovation, Iaşi, România, 
25-27 mai 2017 
 

Vasile MEIŢĂ 

2017 UAUIM Bucureşti, Universitatea 
din Bucureşti 

Cadru didactic - predare curs 
(ciclu licenţă, masterat sau 
doctorat) 
 

Vasile MEIŢĂ 

2017 UAUIM Bucureşti Calitatea de conducător 
ştiinţific doctorat 
 

Vasile MEIŢĂ 

2017 UAUIM Bucureşti 

Membru al Consiliului Şcolii 
Doctorale de Urbanism a 
Universităţii de Arhitectură 
şi Urbanism „Ion Mincu” din 
Bucureşti, 2017 
 

Vasile MEIŢĂ 

2017 
Corpul experţilor tehnici din 
România 
 

Preşedinte Vasile MEIŢĂ 

2017 
Comisia tehnică de urbanism şi 
amenajarea teritoriului 
 

Membru Vasile MEIŢĂ 

2017 
Corpul Experţilor Tehnici din 
România 
 

Diplomă de excelenţă Vasile MEIŢĂ 

2017 
Comitetul CT 318 ASRO, Uşi, 
ferestre, elemente de închidere şi 
accesorii pentru construcţii 
 

Membru Cristian 
GRIGORAŞENCO 

2017 EOTA 
Reprezentant INCD 
URBAN-INCERC 

 

Cristian 
GRIGORAŞENCO 

2017 
Comitetul CT 318 ASRO, Uşi, 
ferestre, elemente de închidere şi 
accesorii pentru construcţii 
 

Membru Carmen DICO 
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Perioada Instituţie sau comisie Nominalizarea sau rolul Persoana 

2017 
Comitetul CT 321 ASRO,Beton şi 
prefabricate din beton 
 

Membru   Henriette SZILAGYI 

2017 
The international student 
innovation and scientific research 
exhibition - “CadetINOVA’17” 
 

Medalie bronz, lternative 
Materials - Fly Ash-Based 
Geopolymer Concrete 
 

Adrian LĂZĂRESCU 

2017 

ENBRI Working Group 
“Acoustics” (WG AC) - ENBRI 
WG AC - Întâlnire - web-meeting 
via Skype for Business -, a 
reprezentanţilor Laboratoarelor de 
Acustica Construcţiilor din toate 
institutele din ENBRI, gazdă 
institutul:  RISE, Konf Bor ET 8-
209 (Decibel), Borås, Sweden 
 
 

Reprezentant INCD, 
participant la întâlnirea web-
meeting via Skype for 
Business, a reprezentanţilor 
Laboratoarelor de Acustica 
Construcţiilor din toate 
institutele din organizaţia 
internaţională ENBRI. 

Marta-Cristina 
ZAHARIA 

2017 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

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

Marta-Cristina 
ZAHARIA 

2017 
Grupele Specializate nr. 1, 7  
Agremente Tehnice URBAN-
INCERC 
 

Membru Elena-Andreea 
CĂLĂRAŞU 

2017 

Comisie de avizare “Structuri, 
Tehnologia betoanelor, Inginerie 
seismică, Geotehnică şi fundaţii”, 
URBAN-INCERC  
 

Membru Elena-Andreea 
CĂLĂRAŞU 

2017 
Grupele Specializate nr. 1, 3, 7  
Agremente Tehnice URBAN-
INCERC 
 

Membru 
Cornelia Florentina 

DOBRESCU 

2017 

Comisie de avizare “Structuri, 
Tehnologia betoanelor, Inginerie 
seismică, Geotehnică şi fundaţii”, 
URBAN-INCERC  
 

Membru Cornelia Florentina 
DOBRESCU 

2017 
European Center for Buildings 
Rehabilitation (ECBR) 
 

Membru 
Claudiu-Lucian MATEI 

2017 International Masonry Society 
 

Membru Claudiu-Lucian MATEI 

2017 
ASRO - Comitetul CT 347-   
Zidarii  
 

Presedinte 
 

Claudiu-Lucian MATEI 

2017 
ASRO - Comitetul CT 358 -
Explozivi 
 

Membru 
Claudiu-Lucian MATEI 

2017 
ASRO/CT 217 
 
 
 
 

Membru Adrian SIMION 
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Perioada Instituţie sau comisie Nominalizarea sau rolul Persoana 

2017 ASRO/CT 113 
 

Membru Daniela STOICA 
 

2017 Salonul Internaţional 
EUROINVENT 2017 

Medalia de argint pentru 
lucrarea: 
Cost analyze of buildings 
and special constructions 
based on price index 
developments in the 
construction activity for the 
third quarter of 2016 
 

Silviu LAMBRACHE 

2017 
9th Edition of EUROINVENT - 
European Exhibition of Creativity 
and Innovation 
 
 

Medalia de aur pentru 
lucrarea: Testing fire method 
for external cladding systems  

Adrian SIMION 
 

Horatiu DRAGNE 
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9. SURSE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE DIN PATRIMONIUL ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC AL 
INCD URBAN-INCERC 

 
Prin compartimentul de diseminare a informațiilor se asigură activități de informare și 

diseminare a informațiilor/datelor specifice INCD URBAN-INCERC, cuprinzând biblioteca tehnică 
specializată de drept public, inclusiv activități conexe de editare, tipărire și diseminare a 
informațiilor/datelor specifice. 
 
Biblioteca tehnică specializată de drept public INCD URBAN-INCERC 
 

Contact:  Tel. 021/2550121 
                 e-mail: biblioteca@incd.ro 

 
Biblioteca tehnică specializată de drept public din cadrul INCD URBAN-INCERC se numără 

printre cele mai importante biblioteci din ţara pentru domeniile construcţii, instalaţii, arhitectură, 
urbanism şi amenajarea teritoriului.  

Prin fondul de publicaţii de care dispune, 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. 

 
1. Apariţia şi dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii tehnice specializate de drept public  

 

Biblioteca tehnică specializată de drept public dezvoltă o structura enciclopedică a colecţiilor, 
răspunzând unei eficiente documentări generale, dar şi specializate, în funcţie de nevoile de 
informare ale utilizatorilor (cadre didactice, studenţi, cercetători).  

Prin dăruirea şi efortul susţinut al specialiştilor din bibliotecă, colecţiile au fost dezvoltate 
continuu. În prezent, biblioteca dispune de un important fond documentar de peste aproximativ 4.857 
colecţii de periodice şi circa 62.032 de volume, cărţi de specialitate, periodice, donaţii şi alte lucrări. 

Fondul documentar cuprinde colecţii de reviste româneşti şi străine de prestigiu, cărţi de 
specialitate (Cutremurele de pământ din România de I. Atanasiu, 1959; Architectural studies in 
France de J.L. Petit în 1854 multe altele), 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 

mailto:biblioteca@incd.ro
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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 batiment et des constructions industrielles; Techniques et 
architecture; Urbanisme; Werk Bauen und Wohnen;  

 cărţi de specialitate: “Aspects de l’architecture populaire dans le monde”de J. Dollfus, 
”Contemporary architecture of the world”, “Cutremurele de pământ din România” de I. 
Atanasiu, 1959; “Architectural studies in France” de J.L. Petit, “European architecture in the 
twentieth century” de Whittick, A., “Cum au fost Bucureştii odinioară cu chipuri şi icoane" de 
D. Caselli 

Valoarea informaţional-documentară a colecţiilor bibliotecii s-a dezvoltat şi prin transferarea 
fondului documentar deţinut de Biblioteca tehnică a fostului Minister al Lucrărilor Publice şi 
Amenajării Teritoriului. De asemenea, colecţiile de reviste au crescut prin grija specialiştilor care au 
dezvoltat colecţiile de reviste străine de specialitate prin această acţiune s-a încercat asigurarea 
continuităţii colecţiilor de periodice deţinute de către Biblioteca, fapt apreciat de diferitele categorii 
de cititori.  

În conturarea imaginii unei biblioteci, trebuie să ţinem cont, în primul rând, de orizontul de 
aşteptare al utilizatorilor. De aceea, în strategia generală de dezvoltare a serviciilor de biblioteca am 
urmărit: organizarea, conservarea, prelucrarea, valorificarea şi accesarea fondului de documente prin 
dezvoltarea bazelor de date specializate din cadrul bibliotecii. Scopul realizării bazelor de date a fost 
gestionarea memoriei documentare a bibliotecii tehnice specializată de drept public, cât şi facilitarea 
accesului la documente şi informaţii pentru a satisface cererile beneficiarilor noştri (specialişti din 
domeniul construcţii, studenţi, cercetători şi cadre didactice, etc.).  

Valoarea bibliotecii tehnice specializate de drept public rezidă nu numai din bogăţia şi varietatea 
colecţiilor sale, ci şi din gradul de valorificare a potenţialului lor informaţional, întrucât menirea 
fiecărei bibliotecii este accesul rapid şi eficient al utilizatorilor la documente pentru consultare, 
cercetare şi lectură. Accesul liber al cititorilor la unele dintre publicaţii reprezintă o altă facilitate 
oferită specialiştilor ce ne vizitează.  

Domeniul activităţii bibliotecii este structurat pe trei direcţii esenţiale: identificarea şi 
achiziţionarea materialelor documentare, specializate; prelucrarea materialelor documentare din 
fondul bibliotecii şi furnizarea de servicii informaţionale: 

a) Identificarea şi achiziţionarea materialelor documentare este o componentă importantă a 
bibliotecii deoarece încercăm să achiziţionam cele mai bune materiale din domeniu şi să 
asigurăm continuitatea acestora. În momentul achiziţionării materialelor (cărţi, periodice, 
standarde, STAS-uri) ţinem cont şi de criteriile de selecţie: nevoile utilizatorilor, profilul 
bibliotecii, continuitatea colecţiilor, preţul, statutul şi prestigiul editorilor.  

b) Prelucrarea materialelor documentare din biblioteca este activitatea cea mai laborioasă din 
biblioteca, urmărind parcurgerea fluxului de prelucrare de la achiziţie la depozitare. În 
prelucrarea documentelor de biblioteca sunt utilizate trei categorii de date: Date pentru 
descrierea fizică a documentelor; Date pentru descrierea de conţinut a documentelor; Date 
locale. Trebuie să menţionam faptul că, există dezvoltat un sector de editare-tipărire care are 
ca obiectiv valorificarea activităţilor realizate. Merită să enumerăm câteva exemplare de 
publicaţii cu care ne mândrim: Monografia Alexandru Cişmigiu, Dicţionarul Constructorilor 
Români, O enciclopedie a gărilor, etc.  
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c) Comunicarea serviciilor informaţionale constituie una dintre cele mai importante misiuni a 
unei biblioteci. Această etapă implică: punerea la dispoziţia cititorilor a materialelor 
documentare pentru consultare; diseminarea informaţiilor către specialişti; asigurarea 
accesului la bazele de date specializate; baza de date bibliografică pentru reviste din domeniul 
construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului; baza de date pentru rezumate din reviste 
specializate, etc.  

 
 

2. Colecţiile rare din Biblioteca tehnică specializată de drept public INCD URBAN-INCERC 

Din colecţiile rare ale bibliotecii enumerăm câteva lucrări importante: cea mai veche carte 
datează din anul 1697, prezentând "Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la 
peinture, et des autre arts qui en dependent avec un dictionnaire des termes propres a chacun 
de ces arts"; apoi „Castel - Pelesch, residence d'ete du roi Charles ler de Roumanie a Sinaia”, de L. 
Bachelin (1893); "Istoria Transilvaniei de George Bariţiu apărută la Sibiu în 1889";"Muzeele din 
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş" (1922) de Petranu Coriolan; "Din vechiul Bucureşti. 
Biserici, curţi boereşti şi hanuri după două planuri inedite de la sfârşitul veacului al XVIII-lea" de 
George D. Florescu (1935); "Histoire de l'architecture en France (1863)"; "534 documente istorice 
slavo-române din Tara Românească şi Moldova privitore la legăturile cu Ardealul 1346-1603 de 
Gr.G.Tocilescu (1931"); „Cum au fost Bucureştii odinioară cu chipuri şi icoane" de D. Caselli lucrare 
apărută la Bucureşti în 1935 la Editura „Gazetei Municipale" şi „Architectural studies în France" de 
J.L.Petit (1854). Să nu uităm, aşa cum spunea Descartes: "Lectură cărţilor de valoare este conversaţia 
cu cei mai de seama oameni ai secolelor trecute".  

 

2.1. În cele de urmează vor fi prezentate succint trei dintre lucrările cu valoare bibliofilă deosebită:  
 

Prima lucrare prezentată este "Castel - Pelesch. Le château Royal de Sinaia" cu o mare 
valoare bibliofilă, datând din anul 1893. Cartea prezintă pitorescul zonei Sinaia, istoria construirii 
Castelului Peleş, cât şi arhitectura interioară şi exterioară pusă în valoare prin intermediul ilustraţiilor. 
În anul 1873, principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, venit la tronul României în 1866, 
începea construirea Castelului Peleş la Sinaia (localitate care la acea dată se numea Podul Neagului) 
pe locul cunoscut sub numele de Pietrele Arse. 

Piatră fundamental 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 amprenta asupra castelului şi care construieşte şi celelalte edificii din complex. 

La exterior şi în interiorul Castelului Peleş se întâlnesc elemente ale neorenaşterii germane, dar 
există şi încăperi în diverse alte stiluri, reluări ale renaşterii italiene, engleze, barocului german, 
rococo-ului, stilului hispano-maur, turcesc etc. 

Lucrarea menţionată prezintă şi terasele castelului, în stilul neorenaşterii italiene, sunt 
împodobite cu statui, vase, coloane, fântâni, acestea contribuind la reuşita arhitecturii peisagistice a 
ansamblului. 
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2.2. A doua lucrare se intitulează "Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boereşti şi hanuri după 
două planuri inedite de la sfârşitul veacului al XVIII-lea" scrisă de George D. Florescu în 1935.  

 

Din lucrare aflăm date importante despre vechiul Bucureşti, se menţionează primele documente 
cartografice asupra Bucureştiului: Planul lui Franz Iosef Sulzer, Planul lui Ferdinand Ernst, Planul 
Braonului Franz Purcel.  

Dacă planul lui Sulzer nu avea decât o importanţă cartografică documentară pentru vremurile 
acelea, atât planul Purcel cât şi cel al lui Ernst au fost alcătuite dintr-un interes pur militar, înfăţişând 
imaginea realităţii sfârşitului veacului al XVIII-lea. De asemenea, în lucrare se face o incursiune în 
prezentarea celor mai importante biserici, curţi boiereşti şi hanuri: Hanul lui Manuc, Biserica Delea 
Nouă, Biserica, Biserica Grecilor, etc.  

 
 

2.3. Cea de-a treia lucrare "Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş" (1922) de 
Petranu Coriolan este importantă din punct de vedere documentar, deoarece conţine 101 ilustraţii, o 
hartă şi un tabel statistic. Cartea s-a bazat foarte mult pe cercetări, pe studierea muzeelor, examinând 
şi comparând inventarele, registrele, anuarele şi corespondenţele maghiare şi germane ale muzeelor 
din acea vreme.  

Este de menţionat faptul că, muzeele noastre au reuşit în acea epoca să atragă atenţia lumii 
ştiinţifice, fapt subliniat şi de autor prin exemplul Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu cu 
participări la expoziţiile din Londra şi Bridge, precum şi prin participarea Muzeului Naţional al 
Transilvaniei din Cluj la expoziţia din Viena (1875) şi Paris (1900). 

Exemplarele bibliofile rare, dar şi cele recente au menirea de a asigura cele mai bune informaţii 
din domeniu, contribuind astfel la procesul cunoaşterii, reprezentând un fond documentar major în 
biblioteca noastră.  
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10. CONCLUZII 
 

URBAN-INCERC este un institut strategic pentru România, acoperind două domenii: 
 

1. Siguranţa 
- ingineria seismică pentru protecţia la cutremure; 
- ingineria structurală pentru stabilitatea clădirilor; 
- amenajarea teritoriului pentru protecţia la inundaţii; 
- știinţe termice pentru condiţii extreme de temperatură (între -35 şi +450C); 
- știinţa materialelor pentru foc şi cutremure. 

 

2. Eficienţa în construcţii 
- urbanism pentru funcţionarea oraşelor (trafic, confort etc.); 
- eficienţa energetică pentru a contracara schimbările climatice şi a susţine tranziţia către 

perioada de după cea a folosirii combustibililor fosili; 
- știinţa materialelor pentru finisaje sănătoase în construcţii; 
- acustică pentru protecţia la zgomot (în special din trafic, propagarea din interior) şi calitatea 

acustică (construcţii speciale - operă, săli de conferinţe). 
 

Principalele două obiective ale institutului sunt: 
- activitatea de reglementare, în calitate de consultant al ministerelor, legat de implementarea 

noilor reglementări în construcţii sau îmbunătăţirea celor existente; 
- cercetare şi inovare. 

 

În aceste domenii cheie, institutul are o bună experienţă şi rezultate în elaborarea planurilor 
strategice, cercetărilor pre-normative, normelor 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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11. PERSPECTIVE/PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE 

 

11.1. 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 care nu sunt clădire, cum ar 
fi poduri, baraje, lucrări inginereşti speciale (turnuri, coşuri industriale, rezervoare, lucrări edilitare), 
care aparţin domeniilor transportului, respectiv amenajării teritoriului şi urbanismului.   
 

 Obiectivele sectoriale specifice domeniului construcţii, bazate pe aplicarea extinsă de rezultate 
ale cercetării sunt: 

- participarea la Proiecte din Programele Orizont 2020 la nivel naţional şi Horizon 2020 la nivel 
european; 

- integrarea deplină în cerinţele Directivelor Europene în construcţii, mediu, energie, securitate; 
- consolidarea creşterii în sectorul construcţii, cu introducerea de noi materiale şi tehnologii 

eficiente, reducerea duratelor de execuţie, reducerea consumurilor de materiale şi a costurilor, 
- reducerea riscului seismic şi creşterea siguranţei construcţiilor; 
- dezvoltarea și implementarea conceptelor tehnologice şi a proiectelor specifice pentru 

promovarea clădirilor cu consum de energie 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 pregatire 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.  
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Ca urmare, Parlamentul European a solicitat statelor membre să includă problema cutremurelor 
în strategiile naţionale şi regionale pentru dezvoltare durabilă şi să stabilească platforme naţionale 
pentru a discuta managementul riscului seismic şi protecţia civilă bazată pe o analiză corespunzătoare 
de vulnerabilitate, incluzând diverse instituţii şi partenerii relevanţi în societatea civilă.  

 

La nivelul UE au fost în acest context adoptate: 
• Strategia de Securitate Internă în Acţiune: Cinci paşi pentru o Europă mai sigură - Document 

COM(2010) 673 final; 
• Comunicarea Comisiei Europene privind abordarea la nivel comunitar a prevenirii dezastrelor  

naturale şi tehnologice - Document COM (2009) 82 final; 
• Concluziile Consiliului UE privind cadrul comunitar în domeniul prevenirii dezastrelor în 

UE; 
• Liniile Directoare privind Evaluarea şi Cartografierea Riscurilor pentru Managementul 

Dezastrelor - Document SEC (2010) 1626 final. 
 

Pe de altă parte, Uniunea Europeană a trecut la un program accelerat de cercetare-dezvoltare şi 
implementare a unor noi directive şi măsuri impuse de schimbările climatice globale şi problemele 
energetice, cu impact direct asupra performanţei energetice a construcţiilor existente şi noi, 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; 

• Directiva 2012/27/ UE privind eficienţa energetică (care modifică directivele 2009/125/ CE şi 
2010/30/UE şi abrogă directivele 2004/8/CE şi 2006/32/CE) - care urmăreşte obiectivul 
global de reducere cu 20 % a consumului de energie primară al Uniunii până în 2020 şi 
îmbunătăţirea ulterioară în materie de eficienţă energetică după 2020. 

 

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. 
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În acest context, finanţarea prin comanda socială pentru interes public, va fi reprezentată majoritar 
de:  

- programele PN II - MECTS-ANCS; 
- programele de reglementări, cercetări prenormative, documentare, studii de caz şi 

aplicative specifice pentru aplicarea strategiei proprii şi programelori 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 obiective 
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 I.N.C.D. URBAN-
INCERC, 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, în 
corelaţie cu noi forme de marketing care să facă legătura cu cerinţele şi fondurile pieţei/industriei 
construcţiilor. 
 

Obiectiv 3. Analiza structurii cheltuielilor directe şi indirecte din centrele de performanţă şi 
laboratoare 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 MECS/ANCSI, 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 ale construcţiilor şi ale produselor şi echipamentelor din 
construcţii; 

- metode de calcul şi simulare a proceselor din construcţii, necesare proiectării şi exploatării 
construcţiilor în vederea asigurării tranziţiei către clădirile cu consum de energie aproape 
egal cu zero (nZEB); 

- metode de cercetare experimentală şi hibridă în vederea identificării caracteristicilor reale 
ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente; 

- bazele ştiinţifice şi tehnice necesare modernizării sistemului de reglementări tehnice din 
construcţii; 
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- indicatori sintetici privind evoluţia preţurilor şi a forţei de muncă din sectorul construcţii; 
- metode de renovare a clădirilor cu valoare de patrimoniu; 
- metode moderne de educaţie civică pentru diminuarea riscului în caz de hazarduri naturale; 
- realizarea de proiecte pilot de clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) - cu 

caracter demonstrativ atât pentru clădiri noi proiectate cât și pentru renovarea clădirilor 
existente la nivel nZEB; 

- sisteme moderne de formare a specialiştilor din construcţii şi de evaluare a performanţei 
profesionale a acestora. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin realizarea de standuri 
experimentale (de tip laborator la scară naturală) pentru aplicarea programelor de formare 
profesională continuă a specialiştilor în construcţii - în special în domeniul proiectării, 
realizării și exploatării clădirilor din categoria nZEB; 

- cursuri de formare - educare civică în caz de impact al unor hazarduri calamitate, 
managementul de proiect, achiziţii publice, auditori energetici pentru clădiri şi organizarea 
examinării auditorilor energetici pentru clădiri şi a responsabililor tehnici cu execuţia 
construcţiilor - realizare şi utilizare sisteme de  e-learning; 

- colectarea datelor şi raportarea la nivel naţional şi european privind Performanţa Energetică 
a Clădirilor. Crearea unei baze de date cu clădirile eficiente energetic certificate. 

 

Obiectiv 7. Asigurarea condiţiilor pentru apariţia de înalt nivel ştiinţific şi clasificare a Revistelor 
INCD URBAN-INCERC, cu actualizarea site Internet 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 2020: dezvoltarea capacităţii de cercetare şi 
creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării pe plan naţional 

 
Obiectiv 1. Dezvoltarea capacităţii instituţionale - resurse umane pentru activităţi de cercetare în 
domeniul construcţiilor la nivelul anului 2020. 

- atestare CS I, CS II, CS III în condiţiile legii pentru asigurarea masei critice de personal 
atestat în laboratoare. 

 

Obiectiv 2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale - dotări - retehnologizare activităţi de cercetare în 
domeniul construcţiilor la nivelul anului 2020. 

- retehnologizare - cercetarea în construcţii să se desfăşoare în laboratoarele INCD 
URBAN-INCERC specializate pe subdomenii specifice cât şi în unităţi de învăţământ 
superior, în condiţiile atestării şi acreditării acestora potrivit legislaţiei în vigoare. 
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Obiectiv 3. Creşterea contribuţiei I.N.C.D. URBAN-INCERC la elaborarea politicilor publice in 
domeniul  construcţii la nivelul anului 2020.  

- se vor efectua teste şi cercetări pentru a se stabili bazele ştiinţifice şi tehnice necesare 
auditării şi modernizării sistemului de reglementări tehnice din construcţii; 

- vor fi furnizate servicii strategice de mare prioritate pentru ministerele de resort şi 
agenţiile guvernamentale cu atribuţii specifice în reducerea riscului seismic şi prevenirea 
dezastrelor în teritoriu prin stabilirea soluţiilor de intervenţie la structuri din clasa I de 
risc, sau potrivit Legii PATN-Secţiunea V, zone de risc natural, consolidarea structurilor 
civile şi industriale avariate de seisme, deteriorate, corodate, a dotărilor de importanţă 
vitală, în reabilitarea termoenergetică, etc.  

 

Obiectiv 4. Creşterea vizibilităţii cercetării şi a INCD URBAN-INCERC în domeniul construcţiilor 
în România şi în UE la nivelul anului 2020.  

- va creşte contribuţia sucursalelor INCD URBAN-INCERC la efortul de integrare deplină 
în UE prin armonizarea sistemului de reglementări naţional cu directivele europene, 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 domeniului 
construcţii, în domeniul reducerii riscului seismic, reabilitării antiseismice a construcţiilor  şi  
prevenirii dezastrelor, la nivel an 2020: 
 

- solicitarea si fundamentarea necesităţii susţinerii de către MECS, ANCSI şi MDRAP, 
după caz, a cercetărilor de bază în ingineria seismică, precum şi a retehnologizării 
infrastructurii laboratoarelor de structuri, componente şi materiale, din sucursalele 
INCERC Bucureşti,  Cluj-Napoca şi Timişoara; 

- investiţii prioritare în dezvoltarea în teritoriu, în condiţii seismice şi geologice 
diversificate şi pe categorii specifice de structuri, a accelerografelor şi implementarea de 
tehnologii IT avansate pentru funcţionarea  reţelei naţionale de înregistrare a mişcărilor 
seismice puternice pentru construcţii coordonată de INCD URBAN-INCERC, precum şi a 
altor reţele; 

- constituirea şi întreţinerea unor baze de date specifice, cu caracter de unicat, din 
înregistrări seismice teritoriale, pe teren şi pe clădiri, în condiţii concrete locale de 
amplasament; 

- instituirea Sistemului de investigare interdisciplinară pe teren şi cu tehnici informaţionale 
avansate a efectelor asupra construcţiilor cu diferite funcţiuni, în situaţiile de urgenţă 
produse de cutremure puternice; 

- Reducerea riscului seismic şi prevenirea dezastrelor în teritoriu prin pregătirea şi 
educarea antiseismică a populaţiei expusă  diferitelor hazarduri, în cadrul INCD 
URBAN-INCERC; 

- elaborarea, calibrarea şi perfecţionarea unor prevederi din Codul P100-1/2013 şi P100-
3/2008, armonizate cu EUROCODE 8 şi a unor aplicaţii, ca urmare a complexităţii 
prevederilor necesare şi a puternicei influenţe  a condiţiilor locale. 

 

Acţiuni strategice necesare în domeniul creşterii performanţelor energetice ale clădirilor şi 
instalaţiilor aferente, economiei de energie, reducerii emisiilor nocive în atmosferă la nivelul 
anului 2020: 
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Asigurarea condiţiilor pentru aplicarea Directivei asupra Performanţei Energetice a Clădirilor 
adoptate 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;  

- inspecţii specifice şi revizia cazanelor şi a instalaţiilor de încălzire/răcire; 
- extinderea capacității de cercetare și testare a infrastructurii laboratoarelor (de ex. a 

Centrului PEC din Sucursala INCERC București, a Laboratorului IH din Sucursala Iași), 
a colaborării cu ministerele, agenţiile şi institutele naţionale subordonate şi a celor 
internaţionale colaboratoare, a producătorilor naţionali şi europeni în domeniul 
construcţiilor, maşinilor, echipamentelor, etc., asupra posibilităţilor de cercetare 
experimentală - aplicativă şi încercări, în domeniile: 
- certificării şi calificării climatice a echipamentelor energetice, maşinilor, testarea 

motoarelor, componentelor pentru nave, echipamente pentru aviaţie,  etc., în condiţii 
climatice severe; 

- energiilor noi, clădiri eficiente energetic, testare şi încercări pe materiale şi soluţii de 
termoizolare-reabilitare termică, case pasive, case autonome energetic, elemente 
vitrate, etc; 

- elaborarea reglementărilor privind performanţa termică a clădirilor, elementelor de 
construcţii, materialelor şi soluţiilor de închideri, eficiente energetic; 

- studiul efectelor schimbărilor climatice asupra construcţiilor, echipamentelor din 
domeniul securităţii energetice regionale şi naţionale, asupra calităţii vieţii - confort 
higrotermic exterior şi interior. 

- constituirea unor Centre Naţionale de Certificare (omologare) Climatică şi/sau 
Seismică.  
 

Corelarea cercetărilor din ţară privind construcţiile, 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. 
 



106 
 

 
Obiectiv 5.  Creşterea capacităţii de integrare internaţională la nivelul anului 2020, prin: 
 

- un proces de adaptare la cerinţele Programului UE Horizon 2020; 
- 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  
2020. 

- asistenţă metodologică pentru adaptare la cerinţele Horizon 2020; 
- asistenţă metodologică şi financiară pentru  participarea la proiecte; 
- sprijinirea unităţilor strategice de  CDTI  pentru a corespunde proceselor de evaluare a 

organizaţiilor de cercetare, activităţilor şi personalului pe baza standardelor 
internaţionale. 
 

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

 
Obiectiv 1. Dezvoltare instituţională la nivel post - 2020: 
 

- 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. 
 

Obiectiv 2. Retehnologizarea la nivel post -2020 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 2020; 
- finanţare din fonduri provenite din programe sectoriale de relansare şi dezvoltare 

economică, ca şi din solicitările pieţei construcţiilor din ţară şi străinătate. 
 

Obiectiv 3. Creşterea semnificativă la nivel post -2020 a rolului şi impactului activităţilor de 
cercetare-dezvoltare din INCD URBAN-INCERC asupra sectoarelor economice, pentru asigurarea 
dezvoltării durabile: 

- se vor aplica mai intens şi diversificat  în teritoriu rezultatele cercetărilor, prin atragerea 
în proiecte - cofinanţare şi parteneriat public-privat a autorităţilor locale, marilor firme 
de construcţii şi a IMM-urilor; 
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- se vor extinde şi permanentiza serviciile strategice pentru ministerele şi agenţiile 
guvernamentale cu atribuţii specifice în reducerea riscului seismic şi prevenirea 
dezastrelor în teritoriu potrivit Legii PATN - Secţiunea V, zone de risc natural, 
consolidarea structurilor civile şi industriale din toate clasele de risc; 

- se vor dezvolta forme multiple de participare a unităţilor de CDTI din România la 
programe  aliniate la exigenţele UE, în parteneriat cu unităţi europene. 

 

Acţiuni strategice necesare pentru asigurarea dezvoltării durabile prin contribuţia domeniului 
construcţii la nivel post -2020 
 

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; perfectionarea 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). 

 

        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. 
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Cercetarea ştiinţifică pe următoarele direcţii: 
 

- crearea bazei tehnico-economice pentru elaborarea planurilor naţionale extinse de 
creştere a performanţelor energetice ale clădirilor; 

- dezvoltarea cunoaşterii şi promovarea aplicării principiilor tehnice și de management a 
soluţiilor pentru realizarea clădirilor cu consum de energie aproape zero în România; 

- susţinerea industriei locale şi a tehnologiei: scheme pentru dezvoltarea industriei locale a 
lanţului de furnizori. O industrie locală puternică de materiale eficiente energetic şi 
pentru utilizarea surselor regenerabile; 

- crearea /actualizare cadrului normativ specific. 
 

Fundamentarea programelor de creştere a performanţelor energetice ale clădirilor şi a 
instalaţiilor aferente la nivel  post -2020 prin: 

- studii, cercetări, soluţii moderne, eficiente şi aplicaţii pilot în vederea implementării 
conceptului nZEB în România; 

- iniţierea şi derularea de activităţi împreună cu industria construcţiilor pentru definirea şi 
implementarea de proiecte de cercetare-dezvoltare pentru clădiri cu consum de energie 
aproape egal cu zero şi crearea condiţiilor de piaţă pentru a asigura îndeplinirea 
angajamentelor asumate de România pentru dezvoltare durabilă şi implementare a 
strategiilor de eficientizare energetică a fondului construit 

- realizarea unui Parc de clădiri ecologice URBAN-INCERC (clădiri performante 
energetic, din materiale recuperate, surse de energie recuperabilă etc); 

- continuarea realizării de către România a unor legi, reglementări, instrumente economice 
şi administrative în construcţii, informare, sensibilizare şi acorduri voluntare, al căror 
efect poate fi apreciat în mod obiectiv, pentru atingerea obiectivului de limitare a 
emisiilor de bioxid de carbon, prin creşterea eficienţei energetice; 

- 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 asigurarea calităţii la nivelul laboratoarelor de 
încercări autorizate proprii care participă la certificarea conformităţii produselor. 

 

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

- 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. 

 



109 
 

11.2. Plan de măsuri în domeniul arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării teritoriale 
 

Secţia de cercetare-dezvoltare în domeniul urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile 
 

 

I. Pe termen scurt 
 

1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european 
 

   Acţiuni 
 

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

 Propuneri proiecte - oraşe inteligente, programe de finanţare: Strategia Uniunii Europene 
pentru Regiunea Dunării, Programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare Orizont 
2020, Strategia naţională de cercetare, Planul naţional de cercetare-dezvoltare. 

 

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 de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european 
 

Acţiuni 
 

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

 

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

Acţiuni 
 

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

 

3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a desfăşura activităţi de cercetare în domeniul 
urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile 
 

Acţiuni 
 

 Asigurarea unei piramide echilibrate a gradelor de cercetare prin concursuri de ocupare a 
poziţiilor vacante; 

 Obţinerea de atestări de la instituţiile specializate prin implicarea tinerilor specialişti în 
procesul de elaborare, sub coordonarea unor specialişti deja atestaţi; 

 Participarea cercetătorilor la proiecte şi programe de schimb de experienţă şi parteneriat, 
inclusiv internaţionale; 

 Achiziţionarea de noi date şi programe, de dispozitive de stocare şi transfer al datelor; 
 Stimularea cercetătorilor performanţi. 

 

4. Creşterea vizibilităţii cercetării în domeniul urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile 
 

Acţiuni 
 

 Marketing individual şi de echipă; 
 Marketing prin site-ul INCD URBAN-INCERC; 
 Implicarea specialiştilor în comisii şi grupuri de lucru; 
 Sprijinirea participării la manifestări de specialitate şi a publicării rezultatelor cercetării în 

reviste de specialitate; 
 Colaborarea cu organizaţii profesionale şi instituţii publice; 
 Dezvoltarea cooperării cu alte institute şi universităţi. 

 
 

5. Îmbunătăţirea comunicării interne 
 

Acţiuni 
 

 Organizarea unor şedinţe extinse cu participarea conducerii INCD URBAN-INCERC, a altor 
sucursale, a compartimentelor funcţionale; 

 Organizarea unor şedinţe periodice de informare cu membrii echipelor de cercetători. 
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6. 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-2020, 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 
monografic sau de tip strategie de dezvoltare etc., a căror finanţare este asigurată de 
autorităţile publice centrale şi locale etc. 

 
 

3. Dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de cercetare 
 

Acţiuni 
 

 Formarea şi sudarea echipelor de cercetare prin activităţi diverse: team building, summer 
picnic, Christmas party, guided tours, etc.; 

 Achiziţii de echipament performant de cercetare în domeniul urbanismului şi dezvoltării 
teritoriale durabile; 

 Angajarea de personal, în special urbanişti atestaţi de Registrul Urbaniştilor din România. 
 
 

4. Formarea unor cercetători independenţi, cu spirit de iniţiativă 
 

Acţiuni 
 

 Elaborarea unui portofoliu de teme în aşteptarea eventualelor competiţii (abordare pro-activă); 
 Instruirea permanentă a cercetătorilor în domeniul autoratului ştiinţific, scrierii sau 

managementului de proiecte, identificării şi monitorizării continue a surselor de finanţare; 
 Creşterea exigenţelor formulate prin criteriile interne pentru concursurile de ocupare a 

posturilor vacante, conform exigenţelor MECSI. 
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Secţia de cercetare-dezvoltare în domeniul cooperării teritoriale, mediului şi observării teritoriului 
 

I. Pe termen scurt 
 

1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european 
 

Acţiuni 
 

 Propuneri proiecte - eGovernment (proiectul „GOCO.net Building institutional capacities for 
metropolitan areas networking in Lower Danube area-a new model of governance for 
cooperation and networking”), programe de finanţare: PODCA; Horizon 2020 Framework 
Programme (Societal Challenges; Science with and for Society). 

 

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 
 Elaborare baze de date, programe de finanţare: proceduri de achiziţie publică aferente 

proiectelor de urbanism şi management integrat al siturilor Natura 2000.  
 
 

3. Creşterea vizibilităţii prin afilierea la asociaţii profesionale în domeniul cooperării 
teritoriale, mediului şi observării teritoriului 
 

Acţiuni 
 
 

 Înscrierea în Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România (APUR), conform solicitării 
cercetătorilor din secţie. 
 

 

4. Consolidarea capacităţii de a realiza şi implementa proiecte finanţate prin fonduri europene  
 

Acţiuni 
 

 Înscrierea cercetătorilor la cursul „Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune 
europene”. 

 

II. Pe termen mediu 
 

1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european 
 

Acţiuni 
 

 Propuneri proiecte - Incluziune socială şi combaterea sărăciei, eInclusion, programe de 
finanţare: POCU; Horizon 2020 Framework Programme (Societal Challenges; Science with 
and for Society); 

 Propuneri proiecte - Restaurări vaste ale ecosistemelor, programe de finanţare: fonduri 
externe nerambursabile, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în calitate de operator de 
program; Darwin Initiative. 
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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 
 

 Elaborare baze de date, programe de finanţare: proceduri de achiziţie publică aferente 
proiectelor de urbanism şi management integrat al siturilor Natura 2000; Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor. 

 
3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a desfăşura activităţi de cercetare în domeniul 

cooperării teritoriale, mediului şi observării teritoriului 
 

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. 

 
4. Creşterea vizibilităţii cercetării în domeniul cooperării teritoriale, mediului şi observării 

teritoriului 
 

Acţiuni 
 

 Marketing individual şi de echipă; 
 Marketing prin site-ul INCD URBAN-INCERC; 
 Implicarea specialiştilor în comisii şi grupuri de lucru; 
 Sprijinirea participării la manifestări de specialitate şi a publicării rezultatelor cercetării în 

reviste de specialitate; 
 Colaborarea cu organizaţii profesionale şi instituţii publice; 
 Dezvoltarea cooperării cu alte institute şi universităţi. 

 
5. Îmbunătăţirea comunicării interne 

 

Acţiuni 
 

 Organizarea unor şedinţe extinse cu participarea conducerii INCD URBAN-INCERC, a altor 
sucursale şi compartimentelor funcţionale. 

 
6. Extinderea activităţii 

 

Acţiuni 
 

 Organizarea unei echipe care să identifice şi monitorizeze surse suplimentare de finanţare - 
Ministerul Mediului. 
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III. Pe termen lung 
 

1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european 
 

Acţiuni 
 

 Propuneri de proiecte pe tematici de finanţare diverse (cloud computing, open data, big data 
etc.) finanţate din fonduri naţionale în conformitate cu strategiile/planurile de CDI post-2020 
şi europene. 

 
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 
 

 Diversificarea ofertei de servicii prin creşterea aportului secţiei la programe de interes 
naţional (ex: Programul Naţional de Cadastru etc.). 

 
3. Dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de cercetare 

 

Acţiuni 
 

 Angajarea unui specialist inginer de mediu; 
 Achiziţionarea unei licenţe soft pentru prelucrarea imaginilor satelitare (ex. Idrisi); 
 Valorificarea competenţelor personalului secţiei, prin întărirea capacităţii de lucru în echipă.  

 
4. Formarea unor cercetători independenţi, cu spirit de iniţiativă 

 

Acţiuni 
 

 Elaborarea unui portofoliu de teme în aşteptarea eventualelor competiţii (abordare pro-activă); 
 Sprijinirea cercetătorilor cu potenţial de avansare în gradele ştiinţifice şi cu rezultate 

semnificative în cercetarea de profil; 
 Instruirea permanentă a cercetătorilor în domeniul autoratului ştiinţific, scrierii sau 

managementului de proiecte, identificării şi monitorizării continue a surselor de finanţare; 
 Creşterea exigenţelor formulate prin criteriile interne pentru concursurile de ocupare a 

posturilor vacante, conform exigenţelor MECSI. 
 
 
 
 

Secţia de cercetare-dezvoltare în domeniul habitatului şi arhitecturii 
 
 
 

I. Pe termen scurt 
 

1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european 
 

Acţiuni 
 

 Propuneri proiecte - incluziunea socială şi reducerea sărăciei, programe de finanţare: Strategia 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Programul cadru al Uniunii Europene pentru 
cercetare Orizont 2020, Planul naţional de cercetare-dezvoltare, Strategia naţională de cercetare, 
POCU. 
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2. Dezvoltarea ofertei de servicii privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului 
pentru diverşi beneficiari (autorităţi publice centrale şi/sau locale, actori privaţi etc.) 

 

Acţiuni 
 

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

 
 

3. Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a desfăşura activităţi de cercetare în domeniul 
habitatului şi arhitecturii 
 

Acţiuni 
 

 Asigurarea unei piramide echilibrate a gradelor de cercetare prin concursuri de ocupare a 
poziţiilor vacante sau comasarea secţiei cu cea de cercetare-dezvoltare în domeniul 
urbanismului şi dezvoltării teritoriale durabile pentru eficientizarea activităţii de cercetare; 

 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. 

 
 

II. Pe termen mediu 
 

1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european 
 

Acţiuni 
 

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

 

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

 

Acţiuni 
 

 Propuneri proiecte - elaborare documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, programe de 
finanţare: proceduri de achiziţie publică aferente proiectelor de urbanism (PUG, PUZ, PUD) şi 
amenajarea teritoriului (PATN, PATJ, PATZIC) sau diverselor studii cu caracter monografic 
sau de tip strategie de dezvoltare etc., a căror finanţare este asigurată de autorităţile publice 
centrale şi locale etc. 
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4. Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a desfăşura activităţi de cercetare în domeniul 
habitatului şi arhitecturii 
 

Acţiuni 
 

 Asigurarea unei piramide echilibrate a gradelor de cercetare prin concursuri de ocupare a 
poziţiilor vacante; 

 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. 

 
 

5. Creşterea vizibilităţii cercetării în domeniul habitatului şi arhitecturii 
 

Acţiuni 
 

 Marketing individual şi de echipă; 
 Marketing prin site-ul INCD URBAN-INCERC; 
 Implicarea specialiştilor în comisii şi grupuri de lucru organizate de instituţiile de profil 

(ministere, agenţii etc.); 
 Sprijinirea participării la manifestări de specialitate şi a publicării rezultatelor cercetării în 

reviste de specialitate indexate internaţional; 
 Colaborarea cu organizaţii profesionale şi instituţii publice; 
 Dezvoltarea cooperării cu alte institute şi universităţi. 

 
 

6. Îmbunătăţirea comunicării interne 
 

Acţiuni 
 

 Organizarea unor şedinţe extinse cu participarea conducerii INCD URBAN-INCERC, a altor 
sucursale şi compartimentelor funcţionale. 

 
 

7. Extinderea activităţii 
 

Acţiuni 
 

 Identificarea soluţiilor pentru a asigura finanţarea necesară extinderii numărului de salariaţi, 
cu posibilitatea de susţinere a creşterii. 
 

 

III. Pe termen lung 
 

1. Dezvoltarea de proiecte de cercetare pe teme de interes naţional şi european 
 

Acţiuni 
 

 Propuneri proiecte pe tematica provocărilor societale, oraşe inteligente etc., programe de 
finanţate din fonduri naţionale în conformitatea cu Strategia şi/sau Programul Naţional de 
CDI şi europene. 
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2. Dezvoltarea ofertei de servicii privind documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului 
pentru diverşi beneficiari (autorităţi publice centrale şi/sau locale, actori privaţi etc.) 
 

Acţiuni 
 

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

 
 

3. Dezvoltarea instituţională şi extinderea infrastructurii de cercetare 
 

Acţiuni 
 

 Angajarea de personal cu experienţă în cercetarea de specialitate, în special arhitect şi/sau 
urbanist cu potenţial de avansare în gradele ştiinţifice şi adaptare facilă la noile cerinţe impuse 
de sectorul de CDI; 

 Reorientarea activităţilor de CDI în raport cu noile cerinţe ale pieţei de profil în context post-
2020 şi crearea de parteneriate public-privat; 

 Achiziţii. 
 Formarea şi sudarea echipelor de cercetare prin încurajarea lucrului în echipă.  

 
 

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; 
 Asigurarea unei noi generaţii de cercetători cu potenţial de formare continuă, care să se plieze 

cerinţelor naţionale şi internaţionale în domeniul CDI; 
 Creşterea exigenţelor formulate prin criteriile interne pentru concursurile de ocupare a 

posturilor vacante, conform exigenţelor MECSI. 
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12. RAPORT DE AUDIT 

12.1. Informaţii Generale 

12.1.1 Introducere 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială 
Durabilă URBAN-INCERC s-a înfiinţat şi funcţionează în baza HG nr.1398/2009, a HG.nr. 13/2017, 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, precum şi a Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ca institut 
naţional de cercetare-dezvoltare, persoană juridică română, în coordonarea Ministerului  Cercetării şi 
Inovării. 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială 
Durabilă "URBAN-INCERC", denumit în continuare INCD URBAN-INCERC, s-a înfiinţat prin 
comasarea prin fuziune a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia 
Construcţiilor - INCERC Bucureşti cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucureşti şi cu Centrul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – 
CDCAS. 

INCD URBAN-INCERC are sediul în municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, 
dispune de spaţii în imobilul din municipiul Bucureşti, str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sectorul 2, şi 
deţine imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Floreşti nr. 117, judeţul Cluj, în municipiul 
Iaşi, str. A. Şesan nr. 37 şi str. Gheorghe Asachi nr. 3-5, judeţul Iaşi, în municipiul Constanţa, bd. 
Mamaia nr. 300, judeţul Constanţa, în oraşul Câmpina, str. I. H. Rădulescu, f.n. (lângă Staţia 
Meteorologică), judeţul Prahova, precum şi în municipiul Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2, judeţul 
Timiş. 

INCD URBAN-INCERC are ca obiect de activitate prestarea de servicii de drept public şi interes 
naţional, în principal: 

a) activităţi de cercetare-dezvoltare de interes public în domeniile construcţii, urbanism, 
dezvoltare teritorială durabilă şi locuire, care cuprind: cercetări fundamentale şi aplicative-
sectoriale şi prenormative, pentru fundamentarea reglementărilor tehnice şi economice 
specifice domeniilor de activitate; elaborarea reglementărilor tehnice şi economice în vederea 
asigurării cerinţelor esenţiale de calitate impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente, inclusiv 
în vederea creşterii performanţei energetice a construcţiilor; dezvoltare tehnologică; elaborare 
de studii pentru fundamentarea strategiilor naţionale, politicilor, programelor şi 
reglementărilor în domeniul dezvoltării teritoriale şi urbane, precum şi al locuirii; efectuarea 
de activităţi specifice de reglementare, respectiv documentări, testări, documentaţii în 
domeniile de activitate, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, realizare de modele 
funcţionale şi modele fizice, precum şi experimentări in situ de produse şi tehnologii noi; 
creare de baze de date specializate; 

b) activităţi de informare şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice, prin organizarea, 
funcţionarea şi dezvoltarea unui punct de informare specializat pe domeniile de activitate ale 
INCD URBAN-INCERC, cuprinzând, în principal: 

(i) bibliotecă tehnică specializată de drept public, inclusiv activităţi conexe de editare, 
tipărire şi diseminare a informaţiilor/datelor specifice; 
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(ii) activităţi de formare profesională continuă/ perfecţionare a specialiştilor cu activitate 
în domeniile construcţii, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire; 

(iii) gestionare şi actualizare periodică a bazelor de date specializate din domeniile proprii 
de activitate ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei; 

c) activităţi ce decurg din calitatea de organism de certificare produse pentru construcţii, de 
organism de certificare sisteme de management şi, respectiv, de organism de inspecţie a 
producţiei în fabrică. 

 

Activitatea de audit intern din cadrul institutului este organizată la nivel de compartiment, 
organigrama având prevăzute un număr de două posturi (unul de conducere şi unul de execuţie), care 
la data de 31.12.2017, erau ocupate. 

Compartimentul Audit Intern îşi desfăşoară activitatea în directa subordonare a Directorului 
General al institutului. 

 
12.1 Scopul raportului 
 

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul INCD 
„URBAN-INCERC” în anul 2017. 

Raportul este destinat atât conducerii entităţii, care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor 
interni, cât şi  structurii de audit intern ierarhic superioare, respectiv  Compartimentului Audit Public 
Intern al Ministerului Cercetării şi Inovării, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a 
activităţii de audit intern. 

 
 

12.2 Date de identificare a INCD „URBAN-INCERC” 
 

Sediul în Municipiul Bucureşti, Şos.Pantelimon nr.266, sector 2. 
La data de 31.12.2017, bugetul preliminat al institutului se prezintă astfel: 

- Venituri totale: 16.149.071 lei; 
- Cheltuieli totale: 16.664.970 lei; 
- Volumul bugetar al fondurilor europene nerambursabile gestionate a fost în valoare de  

301.566  lei. 
       

       Numărul de auditori interni : 2. 
 
12.3 Perioada de raportare 
    Prezentul raport privind activitatea de audit intern este elaborat pentru perioada 01.01.2017 - 31. 12.2017. 

 
12.4 Persoanele care au întocmit raportul şi calitatea acestora 

 

Raportul anual de audit intern  a fost întocmit de către: economist Mioara Şufer - Şef Audit 
Intern şi economist Ion Cristina, fiind analizat şi avizat de către Directorul General al institutului. 

Odată avizat, acesta va fi transmis organului ierarhic superior, respectiv Compartimentului Audit 
Public Intern din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării. 

 

Datele de contact: telefon: 021.627.27.40;  fax : 021.255.18.52;  
                              mobil: 0726.349.393; e-mail: mioara.sufer@gmail.com. 
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12.5 Documentele analizate 
La baza elaborării raportului de activitate pe anul 2017 se află următoarele documente: 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a INCD„URBAN-INCERC”; 
- Organigrama INCD„URBAN-INCERC”; 
- Normele metodologice specifice exercitării activităţii de audit intern la INCD„URBAN-

INCERC”; 
- Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii de audit public intern în anul 2017;  
- Carta auditului intern; 
- Planul multianual de audit 2016-2018; 
- Planul anual de audit pentru 2017. 

 
12.7. Baza legală de elaborare a raportului  
 

Activitatea de audit intern a INCD „URBAN-INCERC” se desfăşoară în conformitate cu următoarele 
prevederi legale: 

- Hotărârea Guvernului nr.1398/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă 
„URBAN-INCERC”; 

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi actualizările 
ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 
activităţii de audit public intern; 

- OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern. 

      Raportul este elaborat în baza Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu 
modificările şi actualizările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea 
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi va fi înaintat 
Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării, conform 
prevederilor legale  în vigoare.  
 

     12.8. Transmiterea raportului 

   Raportul este elaborat de către Compartimentul de Audit Intern al INCD „URBAN-INCERC”, 
avizat de Şef Audit Intern şi aprobat de către conducerea institutului, fiind apoi transmis structurii de 
specialitate, din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării, conform precizărilor din adresa nr. 
53/22.01.2018 a compartimentului de audit public intern al ministerului. 

12.2  Organizarea şi exercitarea Auditului Intern 

12.2.1.Organizarea compartimentului de audit public intern 
 

Activitatea de audit intern a INCD „URBAN-INCERC” este organizată în cadrul 
Compartimentului Audit Intern, în conformitate cu prevederile legii nr.672/2002 privind auditul 
public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Compartimentul de Audit Intern este organizat şi funcţionează în subordinea directă a 
Directorului General al institutului, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de celelalte 
activităţi ale institutului.  
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 Tipul de structură organizatorică este ierarhic funcţională, aşa cum este evidenţiat şi în 
organigrama INCD „URBAN-INCERC”, aprobată prin Ordinul Ministerului Cercetării şi Inovării 
nr.728/28.11.2017.   

Numărul de posturi prevăzute Compartimentului Audit Intern, în statul de funcţii, pentru anul 
2017: două posturi ( un post de conducere şi un post de execuţie), ambele ocupate. 

În cursul anului 2017, nu au existat modificări în structura organizatorică a Compartimentului 
Audit Intern, din punct de vedere al formei sau al numărului de posturi. 

  

 

12.2.2. Exercitarea activităţii de audit public intern 
 

INCD „URBAN-INCERC” are organizată şi exercită activitatea de audit printr-o structură 
proprie, organizată sub formă de compartiment. Structura proprie de audit intern este funcţională. 

Compartimentul Audit Intern are prevăzute în structura organizatorică un număr de două posturi 
(unul de conducere şi unul de execuţie), ambele ocupate. 

În anul 2017, activitatea de audit s-a desfăşurat parţial, neavând continuitate, în sensul că, 
datorită plecării din institut a auditorului intern la sfârşitul lunii martie, activitatea planificată pentru 
anul 2017, nu a putut fi finalizată. 

Cele două posturi vacante din cadrul compartimentului de audit intern au fost ocupate la data de 
12.09.2017 ( un post de conducere), respectiv 27.09.2017 ( un post de execuţie). 

12.2.3.Independenţa auditului intern şi obiectivitatea auditorilor 

12.2.3.1. Independenţa compartimentului de audit public intern  
 
 

Compartimentul Audit  Intern din cadrul INCD „URBAN-INCERC” îşi desfăşoară activitatea în 
directa subordonare a Directorului General al institutului, conform organigramei INCD „URBAN-
INCERC” asigurându-se astfel independenţa organizatorică necesară desfăşurarii activităţii de audit 
intern, în scopul  unei  evaluări obiective a disfuncţiilor constatate şi formularea unor recomandări 
adecvate soluţionării acestora. 

Independenţa organizatorică a compartimentului audit intern este asigurată prin poziţionarea 
acestuia în directa subordine a Directorului General, cât şi prin neimplicarea auditorilor interni în 
activităţi supuse auditării.  

În cursul anului 2017, nu a existat o delegare de atribuţii în sensul raportării efective unui alt 
nivel decât conducătorul entităţii.  Comunicarea dintre Compartimentul Audit Intern şi conducerea 
institutului este foarte bună şi se realizează atât formal, prin adrese scrise, rapoarte, utilizate în mod 
curent, cât şi informal, prin întâlniri ocazionale sau periodice cu conducătorul entităţii. 

În cursul anului 2017, managementul entităţii nu a implicat auditul intern în exercitarea unor activităţi 
ce fac parte din sfera auditabilă. Auditorii interni sunt numiţi în funcţie prin Decizie a Directorului 
General. 

Compartimentul Audit Intern este subordonat direct celui mai înalt nivel al conducerii, asigurându-
se astfel independenţa şi obiectivitatea necesară desfăşurării activităţii de audit intern, în scopul unei 
evaluări reale, corecte şi complete a disfuncţiilor constatate şi formularea unor recomandări adecvate 
soluţionării acestora. 

Auditorii interni din INCD „URBAN-INCERC” îşi desfăşoară activitatea cu obiectivitate 
profesională, pe parcursul anului 2017, neînregistrându-se situaţii care să afecteze asigurarea 
independenţei şi obiectivităţii auditorilor interni. 
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Personalul Compartimentului Audit Intern al INCD „URBAN-INCERC”  a fost desemnat prin 
dispoziţia scrisă a Directorului General conform Deciziei nr. 136/12.09.2017 pentru Şef 
Compartiment Audit Intern şi a Actului Adiţional nr.3/27.09.2017, pentru postul de auditor. 

 
12.2.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni 
 

În anul 2017, nu au fost completate declaraţiil de independenţă. 

12.2.4. Asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural 

   12.2.4.1. Elaborarea şi actualizarea normelor proprii privind exercitarea auditului intern 
 

La nivelul INCD „URBAN-INCERC”, există norme proprii privind exercitarea auditului intern, 
care au fost elaborate şi aprobate de conducerea institutului sub nr. 2037/VM/2011 şi avizate de SAI-
MDRT sub nr.55476/2011.  

În cursul anului 2017, nu au fost actualizate normele metodologice specifice exercitării activităţii 
de audit intern la INCD „URBAN-INCERC”, care cuprind modificările aduse prin HG nr.1086/2013.  

 
   12.2.4.2.  Aplicarea Codului privind conduita etică a auditorului intern 

 

În anul 2017, în cadrul Compartimentului Audit Intern, nu au fost constatate cazuri de  încălcare 
a codului de conduită etică  a auditorilor  interni implementat la nivelul compartimentului. 

 
   12.2.4.3.  Elaborarea şi actualizarea procedurilor scrise 
 

 

În anul 2017, nu au fost actualizate procedurile existente, conform reglementărilor legale şi nu au 
fost elaborate proceduri noi, nu s-a implementat Standardul 9 - „Proceduri”, aşa cum el este definit în 
cadrul OSGG nr.400/2015 . 

   12.2.5. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern 

    12.2.5.1. Elaborarea şi actualizarea Programului de Asigurare şi Îmbunătăţire a Calităţii 
(PAIC) activităţii de audit intern 

La nivelul compartimentului de audit intern a fost elaborat Programul de asigurare şi 
îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern, acesta nu a fost actualizat pe parcursul anului 2017. 

În anul 2018, se va elabora Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit 
intern, conform normelor legale în vigoare. 

 
    12.2.5.2. Realizarea evaluării externe 

 

Auditul intern al institutului nu a fost evaluat în anul 2017 de Curtea de Conturi a României sau 
de către o structură a ministerului coordonator, respectiv Ministerul Cercetării şi Inovării. 

 

   12.2.6. Resursele umane alocate compartimentului de audit intern 

     12.2.6.1. Gradul de ocupare a posturilor la data de 31.12.2015 
 

Aşa cum rezultă şi din anexa 6, la data de 31.12.2017 pentru compartimentul de audit intern erau 
prevăzute două posturi, unul de conducere şi unul de execuţie, ambele ocupate.  

Prin urmare, gradul de ocupare este de 100%. 
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    12.2.6.2. Fluctuaţia personalului în cursul anului 2017 
 

Conform structurii organizatorice la compartimentul audit intern, sunt prevăzute două 
posturi: unul de conducere şi unul de execuţie. Pe parcursul anului 2017,  în perioada aprilie - 
septembrie, cele două posturi de auditori au rămas vacante.  

Postul de conducere (coordonare) ca urmare a încetării contractului individual de muncă a  
auditorului angajat pe acest post care a plecat din institut la sfârşitul lunii martie, iar celălalt post de 
auditor era vacant din anul 2015.  

În acest caz, a fost nevoie să se efectueze activitatea de selecţie şi recrutare a auditorilor interni. 
Începând cu luna septembrie 2017, cele două posturi au fost ocupate prin dispoziţia scrisă a 
Directorului General. 

Personalul actual al Compartimentului Audit Intern a fost selectat şi recrutat din rândul 
salariaţilor, în urma îndeplinirii criteriilor privind: absolvirea studiilor superioare economice de lungă 
durată, absolvite cu Diplomă de Licenţă; cunoştinţe economice - specializarea economist; deţinerea 
de cunoştinţe pentru a identifica elementele de iregularitate şi fraudă; cunoaşterea reglementărilor 
legale specifice activităţii din INCD „URBAN- INCERC”. 

 
12.2.6.3. Structura personalului la data de 31.12.2017 
 

La data de 31.12.2017, Compartimentul Audit Intern din cadrul INCD „URBAN-INCERC” avea 
ocupate două posturi (unul de conducere şi unul de execuţie), salariaţi cu contract de muncă pe 
perioadă nedeterminată. Ambele posturi sunt ocupate din luna septembrie 2017. 

Auditorii interni au studii economice superioare de specialitate, după cum urmează : 
- Şeful de Compartiment - economist, licenţiat în ştiinţe economice,  ştiinţe aprofundate  - 

Master, este cunoscător al limbii engleze, italiană, franceză şi a efectuat mai multe cursuri 
de perfecţionare profesională: Managementul Proiectelor, Relaţii Publice şi Comunicare, 
Şcoala de Administraţie şi Politici Publice, Verificator de Proiect, Manager de Proiect, 
Managementul Organizaţiei Şcolare, Manager Marketing, Formare de consilieri şi 
asistent suport pentru implementarea strategiei de descentralizare în instituţiile de 
învăţământ preuniversitar, Proprietate intelectuală, Certificat de Absolvire pentru 
ocupaţia de auditor intern în sectorul public; 

- Auditorul intern - economist, licenţiat în ştiinţe economice. Certificat de Absolvire pentru 
ocupaţia de auditor intern în sectorul public. 

Nivelul profesional al auditorilor interni este corespunzător pentru îndeplinirea responsabilităţilor 
ce le revin, posedă cunoştinţe, calităţi şi abilităţi corespunzătoare pentru realizarea misiunilor de audit 
intern. Personalul Compartimentului a urmat cursuri de perfecţionare specifice activităţii de audit 
intern. 

 
12.2.6.4. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern 
 

Conform art. 3(2) din Legea nr.672/2002, sfera auditului intern cuprinde toate activităţile 
desfăşurate în cadrul entităţii pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului 
de control managerial. Pentru acoperirea completă a sferei auditabile din cadrul INCD URBAN-
INCERC, în intervalul de 3 ani  prevăzut de normele în vigoare, numărul optim de auditori estimat 
este de 2.  Pentru atingerea acestui obiectiv se ţine cont de resursele financiare şi bugetare ale 
institutului. 
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Structura de audit intern din cadrul institutului şi-a propus auditarea activităţilor importante cu 
riscuri mari şi medii identificate la nivelul acestuia într-o perioadă de trei ani, aşa cum reiese din 
Planul multianual aprobat de Directorul General al institutului. 

 
12.2.7. Asigurarea perfecţionării profesionale continue a auditorilor interni  
 

Pentru anul 2018, se va elabora un program de pregătire profesională a auditorilor interni, astfel 
încât să fie respectată, cel puţin, cerinţa realizării numărului minim de 15 zile de pregătire pentru 
fiecare auditor, conform legislaţiei în vigoare.  

Planificarea pregătirii profesionale a auditorilor interni se va efectua prin parcurgerea 
următoarelor etape: 

a. Identificarea nevoilor de instruire; 
b. Stabilirea temelor de instruire; 
c. Stabilirea formelor de instruire; 
d. Identificarea şi selectarea formatorilor de pregătire profesională; 
e. Fundamentarea propunerilor de teme de instruire 

 

Pregătirea profesională a personalului compartimentului audit intern se va efectua, în  funcţie de 
sumele alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului, prin participarea  la cursuri de 
instruire şi perfecţionare organizate de persoane juridice acreditate să desfăşoare activităţi de formare şi 
specializare profesională, studiu individual, şedinţe de lucru. 

Pregătirea profesională a auditorilor interni în anul 2017 s-a realizat prin participarea acestora în 
luna octombrie, la un curs de pregătire profesională - Auditori interni în sectorul public – şi prin studiu 
individual.  

În urma cursului absolvit, auditorii interni au obţinut Certificat de absolvire cu  specializarea 
auditori interni  în sectorul public - numărul de zile de pregătire prin participare la cursuri a auditorilor 
interni  a fost de 3 zile (24 ore). 

Studiul individual  a avut în vedere aprofundarea şi clarificarea unor probleme legate de misiunile 
de audit din planul anual de audit, respectiv studierea şi înţelegerea legislaţiei specifice auditului 
precum şi a cărţilor de specialitate publicate de specialiştii din cadrul UCAAPI, dar şi referitoare la 
activităţile specifice domeniului auditat.  

Pe parcursul anului 2017, pregătirea profesională a auditorilor interni s-a efectuat în proporţie de 
100 % , prin cursuri de instruire, studiu individual, şedinţe de lucru. 
 
   12.3  Evaluarea activităţii de audit a compartimentelor de audit intern care sunt organizate şi 
funcţionează în cadrul entităţilor publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate 

Nu este cazul 

12.3.1. Planificarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern - Nu este cazul 

12.3.2. Realizarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern - Nu este cazul 

12.3.2.1. Date generale privind misiunile de evaluare realizate - Nu este cazul 

12.3.2.2. Rezultatele misiunilor de evaluare - Nu este cazul 

12.3.2.3. Apreciere generală - Nu este cazul 
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12.4. Planificarea şi derularea misiunilor de audit intern 

    12.4.1. Planificarea activităţii de audit intern 

      12.4.1.1. Planificarea multianuală 
 

Conform cadrului procedural, auditul intern se desfăşoară pe baza planului multianual. În această 
etapă, se defineşte planul de activitate viitor, atât cel strategic, cât şi cel anual, focalizând domeniile 
în care se pot manifesta riscuri semnificative, care pot limita sau chiar împiedica structurile 
organizatorice să-şi atingă obiectivele programate. 

Potrivit normelor în vigoare, planificarea multianualã pe 3-5 ani cuprinde misiunile de evaluare a 
activitãţii de audit intern care se realizeazã cel puţin o datã la 5 ani, misiunile privind auditarea 
activitãţilor derulate de institut, activitãţi care sunt auditate cel puţin o datã la 3 ani, precum şi 
misiunile de consiliere. 

Planul multianual, de audit public intern a fost elaborat, de către compartimentul audit intern al 
INCD „URBAN-INCERC”, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor obiective, sugestiile 
conducătorului entităţii, ale entităţii publice ierarhic superioare pentru perioada 2016-2018, care a 
fost aprobat de conducerea institutului. 

Pentru perioada 2016-2018, compartimentul audit intern a elaborat planul strategic de audit 
înregistrat în data de 25.08.2015 şi aprobat de Directorul General, având ca suport „Îndrumarul de 
planificare multianuală şi anuală a activităţii de audit intern” elaborat de UCAAPI din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei specifice, respectiv Legea nr. 
672/2002 privind auditul public intern şi HG 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 
exercitarea activităţii de audit public intern. 

Planul multianual de audit cuprinde misiuni de audit ce sunt selectate în funcţie de elementele 
prevăzute în legislaţia specifică: evaluarea riscului asociat structurilor, proceselor, activităţilor, 
operaţiunilor desfăşurate; criterii semnal, deficienţe constatate anterior, evaluarea impactului unor 
modificări asupra sistemului auditat, informaţii şi indicii referitoare la disfuncţionalităţi sau abateri, 
periodicitate, etc. 

Elaborarea planului multianual de audit are ca suport un referat de justificare ce prezintă în 
sinteză, pentru fiecare misiune de audit, rezultatele analizei riscului asociat, criteriile semnal şi alte 
elemente specifice, care stau la baza selectării misiunilor de audit. 

Planul multianual de audit intern cuprinde cel puţin urmãtoarele: 
a) domeniul auditabil; 
b) tema misiunii de audit intern; 
c) anul realizãrii. 

    12.4.1.2. Planificarea anuală 

Conform Normelor metodologice specifice INCD „URBAN-INCERC” privind activitatea de 
audit intern, elaborarea planurilor anuale de audit intern se realizeazã prin parcurgerea urmãtoarelor 
etape: 

a) identificarea proceselor/activitãţilor/structurilor/programelor desfãşurate în cadrul institutului 
şi cuprinse în sfera auditului intern; 

b) stabilirea criteriilor de analizã a riscurilor; 
c) determinarea punctajului total al riscului pe fiecare proces/activitate/structurã/program şi 

ierarhizarea acestora; 
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d) stabilirea modului de cuprindere/repartizare a misiunilor de audit intern în plan/întocmirea 
referatului de justificare; 

e) întocmirea proiectelor planurilor de audit intern multianual şi anual. 
 

Planul anual de audit public intern cuprinde cel puţin urmãtoarele: 

a) domeniul auditabil; 

b) denumirea misiunii de audit public intern; 

c) obiectivele generale ale misiunii de audit public intern; 

d) tipul misiunii de audit public intern; 

e) perioada de realizare a misiunii de audit public intern; 

f) perioada supusã auditãrii; 

g) numãrul auditorilor interni implicaţi în misiunea de audit public intern; 

h) entitatea auditatã. 
 

Planul de audit intern cuprinde misiunile de audit public intern selectate în conformitate cu 

resursele de audit disponibile - auditori interni, timp, resurse financiare, cu respectarea periodicităţii 

în auditare, respectiv cel puţin o dată la 3 ani. Planul de audit intern este structurat pe misiuni de 

asigurare, misiuni de consiliere şi misiuni de evaluare. 

La nivelul compartimentului audit intern a fost elaborat planul anual de audit intern pentru anul 

2017, care a fost analizat şi aprobat de conducerea institutului. 

În fundamentarea planului de audit pe anul 2017, s-a plecat de la planul multianual 2016-2018, 

iar selectarea misiunilor s-a realizat în funcţie de mai multe criterii: analiza calităţii controlului intern 

din institut, aprecierea vulnerabilităţii.  

În anul 2017 a fost elaborată planificarea anuală de audit, ce cuprindea un număr de 3 misiuni. În 

anul 2017, nu s-au efectuat misiuni de audit, din lipsă de personal, prin vacantarea posturilor în 

perioada aprilie-septembrie 2017.  

A început doar o singură misiune de audit cuprinsă în planul anual de audit intern, care nu a fost 

finalizată, deoarece la sfârşitul lunii martie, postul de auditor a rămas vacant prin încetarea 

contractului de muncă a persoanei desemnate să se ocupe de activitatea de audit intern. 

La data de 20.11.2017, compartimentul audit intern a transmis către toate structurile institutului 

un Memorandum privind solicitarea de informaţii pentru elaborarea planului anual de audit intern, 

pentru anul 2018, luând în considerare factorii de risc ce pot apărea în cazul activităţii desfăşurate. 

12. 4.2. Realizarea misiunilor de asigurare 
Nu este cazul 

12.4.2.1. Misiuni de audit privind procesul bugetar 
Nu este cazul 
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12.4.2.2. Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile 
Nu este cazul 

12.4.2.3. Misiuni de audit privind achiziţiile publice 
Nu este cazul 

12.4.2.4.Misiuni de audit intern privind resursele umane 
Nu este cazul 

12.4.2.5. Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare 
Nu este cazul 

12.4.2.6. Misiuni de audit privind sistemul IT   
Nu este cazul 

12.4.2.7.  Misiuni de audit privind activitatea juridică 
Nu este cazul 

12.4.2.8. Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii 
Nu este cazul 

12. 4.3. Urmărirea  implementării recomandărilor 
Nu este cazul 

 

Indicatori Implementate Parţial 
Implementate Neimplementate 

Numărul total de recomandări a căror 
implementare a fost urmărită în anul 2017, 
din care: 
 

- - - 

Misiuni de audit privind procesul bugetar  
 

- - - 

Misiuni de audit privind activităţile 
financiar-contabile 
 

- - - 

Misiuni de audit privind achiziţiile publice 
 

- - - 

Misiuni de audit intern privind resursele 
umane 
 

- - - 

Misiuni de audit privind gestionarea şi 
utilizarea fondurilor comunitare 
 

- - - 

Misiuni de audit privind sistemul IT   
 

- - - 

Misiuni de audit privind activitatea juridică 
 

- - - 

Misiuni de audit privind funcţiile specifice 
entităţii 
 

- - - 

TOTAL 
 - - - 

12.4.4. Raportarea iregularităţilor 
Nu este cazul 
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 Indicatori Număr 
iregularităţi 

Numărul iregularităţilor identificate în cadrul misiunilor de audit intern realizate în 
anul 2017, din care: 
 

- 

Misiuni de audit privind procesul bugetar  
 

- 
Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile 
 

- 
Misiuni de audit privind achiziţiile publice 
 

- 
Misiuni de audit intern privind resursele umane 
 

- 
Misiuni de audit privind gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare 
 

- 
Misiuni de audit privind sistemul IT   
 

- 
Misiuni de audit privind activitatea juridică 
 

- 
Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii 
 

- 

12.4.5. Raportarea recomandărilor neînsuşite 
Nu este cazul 

12.4.6. Realizarea misiunilor de consiliere şi  a altor activităţi 

12.4.6.1. Realizarea misiunilor de consiliere 
Nu este cazul 

12.4.6.2. Realizarea altor acţiuni 
Nu este cazul 

12.4.7. Alte probleme 
Nu este cazul 
 

12. 5. Concluzii   
 

 

Compartimentul Audit Intern îşi desfăşoară activitatea în directa subordonare a Directorului 
General al institutului, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de celelalte activităţi ale 
institutului. 

În anul 2017 nu s-au efectuat misiuni de audit (s-a început o misiune de audit, dar nu a fost 
finalizată) şi a fost elaborată planificarea anuală de control. 

La data de 31.12.2017, Compartimentul Audit Intern avea prevăzute în structura organizatorică 
un număr de 2 posturi, dintre care ambele ocupate (unul de conducere şi unul de execuţie).  

Compartimentul Audit Intern contribuie la îndeplinirea obiectivelor institutului, la îmbunătăţirea 
în mod continuu, a desfăşurării activităţii acestuia. 

 La nivelul INCD „URBAN-INCERC”, auditul intern reprezintă o funcţie importantă pentru 
echipa managerială, fiind permanent susţinut în realizarea obiectivelor sale. 

Având în vedere faptul că, mediul, activităţile, organizarea entităţii evoluează şi strategia şi 
obiectivele trebuie reevaluate cu regularitate, auditul intern este una din activităţile care evaluează 
periodic dispozitivul de control intern, propune recomandări operaţionale pentru ameliorarea 
eficacităţii acestuia.  
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Guvernanţa presupune implementarea unor sisteme de analiză a riscurilor, verificare, evaluare şi 
control,  în scopul realizării unui management eficient pentru funcţionarea acestora. 

Controlul este o necesitate, atât obiectivă, cât şi subiectivă, dar nu ca  un scop în sine, ci ca un 
mijloc de perfecţionare a oricăreia activităţi şi chiar a procesului de conducere. 

Rolul auditorilor în reorganizarea sistemului de control intern este acela de consiliere, oferită 
managementului. 
 
12. 6. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern 
 

În anul 2018, conducerea INCD „URBAN-INCERC”, împreună cu conducătorul 
Compartimentului Audit Intern vor întreprinde toate demersurile pentru ca activitatea de audit intern 
să se desfăşoare astfel încât să se atingă obiectivele generale stabilite de managementul institutului, să 
asigure şi să aducă modificările şi/sau completările necesare pentru adecvarea cadrului metodologic 
şi procedural, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, să adauge valoare şi să îmbunătăţească 
eficienţa şi eficacitatea activităţilor desfăşurate în cadrul institutului. 

Astfel, se vor lua măsuri pentru actualizarea procedurilor scrise privind activitatea de audit, în 
conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare, programe de pregătire profesională complexe 
pe domenii concrete ale activităţii economice şi formei de organizare, realizarea de întâlniri şi 
instruiri comune cu auditorii interni din minister şi dezbaterea unor teme de actualitate, sau a unor 
teme specifice realizării auditului intern în institute de cercetare.  

Conducătorul institutului acordă o importanţă deosebită rolului pe care auditorii interni îl au în 
cadrul institutului, acela de a aduce plusvaloare instituţiei. 

Îmbunătăţirea nivelului de salarizare pentru auditorii interni mai noi, care nu beneficiază de spor 
de complexitate sau spor de audit.  

Prezentul raport anual de audit intern include un număr de 9 anexe şi a fost întocmit în două 
exemplare originale, unul pentru a fi trimis Ministerului Cercetării şi Inovării - Compartimentul 
Audit Public Intern şi un exemplar pentru Compartimentul Audit  Intern al  INCD „URBAN-  
INCERC” Bucureşti.   
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                                                                                                   Anexa 1  
  

                                                                                                                                                     
     
Situaţia privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern 

 în cadrul INCD „URBAN-INCERC” 
 

 

 
la data de 31 decembrie 2017 

 
ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN 

 
 

FUNCŢIONAREA 
AUDITULUI 

INTERN 
 

Categorii 
de entităţi 

 
Denumire 

entitate 
publică 

 
Tipul 

ordonatorului 
de 

credite 

 
Entitatea a înfiinţat auditul 

intern prin: 

 
Forma de organizare a auditului intern prin 

structură proprie 

 
Structura de audit intern este: 

Structură 
proprie 

Organul 
ierarhic 
superior 

Auditul 
nu este 
înfiinţat 

Direcţie 
Generală 

Direcţie Serviciu Birou Comp. Funcţională Nefuncţională 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 INCD 
„URBAN      
      - 
INCERC” 

 
Terţiar 

 
X        

X 
 

X  
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Anexa 2 

 
 
 
Situaţia elaborării şi actualizării procedurilor scrise aferente activităţilor proprii 

compartimentului de audit intern din cadrul INCD „URBAN-INCERC” 
 
 
 

la data de 31 decembrie 2017 
Categorii 
de entități 

Numărul 
total de 

activități 

Numărul de 
activități 

procedurale 

Ponderea 
activităților 
procedurale 

în total 
activități 

(%) 

Număr 
de 

proceduri 
scrise 
emise 

Gradul de 
emitere a 

procedurilor 
(%) 

Numărul 
de 

proceduri 
actualizate 
după HG 

1086/2013 

Grdadul de 
actualizare 

a 
procedurilor 

1 2 3 4=3/2x100 5 6=5/3x100 / 8=7/5x100 
INCD 

URBAN 
-

INCERC 

 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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       Anexa 3 
 
 
 
 

 
Situaţia elaborării şi actualizării Programului de Asigurare şi îmbunătăţire a 

Calităţii (PAIC) al compartimentului de audit intern  
din cadrul INCD „URBAN-INCERC” 

  

 

 

la data de 31 decembrie 2017 

Denumirea entității Elaborare PAIC Actualizare PAIC 

Da  Nu  Data elaborării Da  Nu  Data elaborării 

1 2  3 4  5 

INCD URBAN-INCERC x  20.01.2017    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 
 

 
 

                                                                                                                                                                                              Anexa 4  
 
 

Situaţia evaluărilor externe ale compartimentului de audit intern                                                                   
din  cadrul INCD „URBAN-INCERC" 

                                                    

 

 

Denumire entitate publică 

 

în anul 2017 compartimentul de audit intern a fost evaluat de 
 

 

Observații   Curtea de 
Conturi a 
României 

 
UCAAPI 

 

Organism 
ierarhic superior 

 
Alte entități 

1 2 3 4 5 6 
 

INCD URBAN-INCERC 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

Anexa 5 
 
 
Situaţia privind gradul de ocupare a posturilor compartimentului de audit intern 

din cadrul INCD „URBAN-INCERC" 
 

  
 

Denumire 
entitate 
publică 

Numărul de posturi aferente compartimentului de audit intern 
 

Obs.  

de conducere 
 

de execuție 

alocate ocupate Grad de 
ocupare 

vacante alocate ocupate Grad de 
ocupare 

vacante 

1 2 3 4=3/2x100 5=2-3 6 7 8=7/6x100 9=6-7 10 

INCD 
URBAN-
INCERC 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
0 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
0 
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Anexa 6 
 
 
         

  Situaţia privind fluctuaţia personalului compartimentului de audit intern  
                                       din cadrul INCD „URBAN-INCERC" 
  

la data de 31 decembrie 2017 
 

Denumire 
entitate 
publică 

Numărul de auditori interni cu funcţii de 
conducere 

Numărul de auditori interni cu funcţii de 
execuţie 

La data de 
01.01.2017 

Plecaţi în 
cursul 
anului Rata 

fluctuaţiei 

Veniţi în 
cursul 
anului La data de 

31.12.2017 
La data de 
01.01.2017 

Plecaţi 
în cursul 
anului Rata 

fluctuaţiei 

Veniţi în 
cursul 
anului La data de 

31.12.2017 

1 2 

 
 

3 

 
 

4=3/2*100 

 
 
5 6 

 
 
7 8 

 
 

9=8/7*100 10 11 

INCD „URBAN-
INCERC" 1 1 100% 1 1 0 0 0% 1 1 
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Anexa 7 
 

Situaţia privind structura personalului compartimentului de audit intern  din 
cadrul INCD „URBAN-INCERC” 

 

   
 
 

la data de 31 decembrie 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

 
 

Anexa 8 
 
      Situaţia privind pregătirea personalului compartimentului de audit intern  
        din cadrul INCD „URBAN-INCERC” 
 

 
                                                                                                               la data de 31 decembrie 2017 
  

Denumire 
entitate 
publică 

Numărul 
total 

de posturi 
ocupate 

Numărul de 
persoane 

care au participat la 
pregătire 

profesională 

Gradul de 
participare 
la pregătire 
profesională 

Numărul de zile de pregătire cumulat de 
participanţi 

Număr 
mediu 

de zile de 
pregătire 

pe 
persoană 

Cursuri de 
instruire 

Studiu 
individual 

Alte 
forme Total 

1 2 3 4=3/2 x 100 5 6 7 8=5+6+7 9=8/2 

INCD 
„URBAN-
INCERC" 

2 2 100% 20 10 - 30 15 
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             Anexa 9 

 
          
                    Situaţia privind realizarea misiunilor de audit intern la nivelul  
                                                   INCD „URBAN-INCERC” 

la data de 31 decembrie 2017 
Denumire 

entitate 
publică 

Număr de 
misiuni 

de 
sigurare 
efectuate 

 
Numărul misiunilor de asigurare efectuate în care s-a abordat 

Număr de 
misiuni 
de 
consiliere 

Total 
misiuni 
de audit 

 Domeniu 
bugetar 

Domeniu 
financiar-
contabil 

Domeniu 
achiziții 
publice 

Domeniu 
resurse 
umane 

Domeniu 
It 

Domeniu 
juridic 

Domeniu 
fonduri 
comunitare 

Domeniu 
ducnțiilor 
specifice 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+12 

INCD 
URBAN- 
INCERC 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


