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CAP. 1. INTRODUCERE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și
Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC a fost înființat prin
Hotărârea nr.1398 din 18 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial
nr.816 din 27 noiembrie 2009.
Actualul institut, denumit pe scurt, INCD URBAN-INCERC este continuatorul experienței
prestigioase a Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții și Economia
Construcțiilor - INCERC București, a Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru
Urbanism și Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT București, a Centrului Național de
Cercetare - Dezvoltare și Documentare pentru Construcții, Arhitectură, Urbanism și Amenajarea
Teritoriului - CDCAS, precum și a Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic CNRRS.
Activitatea INCD URBAN-INCERC este coordonată de către Ministerul Cercetării și
Inovării, institutul este puternic implicat în elaborarea de politici, programe și planuri în
domeniile sale de competență, precum și în activități de reglementare specifice, contribuind la
valorificarea rezultatelor ca informații/documente de interes public.

I. Domenii de activitate
a) În cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare:
INCD URBAN-INCERC efectuează cercetări fundamentale și aplicative de interes public
național, care privesc asigurarea cerințelor esențiale impuse construcțiilor și instalațiilor aferente
prin Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare și prin Directiva
89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind libera circulație a produselor pentru
construcții, precum și asigurarea durabilității acestora, și anume: rezistența mecanică și
stabilitatea, siguranța în exploatare, siguranța la incendiu, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea
și protecția mediului, protecția termică și hidrofugă, economia de energie, protecția împotriva
zgomotului.
În acest scop, INCD URBAN-INCERC efectuează:
1. cercetări fundamentale de bază și orientate pentru dezvoltarea științei construcțiilor, în
special în domeniul mecanicii construcțiilor, ingineriei seismice și fizicii construcțiilor;
2. cercetări aplicative pentru creșterea siguranței, funcționalității și confortului construcțiilor,
precum și dezvoltarea și perfecționarea tehnicilor și tehnologiilor specifice execuției
construcțiilor, incluzând și realizarea de standuri, stații-pilot, încercări in situ, care se referă
la:
a) rezistența, stabilitatea și durabilitatea construcțiilor;
b) protecția antiseismică a construcțiilor și structurilor;
c) reabilitarea și modernizarea fondului construit;
d) geotehnică și fundații;
e) protecția termică a construcțiilor și hidroizolații în construcții;
f) protecția construcțiilor contra coroziunii;
g) protecția la foc a construcțiilor;
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h)
i)
j)
k)
l)
m)

protecția acustică a construcțiilor;
închideri și compartimentări, finisarea construcțiilor;
instalații și echipamente aferente construcțiilor;
tehnologii noi performante pentru execuția construcțiilor;
urmărirea comportării în timp a construcțiilor;
economia construcțiilor și studii prospective.

3. elaborări de coduri, normative și documente privind concepția, alcătuirea, calculul și
execuția construcțiilor și instalațiilor aferente;
4. cercetare fundamentală de bază și orientată, realizată în scopul creșterii nivelului
conceptual în domeniile dezvoltării regionale, amenajării teritoriului, urbanismului
și locuirii;
5. cercetare aplicativă pentru realizarea de studii-pilot și modele experimentale cu rol de
suport pentru cercetările aplicative din diferite sectoare sau activități;
6. elaborare de studii și cercetări aplicative din domeniul amenajării teritoriului și dezvoltării
regionale: studii de competitivitate interregională, dezvoltarea rețelei de localități,
policentricitate, protecția zonelor construite și naturale, reabilitare zonală și reconstrucție
ecologică, zone în declin socio-economic, zone rurale defavorizate;
7. elaborare de studii și cercetări aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a
așezărilor umane: restructurarea și modernizarea orașelor, politici de locuire,
managementul strategic și operațional, conservarea și gestionarea terenului urban, protecția
patrimoniului construit, reconversii funcționale;
8. elaborare de strategii, diagnoze și prognoze în domeniul amenajării teritoriului,
urbanismului și locuirii.
INCD URBAN-INCERC participă în parteneriat internațional la lucrările de cercetaredezvoltare și inovare în cadrul Spațiului de Cercetare European și colaborează, inclusiv prin
Rețeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcții - ENBRI, cu instituții similare de
profil din alte state.
b) În cadrul planurilor sectoriale și al programului-nucleu de cercetare-dezvoltare:
a) INCD URBAN-INCERC participă la elaborarea strategiei naționale de dezvoltare în
domeniile de specialitate și competență; elaborează programe-nucleu anuale și multianuale
cuprinzând obiective din domeniul construcțiilor, echipamentelor și instalațiilor, materialelor
și tehnologiilor care se încadrează în strategia de dezvoltare a sectorului construcțiilor în
România;
b) INCD URBAN-INCERC elaborează cercetări fundamentale, sectoriale și aplicative de
interes prioritar pentru domeniul construcțiilor pentru fundamentarea reglementărilor tehnice și
economice specifice acestui domeniu;
c) INCD URBAN-INCERC elaborează reglementări tehnice și economice în vederea
asigurării cerințelor esențiale de calitate impuse construcțiilor și instalațiilor aferente, inclusiv
în vederea asigurării creșterii performanței energetice a construcțiilor, efectuează activități
specifice de dezvoltare tehnologică, precum și activități specifice de reglementare, respectiv:
documentări, testări, documentații, audit, prototipuri, analize, sinteze, programe-pilot, realizare
de modele funcționale și modele fizice, precum și experimentări in situ de produse și
tehnologii noi și creare de baze de date specializate în domeniu;
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d) cercetare fundamentală de bază și orientată, realizată în scopul perfecționării concepției
globale de amenajare a teritoriului și urbanism și dezvoltare regională;
e) elaborare de cercetări aplicative, studii și studii-pilot axate pe tematici specifice:
amenajarea teritoriului, amenajare și dezvoltare regională, mediu și dezvoltare durabilă,
populație și calitatea vieții, aspecte economice și sociale, infrastructuri ale teritoriului, mobilitate
urbană, echipamente publice, noi tehnologii;
f) elaborare de studii-pilot și 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 și utilizare a unor bănci de date specifice domeniului de activitate;
h) elaborare de diagnoze, prognoze și strategii în domeniile dezvoltării regionale, amenajării
teritoriului și urbanismului;
i) elaborare de studii pentru fundamentarea legislației și a reglementărilor din domeniile
urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile și locuirii.
c) Participarea la elaborarea strategiei domeniului:
INCD URBAN-INCERC efectuează lucrări pentru soluționarea problemelor din domeniul său
de activitate, cercetări în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, altele decât cele
prevăzute în Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, precum:
a) studii și cercetări în vederea elaborării de agremente tehnice;
b) dezvoltare de tehnici experimentale și măsurători, atât în laborator cât și in situ;
c) studii și cercetări în vederea elaborării reglementărilor tehnice și economice care stau la
baza activității de concepere, realizare și exploatare, precum și de post-utilizare a
construcțiilor.
INCD URBAN-INCERC realizează valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul
reabilitării energetice și creșterii performanței energetice a clădirilor/construcțiilor, prin
executarea experimentală de lucrări de reparații/întreținere, prin urmărirea comportării în timp a
construcțiilor, precum și prin aplicarea de tehnologii și materiale noi, agrementate tehnic și
prietenoase cu mediul.
INCD URBAN-INCERC derulează activități specifice în vederea susținerii cercetării și
dezvoltării tehnologice în domeniile de activitate, prin realizarea de unicate și serii mici de
produse, inclusiv microproducție (pentru valorificarea cercetărilor experimentale elaborate),
precum și prin organizarea de expoziții pe profil.

II. Domenii secundare de cercetare
INCD URBAN-INCERC desfășoară și activități conexe activității de cercetare - dezvoltare
din domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator, precum și, după caz,
cu autorizarea de către instituțiile abilitate, astfel:
a) participă la elaborarea strategiei în domeniul construcțiilor, urbanismului, dezvoltării
teritoriale durabile și locuirii;
b) derulează activități de consultanță și asistență tehnică de specialitate, scop în care INCD
URBAN-INCERC efectuează:
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1. asistență tehnică și consultanță de specialitate pentru executarea obiectivelor de
construcții și instalații;
2. expertize privind starea tehnică a construcțiilor și instalațiilor aferente, precum și în
domeniul proiectării și execuției construcțiilor;
3. asistență tehnică, furnizare de servicii științifice și metodologice operatorilor
economici/beneficiarilor interesați și execuție de documentații de urbanism și
amenajare a teritoriului cu caracter de unicat și de importanță deosebită;
4. programe de calcul;
5. soluții tehnice și metodologii de experimentare și de executare a construcțiilor, de
aparatură de laborator și altele asemenea;
6. studii de oportunitate, prefezabilitate și fezabilitate, expertize și evaluări de active, oferte,
documentații pentru participarea la licitații pentru contractarea prestărilor de servicii de
proiectare și executare de lucrări, precum și altele de această natură, în domeniile de
activitate;
7. alte prestări de servicii în domeniile de activitate.
INCD URBAN-INCERC derulează activități de documentare, informare și diseminare a
informațiilor/datelor specifice din domeniile de activitate - cod CAEN Rev. 2-7220 - Cercetaredezvoltare în științe sociale și umaniste.
Aceste activități se desfășoară prin organizarea, funcționarea și dezvoltarea unui punct de
informare specializat pe domeniile proprii de activitate ale INCD URBAN-INCERC, cuprinzând
în principal:
1. bibliotecă tehnică specializată de drept public, inclusiv activități conexe de editare,
tipărire și diseminare a informațiilor/datelor specifice în domeniu;
2. activități de formare profesională continuă/perfecționare a specialiștilor cu activitate în
domeniile construcții, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă și locuire.
INCD URBAN-INCERC derulează activități de documentare pentru extinderea cadrului
legislativ și reglementar, de diseminare a informațiilor/datelor specifice în domeniile
construcții, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă și locuire și participă la implementarea
obiectivelor Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030, scop în care:
a) elaborează lucrări de documentare, sinteze, studii și reglementări, prognoze și strategii în
domeniile de activitate;
b) constituie, administrează și stochează fondul documentar științific și tehnic de interes și
utilitate publică în domeniul construcțiilor, arhitecturii, urbanismului, dezvoltării teritoriale
durabile și locuirii, asigurând gestionarea fondului documentar național și internațional
de specialitate;
c) realizează lucrări-suport în vederea armonizării legislației naționale cu legislația specifică,
existentă în statele membre ale Uniunii Europene;
d) asigură/facilitează schimbul și transferul de cunoștințe și asistență tehnică la nivel național,
local și internațional, către factorii de decizie din administrația publică locală și centrală,
precum și către specialiști din domeniile de activitate.
Prin biblioteca tehnică specializată de drept public, INCD URBAN-INCERC asigură
informarea și documentarea entităților interesate din domeniile construcții, arhitectură, urbanism,
dezvoltare teritorială durabilă și locuire și derulează în principal următoarele activități:
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a) achiziția de cărți și materiale de specialitate puse la dispoziția publicului cititor pe bază de
împrumut sau prin intermediul copiilor xerox;
b) organizarea și prelucrarea tuturor categoriilor de documente din colecțiile proprii
incluzând catalogarea, clasificarea și indexarea documentelor;
c) promovarea instrumentelor informatice, constituirea și administrarea băncilor de date în
domeniu, care să contribuie la constituirea și dezvoltarea fondului național de documentare
- informare, ca modalitate specifică de valorificare a rezultatelor cercetărilor aferente
reglementărilor tehnice din diferite domenii;
d) participarea individual și în colaborare la programele de cercetare - dezvoltare în
construcții, arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice asigurând
informarea documentară a utilizatorilor - cercetători specialiști, cadre didactice din
învățământul superior de specialitate, studenți și alți utilizatori interesați;
e) prelucrarea materialelor documentare din fondul bibliotecii în vederea utilizării acestora
la elaborarea de sinteze și studii de documentare, la realizarea de publicații de specialitate,
inclusiv construirea de site-uri specifice;
f) furnizarea de servicii informaționale de interes public către ministerele de resort, alte
unități de cercetare - dezvoltare, precum și către alte entități din domeniul construcțiilor,
arhitecturii, urbanismului, amenajarea teritoriului din țară și străinătate.
g) realizarea de schimb inter-bibliotecar de cărți și publicații periodice de specialitate.
INCD URBAN-INCERC derulează activități conexe de editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate în domeniile de activitate, în principal:
a) publicații științifice editate: revistele Construcții și Urbanism. Arhitectură. Construcții;
publicațiile periodice cu caracter științific Conferința de cercetare în construcții, economia
construcțiilor, urbanism și amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor, Lucrările
conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, urbanism și amenajarea
teritoriului, Buletinul construcțiilor, Probleme de economia construcțiilor, Buletin român
de agremente tehnice în construcții și un Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC;
b) documentații curente și de interes public solicitate de către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, cum sunt elaborarea și actualizarea de documente
tehnice directoare: ghiduri de interpretare a cerințelor esențiale ale construcțiilor; ghiduri
de agrement tehnic pentru produse și pentru construcții; regulamente și/sau proceduri
oficiale;
c) Buletinul sumarelor (publicații periodice intrate în bibliotecă);
d) semnalări bibliografice - informare curentă structurată pe tematici.
De asemenea, INCD URBAN-INCERC efectuează:
- lucrări pentru soluționarea problemelor din domeniul său de activitate, cercetări în domeniul
construcțiilor și materialelor de construcții, altele decât cele prevăzute în Planul Național de
Cercetare - Dezvoltare și Inovare;
- studii și cercetări în vederea elaborării reglementărilor tehnice și economice care stau la
baza activității de concepere, realizare și exploatare, precum și de post-utilizare a
construcțiilor;
- cercetări aplicative având rol de suport pentru diferite sectoare sau activități;
- studii și cercetări aplicative în domeniul amenajării teritoriului și dezvoltării regionale, a
dezvoltării rețelei de localități, policentricitate, protecția zonelor construite și naturale,
reabilitare și reconstrucție ecologică;
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- elaborarea de studii și cercetări aplicative în urbanism pentru dezvoltarea durabilă a
așezărilor umane;
- diagnoze și prognoze în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și locuirii, etc.
Toate aceste activități au rol, pe de o parte, de extindere a cadrului legislativ și reglementar și,
pe de altă parte, de diseminare a informațiilor/datelor specifice în domeniile construcții,
urbanism, dezvoltare teritorială durabilă și locuire asigurând participarea activă a INCD
URBAN-INCERC la implementarea obiectivelor Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială
în România 2030.
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CAP.2. PRINCIPII MANAGERIALE
Principiile generale ale managementului cercetării științifice sunt rezultatul impactului unor
cerințe cu caracter general cu aspectele cele mai importante ale conținutului și condițiilor de
muncă din cercetarea științifică. Ele s-au cristalizat treptat printr-o laborioasă experiență și
acțiune de sintetizare și de generalizare a elementelor esențiale, comune cercetării, privită ca
unitate întreagă.
Aceste principii sunt:
a. Principiul compatibilității dintre mecanismele (mijloacele, instrumentele, etc.) de
realizare a managementului și caracteristicile generale, interne ale cercetării științifice;
b. Principiul managementului participativ - participarea cercetătorului la managementul
cercetării științifice se realizează nu numai in procesul muncii propriu-zise, ci pe toate
treptele ierarhice în institut;
c. Principiul motivării cercetătorilor și personalului auxiliar din cercetarea științifică;
d. Principiul eficienței - care sintetizează toate principiile precedente - este funcția - scop
a oricărei cercetări științifice.
Managementul strategic al INCD URBAN-INCERC vizează următoarele obiective:
 Menținerea statutului de institut național de cercetare - dezvoltare al INCD URBANINCERC, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 Dezvoltarea capacității instituționale.
 Creșterea contribuției INCD URBAN-INCERC la elaborarea politicilor publice.
Pentru îndeplinirea acestora, activitatea managerială a luat în considerare următoarele principii:
I. Pe termen scurt:
 asigurarea prin concurs a resursei umane calificate, a unor salarii atractive și eficientizarea
activității;
 identificarea unor surse de finanțare sustenabile, structurarea bugetelor prospective;
 reducerea sau optimizarea cheltuielilor în urma analizei economice;
 dotarea uniformă a laboratoarelor cu echipamente hardware și software;
 controlul științific eficient al lucrărilor;
 creșterea cantitativă și calitativă a producției științifice, inclusiv a publicațiilor editate și
conferințelor organizate de institut;
 intensificarea cooperării interne și internaționale;
 flexibilizarea organigramei în raport cu cerințele UE.
II. Pe termen mediu:
 dezvoltarea capacității instituționale și a resursei umane la un nivel comparabil cu cel
european;
 creșterea contribuției INCD URBAN-INCERC la elaborarea politicilor publice din
domeniu;
 creșterea vizibilității internaționale a producției științifice a institutului;
 creșterea capacității de absorbție a fondurilor naționale și europene de cercetare.
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III. Pe termen lung:
 dezvoltare instituțională - resurse materiale și umane compatibile cu participarea la
Programul Orizont 2020;
 creșterea impactului activității institutului asupra economiei pentru asigurarea unei
dezvoltări durabile a habitatului uman;
 integrarea în spațiul de cercetare european;
 determinarea pe baze științifice a potențialului teritorial în vederea realizării obiectivelor
europene de coeziune.
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CAP.3. ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE:
3.1. Activitatea de CDI
Directorul General a desfășurat și/sau coordonat activitatea științifică a INCD URBANINCERC, cu rezultate deosebite, după cum urmează:
1. Coordonarea desfășurării activității științifice a institutului:
1.1. Coordonarea participării INCD URBAN-INCERC la apelurile de proiecte de cercetare
din cadrul competițiilor și programelor interne și internaționale.
Rezultate: proiecte naționale /internaționale câștigate sau depuse în cadrul competițiilor.
1.2. Participarea și asigurarea participării conducerii operative a institutului la sesiunile de
informare referitoare la aceste competiții.
Rezultate: asigurarea participării la toate aceste evenimente.
1.3. Urmărirea executării la timp și a calității rapoartelor din cadrul programelor de cercetare,
inclusiv a Programului Nucleu.
Rezultate: nu au existat lucrări respinse sau predate cu întârziere.
1.4. Asigurarea raportării rezultatelor activității științifice de către cercetătorii institutului, în
vederea evaluării activității științifice pe 2017.
Rezultate: 2 evaluări la nivelul întregului institut, conform criteriilor avizate de Consiliul
Științific și aprobate de Consiliul de Administrație.
1.5. Asigurarea diseminării rezultatelor obținute din activitatea de cercetare.
Rezultate:
Rezultate

Nr.

Teze și dizertații

0

Cărți

1

Capitole de cărți

0

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

6
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Rezultate

Nr.

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

14

Articole/studii publicate integral în volumele unor manifestări științifice internaționale

25

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

20

Articole/studii publicate integral în volumele unor manifestări științifice naționale

4

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

20

Articole/studii publicate în reviste de specialitate internaționale, altele

0

Articole/studii publicate în reviste de specialitate naționale, altele

0

Rapoarte de cercetare

1

Postere prezentate în conferințe naționale

22

Postere prezentate în conferințe internaționale

27

Prezentări orale în conferințe naționale

26

Prezentări orale în conferințe internaționale

37

Cursuri

32

Brevete de invenție

1

1.6. Coordonarea manifestărilor științifice organizate de INCD URBAN-INCERC și a
publicațiilor institutului.
Rezultate: 1 ediție a conferinței, apariția la timp a revistelor editate (2 ediții revista
Construcții, 4 ediții revista Urbanism. Arhitectură. Construcții).
1.7. Asigurarea instruirii cercetătorilor în domeniul autoratului științific, conform
calendarului stabilit la începutul anului.
Rezultate: sesiuni de instruire la nivelul sucursalelor.
1.8. Creșterea vizibilității conferințelor institutului, prin asigurarea unei participări
internaționale numeroase și de prestigiu.
Rezultate: prezența d -lui prof. univ. dr. Peter Brimblecombe (Hong Kong) în calitate
de vorbitor invitat la cea de-a XI-a ediție a conferinței și a d-lui prof. univ. dr.
Ramiro SOFRONIE la cea de-a XII-a ediție a conferinței.
1.9. Creșterea vizibilității publicațiilor institutului, prin indexarea acestora în baze de date
internaționale reprezentative pentru domeniu.
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Rezultate: creșterea numărului bazelor de date în care este indexată revista Urbanism.
Arhitectură. Construcții, indexarea BDI a volumului de rezumate al conferinței.
1.10. Creșterea vizibilității institutului, prin asocierea cu alte institute și universități de
profil și afilieri și premii internaționale.
Rezultate

Nr.

Citări în reviste de specialitate de circulație internațională cotate ISI ale
articolelor/studiilor publicate în reviste de specialitate de circulație internațională
cotate ISI

1

Citări în reviste de specialitate de circulație internațională cotate ISI ale
articolelor/studiilor publicate în alte reviste de specialitate

14

Citări în alte reviste de specialitate ale articolelor/studiilor publicate în reviste de
specialitate de circulație internațională cotate ISI

1

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

19

Alte citări

0

Referent de specialitate, redactor

13

Conferințe internaționale - moderator, organizator, invitat

5

Premii

13

Doctorat, comisii

84

Prestigiu, altele

2

2. Activitatea științifică proprie
2.1. Cercetări desfășurate în cadrul Programului Nucleu - domeniul urbanism.
2.2. Pregătirea diseminării rezultatelor propriei cercetări prin publicare în volum.
3. Participare la diferite întruniri științifice, ca reprezentant al INCD URBAN-INCERC
sau ca cercetător.
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3.2. Evaluarea instituțională
În anul 2017 s-au desfășurat două sesiuni de evaluare a activității de cercetare a fiecărui
cercetător. Acest proces s-a bazat pe completarea fișelor de autoevaluare de către fiecare
cercetător în parte (după modelul avizat de către Consiliul Științific și aprobat de Consiliul de
Administrație), urmat de centralizarea rezultatelor la nivel de laborator, sucursală și institut și
analiza în cadrul ședințelor de Comitet Director și Consiliu Științific, cu evidențierea
problemelor existente la nivel de subunitate a institutului și la nivel individual.
Implementarea unui al doilea model de fișă de evaluare, cu accent pe relevanța contribuției
științifice individuale pentru activitatea institutului, a permis o mai bună identificare a
problemelor și a stimulat producția științifică la nivelul întregului institut.
3.3. Formarea și perfecționarea resurselor umane - crearea masei critice de cercetători
Resursa umană a institutului este adesea denumită “cel mai valoros activ”, deși nu apare
în evidențele contabile. Succesul institutului depinde de modul în care membrii săi pun în
practică obiectivele acestuia, de aceea, capacitățile și calitatea resurselor umane sunt definitorii
pentru rezultatele institutului.
Este foarte importantă creșterea nivelului de cunoștințe teoretice și abilități practice ale
managerilor institutului, ale managerilor compartimentului de resurse umane și ale personalului
operativ din cadrul acestora, precum și ale personalului în general, prin organizarea unei strategii
de perfecționare și evaluare menită să îmbunătățească atât managementul resurselor umane, cât
și resursa umană, în special la nivelul unităților de CDI.
În zilele noastre, fără îndoială, resursa umană este considerată a fi strategică și, prin urmare,
funcția de personal a ajuns să fie într-o poziție de “arbitru” între obiectivele economice
ale institutului și imperativele sociale și umane.
Misiunea funcției de personal constă în punerea la dispoziția institutului a resurselor umane
necesare, sub dubla restricție a unei funcționări armonioase și eficiente a ansamblului uman și a
respectării dorinței de echitate, securitate și dezvoltare individuală a fiecărui membru.
În cadrul compartimentului de resurse umane, serviciile de personal reprezintă aspectele
operaționale sau de producție, acestea incluzând:
 serviciile de recrutare, serviciile privind angajarea;
 declanșarea procedurii de evaluare a salariaților;
 relațiile cu angajații;
 serviciile de formare a personalului - informarea privind cursurile de instruire, realizarea
programelor de instruire, urmărirea și controlul derulării acestora.
1. Date personal
Total personal: Total personal 2017: 154 salariați
Total personal 2016: 185 salariați
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Cu studi superioare
neatestate

2
12
13
4
4
35

1
2
4
7

2
1
3

-

4
4
3
2
1
14

1
2
1
4

Personal nou CD

IDTII

-

-

Tehnicieni și muncitori în
cercetare

ACS

2
2
1
5

CS

9
21
32
19
10
3
94

CSIII

CSI

11
22
30
11
9
3
86

CSII

Total, din care:

Total personal

sub 35 ani
14
35-45 ani
29
45-55 ani
62
55-60 ani
28
60-65 ani
17
peste 65 ani 4
Total
154

Personal Cercetare-Dezvoltare

Personal cu studii superioare

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

Categoria de vârstă

Nr. crt.

a) personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare, din care:

3
10
11
1
1
26

b) număr conducători de doctorat:
Anul 2017 - 2
Anul 2016 – 2
c) număr de doctori:
Anul 2017 - 25
Anul 2016 - 33
2. Informații privind activitățile de perfecționare a resursei umane (personal implicat
în procese de formare - stagii de pregătire, cursuri de perfecționare)
Formarea și perfecționarea resursei umane reprezintă unul din obiectivele principale ale
managementului INCD URBAN-INCERC, având ca scop dezvoltarea de noi competențe
profesionale și îmbunătățirea celor existente.
În principal, perfecționarea profesională a angajaților din institut se realizează prin:
- cursuri universitare și postuniversitare (masterat, doctorat, post-doctorat);
- cursuri de instruire în cadrul programelor naționale și europene;
- cursuri specializate pe domenii profesionale;
- cursuri organizate la nivel european (legislație, acorduri comunitare etc.);
- instruiri organizate la nivel de institut specifice unor domenii de activitate;
- studiul individual la locul de muncă;
- absolvire studii superioare de specialitate.
Perfecționarea profesională este, prin urmare, un proces care se desfășoară sistematic și ale
cărui etape au ca obiectiv dezvoltarea performanței individuale, ceea ce înseamnă semnificativ
mai mult decât simplul proces de învățare.
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3. Informații privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare:
-

-

-

-

întinerirea personalului astfel încât să se atingă o scădere anuală a vârstei medii a
cercetătorilor, prin angajarea de tineri cercetători și absolvenți de învățământ superior;
reducerea mișcărilor de personal prin reținerea cercetătorilor valoroși și menținerea
tinerilor cercetători prin crearea unui sistem de remunerare în directă legătură cu
performanța obținută, cu gradul de implicare în proiecte și complexitatea lucrărilor
executate;
menținerea unui înalt nivel științific prin organizarea anuală a concursurilor pentru
promovare în grad științific și sprijinirea cercetătorilor în efectuarea studiilor de master și
doctorat;
ridicarea calității profesionale a salariaților în vederea creșterii capacității lor de a face
față mediului concurențial din Uniunea Europeană, prin trimiterea la specializări la
universități și institute de prestigiu din străinătate;
ridicarea potențialului de cercetare, prin specializarea directorilor de proiecte, în
managementul și administrarea proiectelor de cercetare dezvoltare.
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3.4. Creșterea capacității de cercetare - infrastructura de CDI, transfer tehnologic și
valorificarea rezultatelor cercetării
Începând din anul 2011, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism
și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC a inițiat, urmând strategia de dezvoltare
elaborată în anul 2010, organizarea de două ori pe an a unei conferințe în domeniile sale de
activitate - inginerie civilă și dezvoltare spațială durabilă, de la dezvoltarea teritorială la cea
urbană și proiectarea de arhitectură - intitulată generic „Conferința de cercetare în construcții,
economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială”.

Cea de-a XIII-a ediție a Conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor,
arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială
În perioada 25-27 octombrie 2017 INCD URBAN-INCERC a organizat cea de-a XIII-a ediție
a Conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și
dezvoltare teritorială, iar sucursala Cluj-Napoca a INCD URBAN-INCERC a organizat
Conferința aniversară a 55 de ani, într-un eveniment comun, având ca temă „Cercetările
aplicative, cheia dinamicii dezvoltării sustenabile în piața construcțiilor”. Obiectivul
conferinței a fost acela de a prezenta cele mai noi cercetări din domeniul construcțiilor,
economiei construcțiilor, arhitecturii, urbanismului și dezvoltării teritoriale, cu accent pe
reliefarea celor din cadrul Sucursalei INCD URBAN-INCERC Cluj-Napoca și în mod special pe
legătura dintre cercetare și piața construcțiilor, a proiectării și planificării.
Invitatul special a fost prof. dr. Michael GRANTHAM, Visiting Professor, Universitatea din
Leeds, Redactor șef al „Case Studies in Construction Materials”, Consultant pentru Sandberg
LLP, fost Președinte al Institutului pentru Tehnologia Betoanelor, Director al Concrete
Solutions, care organizează celebra conferință internațională privind repararea betoanelor,
care a prezentat comunicarea „Betoane sustenabile/durabile – oare specificațiile corespund
întotdeauna scopului?”.
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3.5. Managementul economic și financiar
3.5.1. Patrimoniul stabilit pe baza situației financiare anuale la 31 decembrie 2017
Evoluția patrimoniului stabilit în baza situațiilor financiare anuale aferente anilor 2017 și
2016 este prezentată astfel:
Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie:
Patrimoniul stabilit în baza
situațiilor financiare la data de

31.12.2016
(lei)

31.12.2017
(lei)

2017/2016
(%)

9.101,00

90.275,00

991,92%

Imobilizări corporale

147.404.039,00

152.630.490,00

103,55%

Imobilizări financiare

97.822,00

91.887,00

93,93%

Active circulante

13.317.632,00

16.056.754,00

9,98%

TOTAL PATRIMONIU

160.828.594,00

168.869.406,00

105,00%

Imobilizări necorporale

Patrimoniul realizat în anul 2017 față de cel din 2016 reprezintă o creștere cu 5,00%.
3.5.2. Venituri totale
Veniturile totale realizate de INCD URBAN INCERC în anul 2017 sunt în valoare de
17.523.623,00 lei, repartizate pe surse de finanțare, astfel:
3.5.2.1. Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri
publice
Sunt în sumă de 10.167.960,00 lei, repartizate pe surse naționale și internaționale, astfel:
 Surse naționale - 8.962.079,00 lei, din care:
- Program Nucleu în sumă de 7.863.610,00 lei;
- Proiecte finanțate prin UEFISCDI în sumă de 673.469,00 lei;
- Proiect Sectorial în sumă de 425.000,00 lei.


Surse internaționale - 1.205.881,00 lei;

3.5.2.2. Venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri
private
Sunt în valoare de 4.243.354,00 lei.
3.5.2.3. Venituri realizate din activități economice
Sunt în valoare de 3.043.411,00 lei.
3.5.2.4. Subvenții/transferuri
Sunt în valoare de 11.312,00 lei.
3.5.3. Cheltuieli totale
Cheltuielile totale înregistrate în evidența contabilă a INCD URBAN-INCERC în anul
2017 sunt în valoare de 17.511.217,00lei.
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3.5.4. Profitul brut
Profitul brut înregistrat la finele anului 2017, este în valoare de 12.406,00
3.5.5. Pierderea brută
Nu este cazul.
3.5.6. Situația arieratelor
Nu este cazul.
3.5.7. Politicile economice și sociale implementate
Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată s-a efectuat în conformitate
cu următoarele principii contabile:
1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că institutul își va continua
în mod normal activitatea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme privind
evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale,
asigurând comparabilitate în timp a elementelor patrimoniale;
3. Principiul prudenței: au fost luate în calcul numai profiturile recunoscute până la data
încheierii exercițiului financiar, s-a ținut cont de toate obligațiile previzibile și pierderile
potențiale, astfel ca rezultatul financiar să nu fie influențat;
4. Principiul independenței exercițiului: la determinarea rezultatului s-au luat în calcul
toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării
plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate
elementele de activ și de pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli sau între
active și pasive, altele decât cele prevăzute de lege.
Politici contabile semnificative: situațiile contabile sunt întocmite și exprimate în lei.
Cheltuielile cu întreținerea și repararea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili
sau a menține valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit și pierdere la
data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor
tehnice au fost capitalizate și amortizate pe perioada rămasă.
Stocurile sunt prezentate la cost de achiziție. Metoda de ieșire din gestiune este FIFO.
Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței,
modificărilor capitalului propriu și fluxurilor de Trezorerie pentru exercițiul financiar 2017.
Situațiile financiare furnizează informații relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a
deciziilor și credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a institutului.
De asemenea, situațiile financiare reflectă substanța economică a evenimentelor și
tranzacțiilor, acestea fiind neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.
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3.5.8. Evoluția performanței economice
Principalii indicatori de performanță realizați la data de 31.12.2017.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
7
8
9
10
1
1.1
1
1.1
1.2
1.3
2
1
1.1
1.2
1.3
1
2
3
1
2
3
4
5

Denumire indicator
Active imobilizate
Active circulante
Active totale
Capitaluri proprii
Datorii totale din care:
- datorii istorice
- datorii curente
Rata activelor imobilizate
Rata stabilității financiare
Rata autonomiei financiare
Lichiditatea generală
Solvabilitatea generală
Echipamente
Investiții în echipamente/mijloace fixe de CDI, din care:
Echipamente pentru laboratoare de cercetare
Situaţia veniturilor
VENITURI TOTALE din care:
Venituri din CDI
Venituri din alte activități (servicii, etc)
Alte venituri
Ponderea veniturilor din CDI în total venituri
Situaţia cheltuielilor
CHELTUIELI TOTALE din care:
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu utilitățile
Alte cheltuieli
Rezultate financiare
PROFIT NET
Rata rentabilității economice
Marja profitului net
Resursa umană
Număr total angajați
Număr total cercetători
Ponderea personalului CDI în total personal
Productivitatea muncii - total personal
Productivitatea muncii - personal CDI

19

2016

2017

147.510.96
2
13.317.632
160.855.65
5
37.618.944
10.932.312
9.201.653
1.730.659
92%
29%
23%
770%
1471%

152.812.65
2
16.056.754
168.898.73
7
44.144.669
12.636.607
10.112.365
2.524.242
90,48%
32,12%
26,14%
636,10%
1336,58%

943.843
943.843

432.396
364.843

17.540.938 17.523.623
12.917.652 14.411.314
4.602.574 3.043.411
20.712
68.898
73,64%
82,24%
18.851.787 17.511.217
10.390.819 9.105.882
477.110
579.754
7.983.858 7.825.581
0
0
0

10.421
0,62%
0,62%

185
119
64,32%
94816
108552

154
93
60,39
113790
154960

Cap. 4. CONTROLUL CURȚII DE CONTURI (SAU A ALTOR ORGANE
ABILITATE) - MĂSURI ȘI MODALITATEA ACESTORA DE REZOLVARE
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 și Inovării.
Ca atare nu au fost necesare măsuri sau modalități de rezolvare.
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CAP. 5 PERSPECTIVE PENTRU ANUL 2018
Măsuri pentru atingerea obiectivelor strategiei de cercetare a INCD URBAN-INCERC și
indicatori de rezultat:
Obiectiv al strategiei
INCD

Măsuri

Indicatori de rezultat

Obiectiv general 1 (finanțare)
Măsuri administrative dispuse în urma
rezultatelor evaluării anuale

Capacitate de răspuns

Nr. proiecte depuse și
câștigate
(naționale, internaționale)

Măsuri administrative dispuse în urma
rezultatelor evaluării anuale
Identificare surse finanțare

Echipe și teme multidisciplinare

Instruire privind accesarea proiectelor

Nr. proiecte depuse și
câștigate
(naționale, internaționale)

Crearea unei baze de date cu sursele de
finanțare și posibilii colaboratori

Baza de date accesibilă
(Intranet)

Măsuri administrative dispuse în urma
rezultatelor evaluării anuale

Nr. proiecte depuse și
câștigate
(naționale, internaționale)

Instruire privind accesarea proiectelor

Obiectiv general 2 (producție științifică)
Creșterea producției științifice
Creșterea ponderii producției de
calitate

Măsuri administrative dispuse în urma
rezultatelor evaluării anuale

Producția științifică

Măsuri administrative dispuse în urma Pondere brevete, articole ISI,
rezultatelor evaluării anuale
BDI, publicații în volumele
unor conferințe
Instruire privind autoratul științific
internaționale

Creșterea 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 conferințe,
proiecte rezultate din tema
analizată) pe proiect Nucleu

Sprijinirea cercetătorilor prin cooptarea
altor colegi care dispun de fonduri sau la
nivel de INCD, cu condiția anunțării în
timp util

Nr. participări

Participare la conferințe de
marcă

Obiectiv general 3 (revistele și conferința institutului)
Indexarea națională a revistei
„U.A. C.”

Depunerea actelor necesare după
anunțarea reînceperii procesului de
evaluare
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Nivelul obținut (A, B, C,
etc.)

Indexarea ISI și Scopos a
revistelor

Evaluarea șanselor de indexare

Termen scurt: indexarea

Crearea unei baze de date pornind de la
sugestiile cercetătorilor
Invitații adresate de către specialiștii din Pondere anuală autori străini
în revistă
Creșterea ponderii autorilor și institut altor cercetători străini în cadrul
participanților străini
conferințelor la care participă
Pondere autori străini pentru
Implicarea revistelor atunci când INCD fiecare ediție a conferinței
URBAN-INCERC organizează sau coorganizează evenimente științifice

Creșterea numărului de citări ale Măsuri administrative dispuse în urma
revistelor
rezultatelor evaluării anuale

Nr. citări în sistem ISI,
Scopus, alte citări

Măsuri administrative dispuse în urma Avans numere (de exemplu:
X numere în avans)
rezultatelor evaluării anuale

Asigurarea masei critice de
articole

Obiectiv general 4 (vizibilitatea)
Crearea unei baze de date pornind de la
sugestiile cercetătorilor
Invitații adresate de către specialiștii din
Nr. proiecte depuse și
institut altor cercetători străini în cadrul
câștigate (naționale,
conferințelor la care participă
internaționale) în parteneriat
cu acestea
Asigurarea participării la evenimentele
institutului (contacte personale)

Colaborări cu asociațiile
profesionale în proiecte

Măsuri administrative

Transmitere informații

Desemnarea persoanelor de contact la
nivel de sucursală și institut
Pregătirea raportărilor

Măsuri administrative

Apariția la timp a Buletinului
informativ
Nr. zile de la producerea
evenimentului la apariția pe
site
încadrarea raportării în
termenul-limită

Obiectiv suport 1 (monitorizarea)
Asigurarea respectării detaliilor

Stabilire și monitorizare
baremuri

Măsuri administrative

Stabilirea unor baremuri de către șefii
ierarhici pe baza propriilor analize, Existenta unor date complete
(pentru toți cercetătorii)
uniformizare la nivel de institut în
ședina Consiliului științific
Crearea unei baze de date pornind de la
sugestiile cercetătorilor

Pregătire calendar științific

Nr. lucrări sau raportări
returnate pentru nerespectare

Finalizare până la 31
Măsuri administrative, inclusiv
ianuarie, respectiv 30 iunie
nepermiterea participării la evenimente
neanunțate din timp
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Calendar stagii instruire

Crearea unei baze de date pornind de la
Finalizare până la 31
sugestiile cercetătorilor și propunerile
ianuarie,
respectiv 30 iunie
șefilor ierarhici

Obiectiv suport 2 (perfecționarea profesională)

Documentare permanentă

Cunoaștere surse finanțare

Cunoaștere publicații și
conferințe

Măsuri administrative dispuse în urma
rezultatelor evaluării anuale

Înscrierea cercetătorilor în baze de date Nr. brevete, articole ISI,
din domeniu
BDI, publicații în volumele
unor conferințe
internaționale
Măsuri administrative dispuse în urma
rezultatelor evaluării anuale

Nr. proiecte depuse și
câștigate
(naționale, internaționale)

Înscrierea cercetătorilor în baze de date Nr. brevete, articole ISI,
din domeniu
BDI, publicații în volumele
unor conferințe
internaționale
Nr. proiecte depuse și
Măsuri administrative dispuse în urma
câștigate
rezultatelor evaluării anuale
(naționale, internaționale)
Înscrierea cercetătorilor în baze de date Nr. brevete, articole ISI,
din domeniu
BDI, publicații în volumele
unor conferințe
internaționale
Măsuri administrative dispuse în urma
rezultatelor evaluării anuale

Cunoaștere colaboratori

Nr. proiecte depuse și
câștigate
(naționale, internaționale)

Înscrierea cercetătorilor în baze de date
din domeniu

Nr. proiecte depuse și
câștigate
(naționale, internaționale)

Nr. brevete, articole ISI,
BDI, publicații în volumele
Promovarea INCD de către cercetători
unor conferințe
în conferințele la care participă
internaționale

Obiectiv suport 3 (infrastructura)

Noi infrastructuri

Identificarea din timp a necesităților și
prioritizarea investițiilor
Crearea unei baze de date a posibilelor
modalități de finanțare pornind de la
sugestiile cercetătorilor
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Nr. infrastructuri noi
achiziționate prin proiecte
depuse și câștigate
(naționale, internaționale)

Exploatare infrastructuri
existente

Crearea unei baze de date a posibilelor
modalități de finanțare pornind de la
sugestiile cercetătorilor
Identificarea din timp a necesităților și
prioritizarea investițiilor

Modernizare/renovare clădiri

Crearea unei baze de date a posibilelor
modalități de finanțare pornind de la
sugestiile cercetătorilor
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Rata de exploatare prin
proiecte depuse și câștigate
(naționale, internaționale)

Procent clădiri
modernizate/renovate prin
proiecte depuse și câștigate
(naționale, internaționale)

CAP. 6 ALTE INFORMAŢII
Institutul și-a îndeplinit obiectivele propuse pentru anul 2017 în toate domeniile de activitate.
Astfel au fost puse bazele pentru dezvoltarea instituțională de perspectivă. Directorul General a
fost permanent implicat în mod direct în toate deciziile manageriale care au permis desfășurarea
activității curente în mod optim.
Activitatea derulată a fost recompensată prin obținerea de rezultate meritorii recunoscute prin:
diplome, medalii, premii.
În exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General a respectat întocmai regulamentul propriu
de funcționare și legislația în vigoare.
În anul 2017 obiectivul principal al INCD URBAN-INCERC este, după obținerea certificării
la nivelul de clasificare A, menținerea acestuia și alinierea la noile obiective și cerințe ale
Strategiei naționale de cercetare 2014-2020.
Privind spre viitor, INCD URBAN-INCERC își propune, prin noua sa strategie de cercetare,
elaborată în 2014 și aprobată în 2015, să facă noi pași importanți spre afirmarea vocației sale
europene și internaționale, demonstrată de numeroasele afilieri, prin orientarea către noua
Strategie a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020, Strategia Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunării și noul program cadru al Uniunii Europene pentru cercetare, Orizont 2020, și,
pe plan național, noua Strategie națională de cercetare, noul Plan național de cercetaredezvoltare și noua componentă de cercetare a POS Competitivitate.
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