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1. MOTTO: 

 

                          ”Indiferent cât de frumoasă e strategia,  

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

                                                                                                       Winston Churchill 

 

 

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

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

Activitatea INCD URBAN-INCERC este coordonată de către Ministerul Cercetării, 
Inovării și Digitalizării. Datorită acestui fapt, INCD URBAN-INCERC va fi în continuare 
puternic implicat în elaborarea de politici, programe şi planuri în domeniile sale de competenţă, 
în vederea creării instrumentelor care să sprijine antreprenorii în găsirea propriei nişe 
industriale şi tehnologice pe piaţa națională și globală. 

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

Toate aceste activităţi au rolul de a orienta cercetarea din domeniile construcţii, urbanism, 
dezvoltare teritorială durabilă şi locuire spre necesitățile economice și sociale, asigurând 
participarea activă a INCD URBAN-INCERC la implementarea obiectivelor Conceptului 
strategic de dezvoltare teritorială în România 2030. 

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

 

 

 

 

 
 





 



2. PREZENTAREA INCD URBAN-INCERC 
 

2.1. Datele de identificare ale INCD URBAN-INCERC 
 

 

2.1.1. Denumirea 

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 

Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială 

Durabilă URBAN-INCERC 

2.1.2. Actul de înfiinţare, cu 

modificările ulterioare 

 

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, cod poștal 
021652, Sector 2 
 

2.1.6. Telefon, fax, pagină 

web, adresă e-mail 

telefon: +4.021.627.27.40 
fax: +4.021.255.18.52 
pagina web: www.incd.ro 
e-mail: urban-incerc@incd.ro 

 

INCD URBAN-INCERC are în structura organizatorică cinci sucursale fără personalitate 
juridică, generând cercetare și dezvoltare într-o rețea, pentru a însoți și a promova creșterea 
industrială în întreaga țară: 

 
1. Sucursala INCERC București: 

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

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

Adresă: Str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, sector 2, București 
4. Sucursala INCERC Timişoara  

Adresă: Str. Traian Lalescu, nr. 2, Timişoara, județul Timiș 
5. Sucursala INCERC Cluj-Napoca 

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

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

Adresă: Str. I. H. Rădulescu, f.n. (lângă stația Meteorologică), Câmpina, județul 
Prahova, nu se desfășoară activitate. 
 



 
 
2.2. Istoric, misiune, viziune 

 
2.2.1. Istoric 

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

URBAN-INCERC este în momentul de față unicul institut național în domeniul construcțiilor, 
urbanismului, arhitecturii și dezvoltării durabile, aflat în coordonarea Ministerului Educației și 
Cercetării. 

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

 Ulterior, în anul 1952 în domeniu s-au înființat: Institutul de Cercetări Știinţifice în 
Construcţii (ICSC), având ca profil industrializarea executării construcţiilor, tehnologia 
execuţiei lucrărilor, instalaţii şi normarea muncii, Institutul de Cercetări pentru Industria 
Materialelor de Construcţii (ICIMC) şi Institutul de Cercetări şi Experimentări pentru Industria 
Lemnului (ICEIL).  

În martie 1958 toate aceste institute s-au unificat sub o conducere unică şi sub denumirea 
de Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Construcţii, Materiale de Construcţii şi 
Industrializarea Lemnului (ICLM).  

În ianuarie 1959, se reînfiinţează Institutul de Cercetări şi Experimentări pentru Industria 
Lemnului (ICEIL) şi ca atare institutul rămas capătă denumirea de Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice pentru Construcţii și Materiale de Construcţii (ICMC). 

În februarie 1959, denumirea se schimbă din nou în Institutul de Proiectări și Cercetări 
Ştiinţifice pentru Construcţii și Materiale de Construcţii (IPCMC) prin preluarea grupei de 
proiectare specifică de la Institutul de Proiectare al Construcţiilor Industriale (IPCI).  

Toate aceste schimbări se termină la sfârşitul anului 1959 şi începutul anului 1960 când 
prin HCM 1677/20.11.1959 şi DCM 4/22.01.1960 ia fiinţă INCERC.   

Noul institut preia secţiile de cercetări ştiinţifice în construcţii şi materiale de construcţii, 
precum şi Baza de ateliere pentru deservirea cercetărilor (BAC) de la Institutul de Proiectări și 



Cercetări Ştiinţifice pentru Construcţii și Materiale de Construcţii (IPCMC) precum şi sectorul 
de Economia construcţiilor şi filialele din Iaşi şi Timişoara de la Institutul de Studii şi Cercetări 
pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare (ISCAS). În timp apar laboratoarele Beton 
(1950), Beton armat (1953), Beton precomprimat (1954), Construcţii metalice (1955), Protecţie 
contra coroziunii (1955), Fotoelasticitate, Mecanizare, Structuri metalice şi Structuri din lemn 
(1956), Protecţie la foc, Acustică, Instalaţii termice, Produse polimerice şi Tehnologii pentru 
construcţii (1965), Evaluarea riscului seismic, Încercări seismice, Tehnologia betoanelor, 
Geotehnică şi fundaţii, Încercări nedistructive, Protecţie la foc, Izolaţii termice şi hidroizolaţii, 
Produse polimerice şi finisaje, Instalaţii pentru construcţii şi Economia construcţiilor (1965-
2004) şi filialele Timişoara (1955), Iaşi (1956) respectiv filiala Cluj (1962).  

În anul 1976, INCERC intră în structura Institutului Central de Cercetare, Proiectare, 
Directivare în Construcţii (ICCPDC) subordonat Consiliului Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie 
(CNST) şi Ministerului Construcţiilor Industriale. Acesta se reorganizază în perioada 1989-
1990 când INCERC este subordonat Ministerului Cercetării şi Ministerului Construcţiilor şi 
Transporturilor.  

În anul 1996 are loc acreditarea ca INCD - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în 
Construcţii şi Economia Construcţiilor INCERC Bucureşti.  

În domeniul urbanism și arhitectură, istoria URBANPROIECT începe la 24 ianuarie 
1931 cu înfiinţarea Institutului Urbanistic al României.  

În anul 1949 se înfiinţează Institutul de Proiectări în Construcţii (IPC) acesta se împarte 
în anul  1951 în Institutul de proiectare a construcțiilor tip (IPCT) și Institutul Central pentru 
Sistematizarea Orașelor și Regiunilor (ICSOR), ultimul devenind în anul 1960, Institutul de 
Studii şi Cercetări pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare (ISCAS). 

În perioada 1949-1974 Institutul Central pentru Sistematizarea Oraşelor şi Regiunilor 
(ICSOR), Institutul de Studii pentru Proiectarea Orașelor (ISPROR) şi  Institutul de studii si 
proiecte pentru arhitectură, sistematizare și tipizare (ISART) se ocupă cu proiectarea de lucrări 
şi elaborarea de planuri de sistematizare.  

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

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

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

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

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

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



În prezent, INCD URBAN-INCERC funcționează în coordonarea Ministerului Cercetării, 
Inovării și Digitalizării. 

INCD URBAN-INCERC are 4 laboratoare Acreditate RENAR – certificat nr. LI 320 
(Acreditare inițială în 2004 pentru laboratorul din Sucursala CLUJ-NAPOCA). Laboratoarele 
INCD URBAN-INCERC respectă cerinţele standardului SR EN ISO/IEC:17025 privind atât 
buna practică profesională, cât şi calitatea serviciilor oferite de laborator.  

INCD URBAN-INCERC are 4 laboratoare de gradul I, Autorizate Grad I de către ISC 
conform SR EN ISO/IEC 17025:2018. 

INCD URBAN-INCERC are Abilitare conform certificatului Seria DAT, nr. 001 de la 
Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții ca organism elaborator de Agremente Tehnice 
în Construcții pentru 6 grupe specializate. 

Organismul de certificare produse din cadrul INCD URBAN-INCERC furnizează servicii 
de evaluare şi verificare a constanței performanţei produselor pentru construcţii în conformitate 
cu Regulamentul UE Nr. 305/2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru 
comercializarea produselor pentru construcţii, în vederea aplicării marcajului CE într-unul din 
sistemele de evaluare şi verificare a constanței performanţei 1 şi 2+. 

Pentru furnizarea serviciilor de certificare, INCD URBAN-INCERC funcţionează, în 
termenii infrastructurii de evaluare a conformităţii în domeniul voluntar, ca organism de 
certificare produse (OCP) conform schemei 5 din SR EN ISO/CEI 17067:2014.  

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare 
Teritorială Durabilă - URBAN-INCERC este notificat de Nando (New Approach Notified and 
Designated Organisations) ca organism pentru realizarea sarcinilor specifice de terţă parte, de 
evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii. 

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

Teritorială Durabilă - URBAN-INCERC are notificare orizontală conform Regulamentul (UE) 
nr. 305/2011 Anexa V.3 la Comisia Europeană. 

Activitatea INCD URBAN-INCERC și a sucursalelor sale se desfășoară în conformitate 
cu Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu-Sănătate și Securitate în Muncă, conform 
SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 și SR EN ISO 
37001:2016, certificate de SRAC. 



În cadrul INCD URBAN-INCERC este implementat din anul 2019 Sistemul de 
Management al Inovării (SMIn) în conformitate cu cerințele SR 13572:2016 - Sisteme de 
management al inovării. 

  
               

  



 

 
 

  
 

 
               



  
 

 
 
                
 



2.2.2. Misiune 
 

Misiunea INCD URBAN-INCERC este de a asigura desfăşurarea optimă a activităţii de 
cercetare, dezvoltare tehnologică şi inginerie în domeniul construcţiilor și dezvoltării teritoriale. 

Institut de interes public major în domeniul dezvoltării durabile a mediului natural şi 
construit - siguranţă şi eficienţă, contribuie la: 

• realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale şi 
sectoriale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;  

• elaborarea de reglementări tehnice şi economice, ca parte a procesului de elaborare a 
strategiei integrate în vederea interconectării diverselor aspecte ale creşterii inteligente, durabile 
şi favorabile incluziunii; 

• elaborarea de reglementări tehnice şi economice, ca parte a procesului de elaborare a 
strategiei de specializare inteligentă în cadrul unui proces de determinare antreprenorial, astfel 
încât fondurile structurale și de investiţii europene să poată fi folosite mai eficient, iar sinergiile 
dintre diferitele politici comunitare, naţionale și regionale, precum și dintre investiţiile din 
sectorul public și privat să poată fi intensificate. 

 

2.2.3. Viziune 
 

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

• să răspundă provocărilor societale, cerinţelor pieţei şi nevoii de progres ştiinţific din 
domeniul de activitate; 

• să furnizeze expertiză ştiinţifică de calitate pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale de 
cercetare-dezvoltare din domeniul de activitate; 

• să susțină progresul societății prin inițierea, dezvoltarea, promovarea și aplicarea 
soluțiilor inginerești de performanță la rezolvarea problemelor globale ale acesteia;  

• să răspundă rapid şi competent necesităţilor de fundamentare a politicilor publice din 
domeniul de activitate; 

• să contribuie în mod activ la realizarea ţintelor naţionale corespunzătoare Strategiei 
Europa 2030. 

 
2.3. Structura organizatorică a INCD URBAN-INCERC 

 
În conformitate cu prevederile art. 5, lit. 2, din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare, aprobat prin H.G. 1398/2009, structura organizatorică a Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-
INCERC Bucureşti a fost aprobată prin Ordin de Ministru. 

 
 
 
 
 
 
 
 





2.4. Domeniul de specialitate al INCD URBAN-INCERC 
 

Conform clasificării CAEN: 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi 
inginerie. 
 

2.5. Domenii de cercetare şi servicii 
 

2.5.1. Domenii-cheie de cercetare 
 

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

 
2.5.2. Domenii principale de cercetare-dezvoltare 

 
Domeniile principale de cercetare, sunt: 
➢  În cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare: INCD URBAN-

INCERC efectuează cercetări fundamentale şi aplicative de interes public naţional, care privesc 
asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente prin legislația în 
vigoare, precum şi asigurarea durabilităţii acestora, şi anume: rezistenţa mecanică şi 
stabilitatea, siguranţa în exploatare, siguranţa la incendiu, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea 
şi protecţia mediului, protecţia termică şi hidrofugă, economia de energie, protecţia împotriva 
zgomotului.  

În acest scop, INCD URBAN-INCERC efectuează:  
1. cercetări fundamentale de bază şi orientate pentru dezvoltarea ştiinţei construcţiilor în 

special în domeniul mecanicii construcţiilor, ingineriei seismice şi fizicii construcţiilor;  
2. cercetări aplicative pentru creşterea siguranţei, funcţionalităţii şi confortului 

construcţiilor, precum şi dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor specifice 
execuţiei construcţiilor, incluzând şi realizarea de standuri, staţii-pilot, încercări in situ. 

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

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

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

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

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

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

 INCD URBAN-INCERC participă în parteneriat internaţional la lucrările de cercetare 
dezvoltare şi inovare în cadrul Spaţiului de Cercetare European şi colaborează, inclusiv prin 



Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii - ENBRI, cu instituţii similare de 
profil din alte state.  

➢ În cadrul planurilor sectoriale şi al programului-nucleu de cercetare-dezvoltare:  
a) INCD URBAN-INCERC participă la elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare în 

domeniile de specialitate şi competenţă; elaborează programe-nucleu anuale şi multianuale 
cuprinzând obiective din domeniul construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor, materialelor şi 
tehnologiilor care se încadrează în strategia de dezvoltare a sectorului construcţiilor în 
România;  

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

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

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

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

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

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

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

urbanismului, dezvoltării teritoriale durabile şi locuirii;  
j) participarea la elaborarea strategiei din domeniul său de activitate, cercetări în 

domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, altele decât cele prevăzute în Planul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, precum:  

• studii şi cercetări în vederea elaborării de agremente tehnice;  
• dezvoltare de tehnici experimentale şi măsurători, atât în laborator cât şi in situ;  
• studii şi cercetări în vederea elaborării reglementărilor tehnice şi economice care stau 

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

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

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

 



 2.5.3. Domenii secundare de cercetare 
 

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

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

b) derulează activităţi de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate, scop în care 
INCD URBAN-INCERC efectuează:  

1. asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate pentru executarea obiectivelor de 
construcţii şi instalaţii; expertize privind starea tehnică a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, 
precum şi în domeniul proiectării şi execuţiei construcţiilor;  

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

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

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

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

6. alte prestări de servicii în domeniile de activitate.  
INCD URBAN-INCERC derulează activităţi de documentare, informare şi diseminare a 

informaţiilor/datelor specifice din domeniile de activitate - cod CAEN Rev. 2-7220 – Cercetare 
dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste.   

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

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

b) organizarea şi prelucrarea tuturor categoriilor de documente din colecţiile proprii 
incluzând catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor;  

c) promovarea instrumentelor informatice, constituirea şi administrarea băncilor de date 
în domeniu, care să contribuie la constituirea şi dezvoltarea fondului naţional de documentare - 
informare, ca modalitate specifică de valorificare a rezultatelor cercetărilor aferente 
reglementărilor tehnice din diferite domenii;  

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

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

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

g) realizarea de schimb inter-bibliotecar de cărţi şi publicaţii periodice de specialitate.  
INCD URBAN-INCERC derulează activităţi conexe de editare şi tipărire a publicaţiilor 

de specialitate în domeniile de activitate, în principal:  



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

• publicaţiile periodice cu caracter ştiinţific, respectiv: Rezumate ale lucrărilor, 
Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi 
amenajarea teritoriului, Probleme de economia construcţiilor, Buletin român de agremente 
tehnice în construcţii şi un Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC.  

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

• Buletinul construcţiilor,   
• Buletinul sumarelor (publicaţii periodice intrate în bibliotecă);  
• semnalări bibliografice - informare curentă structurată pe tematici. 

 
2.5.4. Servicii 
 
INCD URBAN-INCERC asigură, după caz, funcţionarea secretariatelor tehnice ale 

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

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

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

• organizarea cursurilor de formare profesională continuă şi perfecţionare a specialiştilor 
la sediile proprii ale INCD URBAN-INCERC, la sediile unităţilor din subordinea/autoritatea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi/sau în locaţiile beneficiarilor, 
după caz. 

Participarea la cursurile de formare profesională continuă şi perfecţionare a specialiştilor 
din domeniul construcţiilor se realizează pe bază de contracte perfectate de beneficiari cu INCD 
URBAN-INCERC. 

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

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

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



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

 
Corelaţie între obiectivele strategiei de cercetare a INCD URBAN-INCERC şi cele ale 

strategiilor de cercetare naţionale şi europene 
 

Strategia 

institutului 
Strategiile naţionale şi europene 

Obiectiv general 1 

(finanţare) 

Orizont 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 al institutului şi 
domeniile de finanţare. 
Europa 2014-2020 - corespondenţa între domeniul de activitate al 
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 al institutului şi unele domenii prioritare de specializare 
inteligentă, domenii de interes naţional şi de cercetare fundamentală. 
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - corespondenţa 
între domeniul de activitate al institutului şi obiectivele şi ariile prioritare 
ale strategiei, rolul de lider al României în ariile prioritare: căi navigabile 
interioare, promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între 
oameni şi gestionarea riscurilor de mediu. 

Obiectiv general 2 

(producţie 

ştiinţifică) 

Programare Orizont 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. 

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. 



Strategia 

institutului 
Strategiile naţionale şi europene 

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 PNCDI 4 - 1. nivelul şi eficienţa finanţării: d. asigurarea unei 
mase critice de cercetători care să atragă [...] investiţii în CDI, 2. 
personal creativ de înaltă calificare, 3. asigurarea masei critice a 
sistemului: b. atragerea cercetătorilor în sistemul naţional de CDI şi c. 
retenţia personalului atras. 
POSCDI - obiectiv specific 1: încurajarea investiţiilor private în CDI. 
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 PNCDI 4 - 1. nivelul şi eficienţa finanţării: b. creşterea gradului 
de utilizare a infrastructurii CDI şi c. creşterea eficienţei investiţiilor pe 
termen lung prin adoptarea unui drum de parcurs pentru dezvoltarea 
infrastructurii de CDI. 
POSCDI - obiectiv specific 3: dezvoltarea infrastructurii de CD publice 
şi private. 
Pilonul 1 al Strategiei Naţionale de Cercetare: firmele devin operatori-
cheie ai inovării. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



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 2020, structura Consiliului de Administraţie a institutului a fost stabilită, astfel: 
 
• Prin Ordinul de ministru nr. 550/30.09.2019: 
 

Preşedinte: Director General Vasile MEIŢĂ 

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Emil-Sever GEORGESCU 

Reprezentant al Ministerului Cercetării și Inovării Marinela Aurora PATRICHE 

Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice Valentin Mihai DUMITRU 

Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției  

Sociale 
Speranţa Georgeta IONESCU 

Membru Specialist - Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism Ion Mincu Bucureşti 
Răzvan LĂCRARU 

Membru Specialist - Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism Ion Mincu Bucureşti 
Alexandru-Ionuț PETRIȘOR 

 

• Prin Ordinul de ministru nr. 4233/11.05.2020: 
 

Preşedinte: Director General Vasile MEIŢĂ 

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Emil-Sever GEORGESCU 

Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării  Marinela Aurora PATRICHE 

Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice Valentin Mihai DUMITRU 

Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției  

Sociale  
Speranţa Georgeta IONESCU 

Membru Specialist - Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism Ion Mincu Bucureşti 
Răzvan LĂCRARU 



Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării Alina-Delia STROE 

 

• Prin Ordinul de ministru nr. 6223/18.12.2020: 
 

Preşedinte: Director General 

 
Vasile MEIŢĂ 

Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Emil-Sever GEORGESCU 

Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării  Marinela Aurora PATRICHE 

Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice Valentin Mihai DUMITRU 

Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției  

Sociale  
Speranţa Georgeta IONESCU 

Membru Specialist - Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism Ion Mincu Bucureşti 
Răzvan LĂCRARU 

Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării Maria Valerica ȘOLOIU 

 

În anul 2020, Consiliul de Administraţie al INCD URBAN-INCERC şi-a desfăşurat 
activitatea în şedinţe planificate lunar, având ca principale puncte pe ordinea de zi: avizarea 
bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020, analiza situaţiei financiare a institutului 
pentru anul 2019, avizarea comisiilor de concurs şi analiza unor probleme specifice survenite 
pe parcursul anului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Directorul General 
 

 
 

CSI conf. univ. dr. arh. habil. urb. Vasile MEIŢĂ – Biografie 

 

S-a născut la Târgu Jiu, județul Gorj, a absolvit Liceul Industrial, nr. 22 din București în 
anul 1980 și a urmat apoi, cursurile Școlii de Topografie Rovinari, județul Gorj, obținând în 
anul 1983 diploma de topograf. În anul 1991 a absolvit Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” 
din Bucureşti, cu o formare în domeniul ”Proiectare, istoria și teoria arhitecturii, urbanism şi 
amenajarea teritoriului”. În 1994 a finalizat un masterat în ecotehnie la Universitatea Bucureşti 
- Catedra Unesco-Cousteau, iar în 1995 a absolvit studiile postuniversitare la Universitatea 
Politehnică din București. În 2002 primeşte titlul de Doctor în Arhitectură susținând teza de 
doctorat intitulată „Arhitectura habitatului deltaic într-o concepţie de dezvoltare durabilă şi 
ecotehnică”, publicată ulterior în volum.  

În 2010 a fost atestat ca formator în cadrul School Consulting, iar în 2011 a participat la o 
sesiune de instruire cu tema ”Criterii ecologice pentru construcții” în cadrul Integrate 
Investment SRL și Ministerului Mediului și Pădurilor. Tot în 2011 a absolvit cursurile 
postuniversitare de management la Academia de Studii Economice, București, În 2012 a 
participat la cursul European Funds 2014-2020, în cadrul Megatrend International University 
Viena, având ca temă Financing through Structural Instruments and Complementary Funds, dar 
și la cursul de limba engleză generală, la Institutul Irecson, București. În 2014 a susţinut cu 
succes teza de abilitare în urbanism. Au urmat apoi o serie de participări la diferite cursuri și 
programe de perfecționare, cum ar fi: 2013 - Conferinţa teoretică şi practică „Metodologii şi 
principii de stabilire a preţului în construcţii. Tehnologii inovative în construcţii şi 
implemetarea lor”, Centrul Republican Ştiinţific şi Tehnic de Formare a Preţului în Construcţii, 
Minsk, Belorus; 2014 - Atelierul pentru pachetul de lucru „Planificarea caselor pasive”: model 
energetic al caselor pasive în climatele „sud-european” şi „cald şi umed”, Energy Plus 
International Ltd., Sofia, Bulgaria; 2015 - Seminarul Brevetarea – elaborarea dosarelor de 
invenţii, Asociaţia pentru Ecologie şi Dezvoltare Durabilă, România; 2016 - Performanţa 



ştiinţifică: publicaţiile ştiinţifice şi vizibilitatea internaţională, Aurora Matei Întreprindere 
Individuală; 2016 - Programul de perfecţionare Managementul şi protecţia informaţiilor 
clasificate, INFOPROTECT Consulting Network; 2016 - Seminarul Expertiza tehnică în 
procesul civil şi penal, Institutul Naţional al Corpului Experţilor Tehnici din România; 2017 - 
Curs de formare a formatorilor, NZEB Basics, Train-to-NZEB; 2017 - Curs de instruire în 
certificarea/expertizarea activităţilor CDI, Train-to-NZEB.      

A finalizat, în 2017, Programul Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională 
Continuă în Domeniul Securităţii şi Apărării Naţionale „Securitate şi bună guvernare” în cadrul 
Universității Naţionale de Apărare „Carol I”, Colegiul Naţional de Apărare și în cadrul 
Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, studiile postuniversitare în 
domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Alte certificate obținute: 
auditor de mediu, auditor intern în sectorul public, manager al sistemului de management al 
riscului, implementarea sistemelor de management al securității informației, auditor intern 
pentru laboratoare de încercări și etalonări, auditor intern pentru sistemul de management 
integrat, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal ș.a. 

A desfășurat o bogată activitate didactică: laborant, preparator, asistent colaborator, 
cercetător la nivelul gradului didactic, șef lucrări, asistent universitar, conferențiar universitar, 
profesor universitar asociat în cadrul mai multor universități de prestigiu din țară: Universitatea 
de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea Ecologică Bucureşti, Universitatea 
Spiru Haret, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnică din Timişoara, dar şi în 
proiectare, la mai multe firme și instituții publice. În cadrul Universității de Arhitectură şi 
Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, la Școala Doctorală de Urbanism este îndrumător de 
doctorat pe domeniul arhitectură și urbanism. Din 2010 este Director General al Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă 
„URBAN-INCERC”. 

Din mulțimea volumelor scrise amintim: 10 cărţi şi 7 reviste, elaborarea ca autor unic sau 
colaborator a 5 teze sau dizertaţii, 5 cărţi şi 9 capitole, 12 articole publicate în reviste de 
specialitate cotate sau indexate ISI şi 6 în reviste indexate BDI, 3 articole publicate în reviste de 
specialitate internaţionale, 5 articole/studii publicate în reviste de specialitate naţionale, 19 
articole publicate în volumele unor conferinţe internaţionale, 4 cereri de brevet, 36 alte 
publicaţii, 74 prezentări în conferinţe, 3 cursuri, 7 proiecte în cadrul Centrului de Cercetare – 
Proiectare Expertiză şi Consulting din Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, 
Bucureşti, peste 100 proiecte de arhitectură şi 70 proiecte de urbanism şi amenajarea 
teritoriului. 

Este membru în numeroase consilii de redacție cum ar fi: membru al Comitetului 
Editorial al Algerian Journal of Engineering, Architecture and Urbanism; membru al 
Comitetului Editorial al International Journal of Human Settlements; redactor șef - Buletin 
informativ al INCD URBAN-INCERC; co-editor - Conferinţa de cercetare în construcţii, 
economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor; redactor 
șef şi referent de specialitate - Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii; membru în 
Comitetul de Coordonare - Revista Buletinul Construcţiilor; membru în Comitetul de 
Coordonare - Revista Probleme de economia construcţiilor; membru în Comitetul de 
Coordonare - Revista Buletin Român de Agremente Tehnice în Construcţii; referent de 
specialitate al revistei African Journal of Agricultural Research. 

A avut o vastă activitate de coordonare a diferitelor structuri profesional-științifice, 
precum: membru al OtherWays Management Club, 2014; membru International Academic 
Forum (IAFOR) Board, iulie 2011-prezent; membru al Cobaty România, 2010; membru 
fondator, 2001-prezent şi membru în Consiliul Naţional al Ordinului Arhitecţilor din România 
din 2010-prezent; membru al Registrului Naţional al Arhitecţilor din România, 1996-prezent; 
membru al Consiliului Şcolii Doctorale a Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti, 



2018; membru al Consiliului Şcolii Doctorale de Urbanism a Universităţii de Arhitectură şi 
Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, 2017; membru al Comisiei interinstituţionale pentru 
evaluarea potenţialului turistic al teritoriului/Comisiei de contestaţii a deciziei, 2018; preşedinte 
al Corpului experţilor tehnici din România, 11 noiembrie 2017; membru al Comisiei tehnice de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, 2017; membru al Comitetului Ministerial pentru Situaţii de 
Urgenţă, 2016; membru al Comisiei Naţionale de Inginerie Seismică, 2016; preşedinte al 
Asociaţiei de tip cluster „Smart Territorial Development Cluster” - SMARTER, 2015; 
reprezentant INCD URBAN-INCERC în ROSENC - Romanian Sustainable Energy Cluster; 
reprezentant INCD URBAN-INCERC în CLEMS - Cluster eco-inovativ pentru un mediu 
sustenabil; membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare -Dezvoltare-Inovare, 2014-2016 
şi 2017-prezent; membru al grupului de lucru interinstituţional coordonat de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru avizarea, reglementarea şi coordonarea activităţilor 
de amenajare a teritoriului, urbanism şi turism, în zona litoralului românesc, 2010-prezent; 
membru al Comisiei Consiliului Tehnico-Economic din Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, 2010-prezent; membru al Comisiei judeţene de Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului Teleorman, 1996. 

A fost distins cu numeroase medalii, dintre care reamintim: medalia de argint a expoziţiei 
”46e salon international des inventions de Genève” pentru lucrarea: Petrişor AI, Meiţă V 
(2018), Wetland Planning Methodology, Geneva, Elveţia, 11-15 aprilie 2018;  medalia de 
argint a expoziţiei EUROINVENT – ”European Exhibition of Creativity and Innovation”, 
categoria „cercetare inovativă” pentru lucrarea: Dragomir CS, Meiţă V, Dobre D, Craifaleanu 
IG, Georgescu ES (2017), From monitorized buildings towards maps with PGA distribution for 
recent Vrancea earthquakes, within NIRD URBAN-INCERC seismic network for buildings, 
EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and Innovation, Iaşi, România, 25-27 mai 
2017; medalia de argint a expoziţiei EUROINVENT – ”European Exhibition of Creativity and 
Innovation,” 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; medalia de aur a expoziţiei 
EUROINVENT – ”European Exhibition of Creativity and Innovation”, categoria „cercetare 
inovativă” pentru lucrarea: Dragomir CS, Meiţă V, Dobre D, Craifaleanu IG, Georgescu ES 
(2016), An integrated concept of seismic instrumentation and monitoring, EUROINVENT - 
European Exhibition of Creativity and Innovation, Iaşi, România, 19-21 mai 2016; medalia de 
aur a expoziţiei EUROINVENT – ”European Exhibition of Creativity and Innovation”, 
categoria „cercetare inovativă” pentru lucrarea: Hadjiefthymiades S, Paskalis S, Loukeris M, 
Chatzidakis M, Kourou  A., Ioakimidou A, Abramea V, Fassoulas C, Georgila K, Lioubitsa K, 
Iasmi S, Craifaleanu IG, Georgescu ES, Dragomir CS, Dobre D, Meiţă V, Cişmelaru A, 
Sansivero F, Nave R, Tzvetanski T, Tzvetkov P, Tsvetkov Y, Mihailova B (2016), Monitoring 
and Evaluation of Natural Hazard Preparedness at School Environment: the E-PreS Project; 
medalia de aur a expoziţiei EUROINVENT – ”European Exhibition of Creativity and 
Innovation”, categoria „cercetare inovativă” pentru lucrarea: Petrişor Al, Meiţă V (2016), 
Wetland planning methodology, EUROINVENT - European Exhibition of Creativity and 
Innovation, Iaşi, România, 19-21 mai 2016; medalia de aur a Expoziţiei Internaţionale 
Specializate INFOINVENT, MOLDEXPO, Chişinău, Moldova, 24-28 noiembrie 2015, 
categoria „produse şi servicii inovative” pentru lucrarea Meiţă V. (2015), Criteria for the 
sustainable development of Danube Delta Biosphere Reserve, Expoziţia Internaţională 
Specializată INFOINVENT, MOLDEXPO, Chişinău, Moldova, 24-28 noiembrie 2015 ș.a.. 
 

 

 



3.3. Consiliul Ştiinţific 
 

Conform H.G. 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 anexă la Raportul de activitate al 
INCD URBAN-INCERC.  

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

• Şapte membri de drept 
• Directorul General al INCD URBAN-INCERC; 
• Directorul Ştiinţific al INCD URBAN-INCERC; 
• Directorii Sucursalelor INCD URBAN-INCERC (5 persoane). 
• Doi membri aleşi: 

- D-na CSIII dr. ing. Irina POPA; 
- D-l CSIII dr. ing. Horia Alexandru PETRAN. 

 

3.4. Comitet Director 
 

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

Activitatea Comitetului de Direcţie, în anul 2020, 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 2020, activitatea Comitetului de Direcţie s-a desfăşurat în şedinţe ordinare, 

conduse de preşedinte, derulate cu utilizarea aplicației online Zoom, în prezenţa majorităţii 
membrilor. Şedinţele s-au desfăşurat în fiecare săptămână şi au avut ca obiectiv principal 
analiza problemelor specifice din activitatea de bază şi din activităţile conexe. 

În anul 2020, tematica abordată în cadrul şedinţelor Comitetului de Direcţie a fost într-o 
continuă dinamică. Pe ordinea de zi au fost introduse analize şi dezbateri din domenii de 
maximă importanţă: activitatea de cercetare, activitatea de marketing, activitatea financiară, 
managementul resurselor umane, standardizarea, activitatea editorială, investiţii etc. 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.1 Directorul Ştiinţific 
 

 
CS II dr. ing. Claudiu-Lucian MATEI 

 

Dr. ing. Claudiu-Lucian MATEI este Director Ştiinţific al Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-
INCERC” şi Cercetător Ştiinţific gradul II în cadrul Laboratorului INCERC de Cercetare 
Aplicată și Încercări în Construcții - Sucursala INCERC Bucureşti a INCD URBAN-INCERC.  

Inginer constructor diplomat, absolvent al Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi 
Agricole din cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti - actual UTCB - Universitatea Tehnică 
de Construcţii Bucureşti, în anul 1986, doctor în inginerie civilă al UTCB din anul 2010. 

A efectuat cercetări de inginerie civilă seismică, elaborând  reglementări privind utilizarea 
diferitelor materiale si procedee de execuție în ingineria construcțiilor, în special în domeniul 
construcțiilor din zidărie. 

Are preocupări legate de cercetări în domeniul ingineriei aplicate şi a reglementărilor 
tehnice privind comportarea la diverse solicitări a materialelor, elementelor și subansamblelor 
de construcţii. A coordonat în cadrul programelor naţionale, studii şi cercetări experimentale în 
domenii de interes, în vederea asigurării bazelor naţionale de referinţă determinate pe criterii 
probabilistice a caracteristicilor de material.  

Este implicat în cercetări în vederea evaluării şi expertizării construcţiilor de patrimoniu, 
realizate din zidărie, pentru a asigura punerea în siguranţă a acestora, fiind recunoscut ca 
restaurator de bunuri culturale, membru al International Masonry Society.  

Este preocupat de implementarea reglementărilor tehnice europene la nivel naţional. 
Participant la proiecte de cercetare în domeniul structurilor din zidărie (modele de calcul, 
alcătuirea structurilor, studii de impact, metode de investigare/diagnosticare si consolidare etc). 

 Experienţa sa include stagii de pregătire în ţară si în străinătate. Este autorizat pentru 
activitatea de încercări nedistructive și certificarea produselor. Are competenţe în activitatea de 
management organizatoric şi de proiect, coordonând proiecte nucleu și sectoriale. Activitatea sa 
este reflectată atât în activităţi de cercetare, elaborare de reglementări, elaborare de agremente 
tehnice, articole publicate în reviste de specialitate, brevete de invenţii cât şi în participarea în 
comitetele tehnice de specialitate ale MDRAP şi ASRO. 



3.4.2 Directorul Economic 
 

 
 

Drd. CS. 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 
a finalizat în 2017, Programul Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă 
în Domeniul Securităţii şi Apărării Naţionale „Introducere în Securitatrea Națională” în cadrul 
Universității Naţionale de Apărare „Carol I”, Colegiul Naţional de Apărare și în cadrul 
Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, programul de studii universitare de 
master în domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. 

Alte certificate obținute: manager de proiect; expert financiar; expert accesare fonduri 
structurale și de coeziune europene; formator; expert achiziţii publice; auditor intern; manager 
al sistemului de management al riscului/modul analiza riscului; auditor intern în sectorul 
public; auditor de mediu; manager securitatea informațiilor; cadru tehnic cu atribuții în 
domeniul prevenirii și stingerii incendiilor; inspector în domeniul securității și sănătății în 
muncă; manager inovare; manager resurse umane; expert prevenire și combatere a corupției;  
inspector protecție civilă; controlor financiar. 

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. 

 
 
 
 

 
 





 



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

DECEMBRIE 2020 
 

4.1 Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie 
2020 

 
DENUMIREA ELEMENTULUI 31 decembrie 2019 31 decembrie 2020 

Imobilizări necorporale 75.051,00 56.539,00 

Imobilizări corporale 135.986.381,00 175.122.936,00 

Imobilizari financiare 86.381,00 99.029,00 

Active circulante 15.278.916,00 16.232.672,00 

TOTAL PATRIMONIU 151.426.729,00 191.511.176,00 

 

4.2. Venituri totale, din care:  

 

DENUMIREA ELEMENTULUI 31 decembrie 2019 31 decembrie 2020 

Venituri realizate prin contracte de cercetare-

dezvoltare finanțate din fonduri publice, din 

care: 

 

Program Nucleu 

 

Programe PNCDI 2 (inclusiv cofinanțări pentru 

FP6, FP7 etc) 

 

Programe sectoriale 

 

Fonduri structurale 

 

7.323.776,00 

 

 

6.275.990,00 

 

52.840,00 

 

 

        490.000,00 

 

504.946,00 

 

5.739.074,00 

 

 

4.670.221,00 

 

327.144,00 

 

 

        105.000,00 

 

636.709,00 

Venituri realizate prin contracte de cercetare-

dezvoltare finanţate din fonduri private 

5.920.789,00 6.769.731,00 

Venituri realizate din activităţi economice 

(servicii, microproducţie, exploatarea 

drepturilor de proprietate intelectuală) 

1.817.829,00 1.719.961,00 

Subvenții/transferuri 0 0 

TOTAL VENITURI 15.062.394,00 14.228.766,00 

 

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

4.3. Cheltuieli totale: 

 

31 decembrie 2019 31 decembrie 2020 
15.051.706,00 14.211.308,00 

 

 

 



4.4. Profitul brut: 
 

31 decembrie 2019 31 decembrie 2020 
10.688,00 17.458,00 

 

Profit net: 12.502,00 
Situația arieratelor: nu este cazul. 
Politicile economice si sociale implementate 

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

Reglementarile O.M.F.P. 1802/2014 transpun parţial prevederile următoarelor directive: 
a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile 

financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 
întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013; 

b) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 
2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii 
nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 
2014. 

Menţionăm că auditul este recurent, primul audit financiar fiind efectuat începând cu anul 
2009. S-a asigurat astfel o bază de comparabilitate pentru situaţiile financiare ale anului 2018 şi 
s-a desfășurat prin aplicarea prevederilor OMFP 1802/2014. 
 

 Principiile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare  
Principiul continuității activităţii: Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza 

principiului continuităţii activităţii care presupune că Institutul îşi va continua funcţionarea într-
un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii şi fără reducerea 
semnificativă a acesteia. Institutul desfăşoară majoritatea activităţilor în domeniul cercetării-
dezvoltării pe bază de programe derulate cu fonduri de la bugetul statului, fonduri structurale şi 
activităţi economice. Ca urmare, capacitatea Institutului de a-şi continua activitatea pe 
principiul continuităţii depinde de capacitatea sa de a genera suficiente venituri viitoare din 
relaţia cu colaboratorii sau să beneficieze de finanţări de la bugetul statului sau din fonduri 
europene, de menţinere a clienţilor actuali dar şi de găsire a unor noi clienţi.  

Principiul permanenței metodelor: Acesta presupune continuitatea aplicării aceloraşi 
reguli şi norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor 
patrimoniale şi a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. 
Institutul a respectat prevederile acestui principiu.  

Principiul prudenţei: Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza 
principiului prudenţei. S-au avut în vedere următoarele aspecte: 

a) au fost luate în considerare profiturile recunoscute până la data încheierii exerciţiului 
financiar;  

b) s-a ţinut seama de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile potenţiale care au luat 
naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior, chiar 
dacă asemenea obligaţii sau pierderi au apărut între data încheierii exerciţiului şi data întocmirii 
bilanţului;  

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


c) s-a ţinut seama de ajustările de valoare datorate deprecierilor la creanţe şi datorii pentru 
care s-a efectuat inventarierea conturilor şi circularizarea în vederea confirmării soldurilor, 
precum şi actualizarea creanţelor şi datoriilor exprimate în devize la cursul oficial anunţat de 
BNR pentru ultima zi lucrătoare a anului 2019.  

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

Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv: În vederea stabilirii 
valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea aferentă 
fiecărui element individual de activ sau de pasiv. Institutul a respectat prevederile acestui 
principiu. 

Principiul intangibilităţii: Bilanţul de deschidere al unui exericiţiu trebuie să corespundă 
cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent. Prin urmare toate modificările aduse pentru 
exerciţiul financiar 2019, în aşa fel încât să se realizeze o bază de comparaţie pentru anul 2018, 
s-au reflectat în rezultatul exerciţiului 2019, sumele fiind peste pragul de semnificaţie stabilit. 
Institutul a respectat prevederile acestui principiu.  

Principiul necompensării: Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost 
compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu 
excepţia compensărilor între active şi pasive permise de reglementările legale. Institutul a 
respectat prevederile acestui principiu. 

 
Următoarele politici contabile au fost aplicate de Institut:  
Imobilizări corporale: Cost - Costul mijloacelor fixe achiziţionate este format din preţul 

de cumpărare şi din valoarea altor costuri direct atribuibile care au fost generate de transportul 
activelor la locaţia actuală, precum şi de costul de amenajare a amplasamentului. Institutul a 
considerat necesar să reevalueze anumite grupe de active imobilizate.  

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

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

Imobilizări necorporale - Imobilizările necorporale, reprezentând programe software, 
achiziţionate de Institut și sunt înregistrate la cost minus amortizarea şi deprecierea. Acestea 
sunt amortizate pe baza duratelor de viaţă utile estimate de 3 ani. Acestea sunt recunoscute în 
situaţiile financiare la valoarea de achiziţie, diminuată cu ajustările calculate lunar.  

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

• Asociației „SMART TERRITORIAL DEVELOPMENT CLUSTER - SMARTER”, 
având ca scop susținerea dezvoltării Municipiului București și a zonelor de influență a acestuia 
pe coordonate inovative și sustenabile, prin promovarea și implementarea unor strategii, 
programe și proiecte. 

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

• Asociației „CLUSTERUL PENTRU PROMOVAREA CLĂDIRILOR CU CONSUM 
DE ENERGIE APROAPE EGAL CU ZERO - Pro-nZEB”, având ca scop promovarea 
conceptului de clădire cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) în România în 



vederea reducerii până la eliminare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de utilizarea 
clădirilor, urmărindu-se dezvoltarea cercetării orientate către piața în domeniul clădirilor 
eficiente energetic din România. 

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

Deprecierea imobilizărilor - Institutul nu constituie provizioane pentru deprecierea 
imobilizărilor, altele decât impozitul amânat şi activele financiare, de fiecare dată când valoarea 
lor contabilă este mai mare decât valoarea de recuperare. Valoarea recuperabilă a unui activ 
este definită ca fiind maximul dintre preţul net de vânzare al unui activ şi valoarea de utilizare. 
Valoarea de utilizare a unui activ este valoarea prezentă a fluxurilor viitoare de numerar 
estimate în condiţiile utilizării continue a acelui activ şi respectiv din vânzarea lui. 

 
Evoluția performanței economice 
Principalii indicatori de performanță realizați la data de 31.12.2020: 

NR. 

CRT 

DENUMIRE INDICATOR 2019 2020 

1 ACTIVE IMOBILIZATE 136.147.813,00 175.278.504,00 

2 ACTIVE CIRCULANTE 15.278.916,00 16.232.672,00 

3 ACTIVE TOTALE 151.447.179,00 191.516.468,00 

4 CAPITALURI PROPRII 56.556.447,00 60.729.575,00 

5 DATORII TOTALE, din care: 16.410.064,00 19.669.852,00 

5.1 - datorii istorice 13.993.270,00 17.834.246,00 

5.2 - datorii curente 2.416.794,00 1.853.626,00 

6 Rata activelor imobilizate 89,90 91.52 

7 Rata stabilității financiare 0,01 0,02 

8 Rata autonomiei financiare 33.98 75,40 

9 Lichiditatea generală 0,93 5.67 

10 Solvabilitatea generală 9,23 9,74 

 ECHIPAMENTE   

1 Investiții în echipamente/mijloace fixe de 

CDI, din care: 

272.308,00 456.480,00 

1.1 Echipamente pentru laboratoare de cercetare 272.308,00 456.480,00 

 SITUAȚIA VENITURILOR   

1 VENITURI TOTALE, din care: 15.062.394,00 14.228.766,00 

1.1 Venituri din CDI 13.244.565,00 12.111.450,00 

1.2 Venituri din alte activități (servicii etc) 1.639.535,00 1.842.294,00 

1.3 Alte venituri 178.294,00 275.022,00 

2 Ponderea veniturilor din CDI în total venituri 87,93 85,11 

 SITUAȚIA CHELTUIELILOR   

1 CHELTUIELI TOTALE, din care: 15.051.706,00 14.211.308,00 

1.1 Cheltuieli cu personalul 8.899.427,00 8.850.816,00 

1.2 Cheltuieli cu utilitățile 633.840,00 653.199,00 

1.3 Alte cheltuieli 5.518.439,00 4.707.293,00 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REZULTATE FINANCIARE   

1 PROFIT NET 10.688,00 12.502,00 

2 Rata rentabilității economice  0,01 0,02 

3 Marja profitului net 0,08 0,10 

 RESURSA UMANĂ   

1 Număr total angajați 136 126 

2 Număr total cercetători 92 90 

3 Ponderea personalului CDI în total personal 67,65 71,43 

4 Productivitatea muncii-total personal 97.533,98 112.926,71 

5 Productivitatea muncii-personal CDI 144.180,66 134.571,66 
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5. STRUCTURA RESURSEI UMANE DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

5.1. Total personal 
 
Total personal 2020: 126 angajați 
Total personal 2019: 136 angajați 
 
 Structura resursei umane conform ștatului de funcții pe anul 2020 comparativ cu anul 2019  
 
 

260

126

2020

Total stat Total angajati
 

260

136

2019

Total stat Total angajati
 

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

260 260

126
136134

124

2020 2019

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Total personal 2020: 126 
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Sub 35 ani 20 17 15 - - - 5 4 - 6 - 
36-45 ani 22 19 18 1 - 10  1 2 - 1  3 
46-55 ani 51 34 31 - 1 15 5 - - - 10 
56-65 ani  29 14 18 3 1 6  1 - - 1  6 
Peste 65 ani 4 3 3 1 - - - - - 1   1 
Total 126 87 85 5 2 31 12 6 - 9 20 

 

130

134

2020 2019

Număr mediu salariați INCD URBAN - INCERC la 31.12.2020,  comparativ 

cu 31.12.2019

Numar mediu salariați Numar mediu salariați 
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Total personal 2019: 136 
- 2019 -  
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Sub 35 ani 22 20 12 - - 1 4 3 - 4 - 
36-45 ani 26 20 19 1 - 9 1 1 - 3 4 
46-55 ani 51 32 38 - 1 13 7 1 - 6 10 
56-65 ani  33 13 20 3 1 5 -   1 - 2 8 
Peste 65 ani 4 3 3 1 - - - - - 1  1 
Total 136 88 92 5 2 28 12 6 - 16 23 
 

 
 
Structura resursei umane detaliată conform ștatului de funcții - anul 2020 
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a) situația comparativă a personalului atestat de cercetare, pe grupe de vârstă, conform tabelului și 
graficului: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
b) număr conducători de doctorat:  
anul 2020 - 3 
anul 2019 - 3  

 
c) număr de doctori: 
anul 2020 - 24 
anul 2019 - 23   
 
d) personal atestat din cercetare - dezvoltare, structura pe grade științifice - 2020:   
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53%57%

38%
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e) evoluția structurii personalului CDI 2020/2019 
 

5

2

31

12

65

2

28

12

6

CS I CS II CS III CS ACS

2020 2019
 

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

Nr 

crt 

Categoria  

de vârstă 
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Personal Cercetare-Dezvoltare 
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Cu studii 

superioare 

neatestate 

Tehnicieni 

şi muncitori 

în cercetare 
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    Bărbați 

22 

 
9 
13 

18 
 

7 
      11 

1 
 
- 
1 

- 
 
- 
- 

10 
 

5 
5 

1 
 
- 
1 

2 
 
- 
2 

1 
 

1 
- 

3 
 

1 
2 

4 
 

2 
2 

3 46 - 55 ani 

 
Femei 

    Bărbați 

51 

 
31 
20 

31 
 

20 
      11 

- 
 
- 
- 

1 
 

1 
- 

15 
 

10 
5 

5 
 

4 
1 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

10 
 

5 
5 

20 
 

11 
9 

4 56 - 65 ani 

 
Femei 

    Bărbați 

29 

 
15 
14 

18 
 

8 
10 

3 
 

1 
2 

1 
 
- 
1 

6 
 

4 
2 

1 
 

1 
- 

- 
 
- 
- 

1 
 
- 
1 

6 
 

2 
4 

11 
 

7 
4 

5  > 65 ani 

 
Femei 

    Bărbați 

4 

 
- 
4 

3 
 
- 
3 

1 
 
- 
1 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

1 
 
- 
1 

1 
 
- 
1 

1 
 
- 
1 

 
 
 
 
 



48 
 

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

 2020 2019 

Pondere 
personal 

Total grade 
științifice 

Total personal 
angajat 

Total grade 
științifice 

Total personal 
angajat 

CS I 8,93 3,97 9,44 3,68 
CS II 3,57 1,59 3,77 1,47 
CS III 55,36 24,60 52,83 20,59 
CS 21,43 9,52 22,64 8,82 
ACS 10,79 4,76 11,32 4,41 

  44,44%  38,97% 

 
h) gradul de ocupare a posturilor 
 

Structură personal 
2020 

Grad de ocupare 

2019 

Grad de ocupare 

Cercetători științifici,  
Total,                    
      din care: 
CS I 
CS II 
CS III 
CS 
ACS 

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

 
41% 

 
33% 
  9% 
52% 
55% 
38% 

Personal auxiliar studii 
superioare, activitate CD 

41% 67% 
 

Personal auxiliar studii medii, 
activitate CD 

67% 77% 
 

Personal din aparatul funcțional 54% 57% 
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INCD

F = femei; B = barbati; T = total

F B T % F B T % F B T % F B T % F B T %
Fundamentarea mentinerii in activitate 

conform reglementarilor in vigoare

PERSONAL, din care: 260 126 - 48 7 13 20 16 9 13 22 17 31 19 50 40 16 14 30 24 0 4 4 3

se vor lua in considerare aplicarea

prevederilor din codul muncii coroborat cu

cele din Lg 319 din 2003, inclusiv pentru

persoanele care au statutul de pensionar

MApN, MAI etc. care indeplinesc cumulativ

conditiile de pensionare

CERCETATORI STIINTIFICI, din care: 132 56 - 42 2 7 9 16 5 9 14 25 14 6 20 36 7 5 12 21 0 1 1 2

CS I 16 5 6321 31 0 0 0 0 0 1 1 20 0 0 0 0 1 2 3 60 0 1 1 20

CS II 20 2 7710 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 100 0 0 0 0

CS III 59 31 4260 53 0 0 0 0 5 5 10 32 10 5 15 48 4 2 6 19 0 0 0 0

CS 21 12 4878 57 1 4 5 42 0 1 1 8 4 1 5 42 1 0 1 8 0 0 0 0

ASC 16 6 3851 38 1 3 4 67 0 2 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INGINERI DEZVOLTARE TEHNOLOGICA, din 

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

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

IDT II 0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

IDT III 0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

IDT 0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

PERSONAL AUXILIAR STUDII SUPERIOARE 

ACTIV. CD
22 9 3232 41 3 3 6 67 1 0 1 11 0 0 0 0 0 1 1 11 0 1 1 11

PERSONAL AUXILIAR STUDII MEDII ACTIV. CD, 

din care:
30 20 67 0 0 0 0 1 2 3 15 5 5 10 50 2 4 6 30 0 1 1 5

T I 0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

T II 16 13 2616 81 0 0 0 0 1 2 3 23 4 3 7 54 2 1 3 23 0 0 0 0

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

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

MDP (muncitori direct productivi) 14 7 2403 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 43 0 3 3 43 0 1 1 14

PERSONAL DIN APARATUL FUNCTIONAL, din 

care:
76 41 - 54 2 3 5 12 2 2 4 10 12 8 20 49 7 4 11 27 0 1 1 2

INGINERI 8 2 3128 25 0 0 0 0 0 1 1 50 0 0 0 0 1 0 1 50 0 0 0 0

ECONOMISTI 13 6 4625 46 1 1 2 33 0 0 0 0 3 0 3 50 1 0 1 17 0 0 0 0

JURISTI 4 2 7575 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTII CU STUDII SUPERIOARE 18 11 4468 61 1 0 1 9 2 1 3 27 3 3 6 55 0 0 0 0 0 1 1 9

ALTII CU STUDII MEDII 33 20 2269 61 0 2 2 10 0 0 0 0 5 4 9 45 5 4 9 45 0 0 0 0

PERSONAL 

[46-55 ani]

PERSONAL 

[56-65 ani]

PERSONAL 

[ > 65 ani]

SITUATIA PERSONALULUI LA DATA DE 31 DECEMBRIE

URBAN-INCERC______________________________________________________

STRUCTURA PERSONAL

TOTAL, CF. 

STAT FUNCTII 

APROBAT DE 

CA

TOTAL, CF. 

STAT PERSONAL 

APROBAT DE 

CA, din care

SALARIU 

MEDIU

GRADUL DE 

OCUPARE

PERSONAL  

[20-35 ani]

PERSONAL 

[36-45 ani]
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INDICATORI TOTAL

VÂRSTA MEDIE - TOTAL PERSONAL 49

VÂRSTA MEDIE - PERSONAL CDI 48

NUMĂR DOCTORI 24

NUMĂR CONDUCĂTORI DOCTORAT 3

NR. MEMBRI COMITETE ȘTIINȚIFICE 9

NR. MEMBRI COMITETE 

REDACȚIE REVISTE COTATE ISI 7

NR. PERSONAL IMPLICAT ÎN ITT 0

NR. PERSONAL IMPLICAT 

ÎN MARKETING 3

NR. CERCETĂTORI IMPLICAȚI ÎN PROIECTE NAȚIONALE 85

NR. CERCETĂTORI IMPLICAȚI ÎN PROIECTE CD 

INTERNAȚIONALE 12

NR. CERCETĂTORI DETAȘAȚI LA OPERATORI ECONOMICI
0

NR. CERCETĂTORI DETAȘAȚI LA UNITĂȚI DE CERCETARE DIN 

STRĂINĂTATE 0

NR. CERCETĂTORI DETAȘAȚI DIN STRĂINĂTATE LA INCD 0  
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5.2. Informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane (personal 
implicat în procese de formare - stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare) 

 
Resursele umane constituie în mod evident cel mai important factor pentru activitatea de 

cercetare ştiinţifică de performanţă. 
Dezvoltarea resurselor umane reprezintă un proces necesar, complex, continuu şi de mare 

responsabilitate pentru institut, reunind acţiuni şi activităţi de selecţie de personal nou şi de formare 
şi perfecţionare a celui existent.  

Formarea și perfecționarea resursei umane reprezintă unul din obiectivele principale ale 
managementului INCD URBAN-INCERC, având ca scop dezvoltarea de noi competențe 
profesionale și îmbunătățirea celor existente. 

Ca şi alte organizaţii de cercetare din România, INCD URBAN-INCERC funcţionează într-
un mediu dinamic şi este necesar ca pe fiecare post să fie ocupat de oameni competenţi pentru a 
asigura un colectiv de calitate, cu toate caracteristicile necesare obţinerii succesului. 

În anul 2020 au fost continuate activitățile de perfecționare a salariaților, în vederea 
îmbunătățirii și creșterii performanțelor carierei personale și implicit organizaționale, prin 
dezvoltarea de noi competențe, cu efecte directe în activitatea de cercetare-dezvoltare a institutului. 

Perfecționarea profesională a angajaților din institut se realizează, în principal,  prin: 
• cursuri universitare și postuniversitare (masterat, doctorat, post-doctorat); 
• cursuri de instruire în cadrul programelor naționale și europene; 
• cursuri specializate pe domenii profesionale; 
• cursuri organizate la nivel european (legislație, acorduri comunitare etc.); 
• instruiri organizate la nivel de institut specifice unor domenii de activitate; 
• studiul individual la locul de muncă; 
• absolvire studii superioare de specialitate. 

Perfecționarea profesională este un proces care se desfășoară sistematic și ale cărui etape 
au ca obiectiv dezvoltarea performanței individuale, ceea ce înseamnă semnificativ mai mult decât 
simplul proces de învățare. 

Pregătirea personalului INCD URBAN-INCERC în anul 2020 s-a realizat prin cursuri 
organizate de furnizori de formare profesională, instruiri interne, autoinstruiri.  
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PLAN DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ/ 

 INSTRUIRE EXTERNĂ A PERSONALULUI 
 

Nr. 

crt 

Tipuri de 

formare  

profesională 

 

Descriere 

 

Grup ţintă 

 

Locul de 

muncă al 

grupului ţintă 

 

Posibili 

formatori 

1. Participarea la 
cursuri 
organizate de 
către institut sau 
de către 
furnizorii de 
servicii de 
formare 
profesională   
 

Noutăți privind 
domeniul de 
activitate al 
laboratoarelor 
 

Actualizare 
standarde 
 

Modificare 
legislație 

Cercetători 
 

Personal 
auxiliar 
 

Laboratoare 
 

Compartimente 
 

Secții 

Furnizori de 
servicii de 
formare 
profesională 
externi 
 

2. Stagii de 
adaptare 
profesională la 
cerinţele 
postului şi ale 
locului de 
muncă  

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

Cercetători 
 

Ingineri 
 

Tehnicieni 
 
 

Laboratoare 
 

Compartimente 
 

Secții  

Furnizori de 
servicii de 
formare 
profesională 
externi 
 

3. Stagii de 
practică şi 
specializare în 
ţară şi în 
străinătate  

Noutăți din 
domeniul de 
activitate al 
institutului 
Modificare 
legislației 

Cercetători 
 

Personal 
auxiliar 

Laboratoare 
 

Compartimente 
 

Secții  

Furnizori de 
servicii de 
formare 
profesională 
externi 
 

4. Formare 
individualizată 

Noutăți din 
domeniul de 
activitate al 
laboratorului 
/compartimentului/
secției 

Personalul 
din cadrul 
institutului 

Laboratoare 
 

Compartimente 
 

Secții 

 

 

- 
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Institutul stimulează și susține participarea resursei umane la cursuri de pregătire și 
perfecționare. Informațiile privind activitățile de perfecționare a resursei umane sunt prezentate în 
tabelul următor:        

  

  PLAN DE FORMARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN CADRUL  

INCD URBAN-INCERC ANUL 2020 

 

Nr. 

crt 

Denumire Instruire  Locația 

1 Instruire personal cu obiectivele și măsurile de îmbunătățire pentru anul 
2020 

București 

2 Instruiri privind actualizarea procedurilor, instrucțiunilor tehnice București 
3 Instruire personal executant cu procedurile tehnice si instructiunile 

tehnice de execuţie, actualizate  
București 

4 Instruiri privind Sănătatea și Securitatea în Muncă și Prevenirea și 
Stingerea Incendiilor 

București 

5 Implementarea standardului SR EN ISO 3251:2019 - Lacuri, vopsele și 
materiale plastice. Determinarea conținutului de substanțe nevolatile 

București 

6 Implementarea standardului SR EN ISO 7783:2019 - Vopsele şi lacuri. 
Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă. Metoda cu 
cupă 

București 

7 Instruire obiective și măsuri de îmbunătățire pntru activitatea de inovare 
(rezultate în urma analizei de management pentru SMIn) 

București 

8 Instruire privind politicile/procedurile/regulamentele specifice RENAR 
aplicabile laboratorului INCERC 

București 

9 Instruire privind îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul sistemului de 
management al securității informației: 
Regulament IT privind utilizarea rețelei de calculatoare R-IT 
Identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor de securitate a informației 
Organizarea securității informației PO-A.6 
Controlul accesului PO-A.9 
Conștientizare, educație și instruire referitoare la securitatea informației 
PO-A.7.2.2. 
Managementul continuității afacerii și recuperarea datelor și a 
informațiilor în caz de dezastru PO-A.14 
Procedura operațională de soluționare a cererilor privind utilizarea datelor 
cu caracter personal PO-GDPR-1 
Inventarierea, clasificarea și etichetarea informațiilor PO-A.8.2 
Back-up-ul informației PO A.12.3 
Suport tehnic IT. Instalare, întreținere, actualizare software PO-SMSI-
A.12.5 
Evaluarea performanței securității informației PO-SMSI-09 
Manipularea mediilor de stocare PO-A.8.3 
Asigurarea securității persoanelor PO-SMSI-A.7 
Recuperare date și reinstalare sistem operare PO-SMSI-A.12.1.1 

Cluj-Napoca 

10 Instruire privind actualizarea documentelor calității, procedurilor 
generale și a formularelor aferente 1: 
Proceduri generale: 

Cluj-Napoca 
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Nr. 

crt 

Denumire Instruire  Locația 

- Impațialitate 
- Confidențialitate 
- Controlul documentelor sistemului de management 
- Analiza solicitărilor, ofertelor si contractelor 
- Manipularea obiectelor de încercat  
- Produse și servicii furnizate din exterior 
- Selectarea, verificarea și validarea metodelor 

11 Instruire privind actualizarea procedurilor generale şi a formularelor 
aferente 2: 
Proceduri generale: 
- Reclamații 
- Activitate neconformă 
- Acțiuni corective 
- Audituri interne 
- Analize efectuate de management 
- Eșantionare 
- Controlul datelor și managementul informațiilor 

Cluj-Napoca 

12 Instruire privind actualizarea procedurilor generale şi a formularelor 
aferente 3: 
Proceduri generale: 
- Personal 
- Echipament 
- Evaluarea incertitudii de încercare 
- Îmbunătățire 
- Înregistrări tehnice 

Cluj-Napoca 

13 Instruire privind actualizarea procedurilor generale şi a formularelor 
aferente 4: 
Proceduri generale: 
- Trasabilitatea metrologică 
- Asigurarea validității rezultatelor 
 - Raportarea rezultatelor 
- Controlul înregistrărilor 
- Feedback client 

Cluj-Napoca 

14 Auditor al sistemului de management al inovării conform SR 
13572:2016 și ISO 56002:2019 

Cluj-Napoca 

15 Instruire privind actualizarea cunostintelor generale privind sistemul 
integrat de management al calității 

Cluj-Napoca 

16 Instruire privind actualizarea documentelor SSM 1 Cluj-Napoca 
17 Instruire privind actualizarea procedurilor generale şi a formularelor 

aferente 
Timișoara 

 
18 Instruire privind actualizarea documentelor calității, procedurilor 

generale şi a formularelor aferente 
Timișoara 

 
19 Instruire asupra politicilor/procedurilor RENAR aplicabile 

laboratoarelor de încercări 
Timișoara 

20 Instruire asupra politicilor RENAR Timișoara 
21 Instruire privind procedurilor generale şi a formularelor aferente 

sistemului calităţii  
Timișoara 
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Nr. 

crt 

Denumire Instruire  Locația 

22 lnstruire privind procedurilor de execuţie ale Laboratorului Timișoara 
23 SR ISO 37001 Sistem de management anti-mită Timișoara 
24 Instruire privind actualizarea cunostintelor generale privind sistemul 

integrat de management al calitatii 
Iași 

 
25 

Instruire privind actualizarea procedurilor generale şi a formularelor 
aferente 

Iași 

26 Instruirea personalului privind cerințele RENAR pentru politicile: 
P-04/2019; P-05/2019; P-07/2019; P-08/2019; P-10/2019;  
P-04/2019 - Politica privind utilizarea în acreditare a încercărilor de 
competență și a comparărilor interlaboratoare  
P-05/2019 - Politica privind trasabilitatea metrologică a rezultatelor 
măsurărilor 
P-07/2019 - Politica privind tranziția la noi standarde internaționale 
P-08/2019 - Politica privind schimbarea cerințelor de acreditare 
P-10/2019 - Politica privind cooperarea cu organisme de acreditare și cu 
organizații regionale și internaționale implicate în acreditare 
P-16/2019 - Politica privind tratarea neconformităților constatate la 
evaluarea OEC 
P-17/2019 - Politica privind supravegherea și reevaluarea 
P-19/2019 - Politica privind acreditarea în domeniile reglementate 
P-21/2019 - Politica privind suspendarea, restrângerea și retragerea 
acreditării 
P-22/2019 - Politica privind tratarea obiecțiilor OEC la numirea 
echipelor de evaluare 
P-24/2019 - Politica privind managementul schimbărilor produse la 
nivelul OEC acreditate 

Iași 
 

27 Anexa 1-RE-01 - Aspecte specifice privind evaluarea activităților 
desfășurate de organizațiile cu mai multe locații (multi-site) 
Anexa 2- RE -01 - Aspecte specifice privind evaluarea activităților 
desfășurate de organismele de certificare cu mai multe locații (multi-
site)  
Anexa 3 - RE-01 - Ciclul de acreditare 

Anexa 1-P-05 - Dovezi pe care trebuie să le evalueze un OEC care 
selectează servicii de etalonare externe pe ruta de trasabilitate 

Iași 

28 Instruire privind actualizarea procedurilor generale şi a formularelor 
aferente 

URBAN 

29 Instruire privind actualizarea documentelor calitatii, procedurilor 
generale şi a formularelor aferente 

URBAN 

30 Instruire privind actualizarea documentelor SSM URBAN 
31 Curs de pregătire ArcGis URBAN 
32 Curs de pregătire formatori URBAN 

 

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

• menținerea unui înalt nivel științific prin organizarea anuală a concursurilor pentru 
promovare în grad științific și sprijinirea cercetătorilor în efectuarea studiilor de master și 
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doctorat; 
• întinerirea personalului astfel încât să se atingă o scădere anuală a vârstei medii a 

cercetătorilor, prin angajarea de tineri cercetători și absolvenți de învățământ superior; 
• reducerea mișcărilor de personal prin reținerea cercetătorilor valoroși și menținerea tinerilor 

cercetători prin crearea unui sistem de remunerare în directă legătură cu performanța obținută, cu 
gradul de implicare în proiecte și complexitatea lucrărilor executate; 

• ridicarea potențialului de cercetare, prin specializarea directorilor de proiecte, în 
managementul și administrarea proiectelor de cercetare dezvoltare. 

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

URBAN-INCERC prin acces la dotarea și baza materială și informatică a institutului pentru 
realizarea experimentelor și elaborarea referatelor proprii. 

În cursul anului 2020, numărul cercetătorilor înscriși la studii masterale și doctorale în 
diverse stadii de pregătire a fost de 18, din care 2 au finalizat studiile în acest an, unul a obținut 
diploma de master și unul titlul de doctor. 

Situația cercetătorilor care au finalizat sau urmează studii doctorale în diverse 
universități/facultăți. 
 
Nume doctorand Denumirea tezei de doctorat Universitatea Perioada 

contractuală 
a studiilor 
doctorale  

Mihaela Sandu Politici şi strategii financiare 
aferente cercetării în urbanism 

Școala Doctorală de Urbanism 
din cadrul Universității de 

Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu” 

2018 - 2022 

 Cristian-Mihai 
Șurghie  

Competitivitate şi dezvoltare 
durabilă în zonele 

metropolitan 

Școala Doctorală de Urbanism 
din cadrul Universității de 

Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu” 

2020 - 2023 

Alexandra-
Marina Barbu  

Managementul costurilor 
proiectelor de construcții 

Școala Doctorală a 
Universității Tehnice de 

Construcții București 

2019 - 2021 

Andreea 
Cătălina Popa  

Dezvoltarea inteligentă a 
zonelor urbane şi rurale 

adiacente malului românesc al 
Dunării 

Școala Doctorală de Urbanism 
din cadrul Universității de 

Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu” 

2020 - 2023 

Gabriela 
Voloacă  

Valori arhitecturale şi 
urbanistice - potenţial şi 

evoluţie în aşezările 
rezervaţiei Delta Dunării. 

Studiu de caz; centrul istoric 
Sulina 

Școala Doctorală de Urbanism 
din cadrul Universității de 

Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu” 

2018 -2022 

Antonio-
Valentin Tache 

Platformă teritorială de 
monitorizare a zonelor 

metropolitane din România 

Școala Doctorală de Urbanism 
din cadrul Universității de 

Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu” 

2017 - 2020 
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Horațiu Dragne Cercetări privind sistemele 
neconvenționale hibride de 

alimentare cu energie termică 
a clădirilor 

Școala Doctorală a 
Universității Tehnice de 

Construcții București 

2014 - 2021 

Cimpoca Daniel Contribuții la caracterizarea 
adaosurilor inteligente utilizate 

în betoane autoreparante 

Școala Doctorală a 
Universității Tehnice de 

Construcții București 

2020 - 2023 

Vasilica Vasile Sisteme adaptative de 
ventilare în cădiri cu degajări 

variabile de poluanți 

Școala Doctorală a 
Universității Tehnice de 

Construcții București 

2018 - 2021 

Brăduț 
Alexandru 

Ionescu 

Beton ecologic pe bază de 
lianți minerali activați alcalin 

 

Școala Doctorală a 
Universității Tehnice din Cluj-

Napoca, Facultatea de 
Construcții 

2019 - 2022 

Elvira 
Grebenișan 

Materiale compozite 
cementoase 

Self-cleaning 

Școala Doctorală a 
Universității Tehnice din Cluj-

Napoca, Facultatea de 
Construcții 

2018 - 2022 

Toader Tudor 
Panfil 

 

Betonul cu proprietăți de 
autovindecare utilizat în 

infrastructura de transport 

Școala Doctorală a 
Universității Tehnice din Cluj-

Napoca, Facultatea de 
Construcții 

2019 - 2022 

Bogdan 
Bolborea 

Monitorizarea comportării 
structurale în timp a clădirilor 

noi și vechi prin metode 
distructive și nedistructive 

Școala Doctorală IOSUD din 
Universitatea 

“POLITEHNICA” Timișoara 

2019 - 2022 

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

de masterat în diverse discipline de bază, în acord cu direcțiile de dezvoltare ale institutului. 
Situația cercetătorilor care au finalizat sau urmează în anul 2020 studii de masterat în 

diverse universități/facultăți. 
 
Nume masterand Denumirea programului de 

master 
Universitatea Perioada 

contractuală 
a studiilor 
doctorale  

Cimpoca Daniel Inginerie Mecanică Școala Doctorală a 
Universității Tehnice de 

Construcții București 

2018 - 2020 

Florina Filip Inginerie Structurală Facultatea de Construcții și 
Instalații, Universitatea 
Tehnică Gh. Asachi Iași 

2018 - 2020 

Marius Mârț Ingineria Cladirilor Facultatea de Construcții și 
Instalații, Universitatea 
Tehnică Gh. Asachi Iași 

2019 - 2021 

Daniel Gherghel Ingineria Instalatiilor Facultatea de Construcții și 
Instalații, Universitatea 

2019 - 2021 
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Tehnică Gh. Asachi Iași 

Andrei Duță Ingineria mediului – 
Managementul, tratarea și 

valorificarea deșeurilor 

Facultatea de Inginerie 
Chimică și Protecția Mediului, 

Universitatea Tehnică Gh. 
Asachi Iași 

2019 - 2021 
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6. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE-DEZVOLTARE, FACILITĂŢI DE CERCETARE 

6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare 
 

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

INCD URBAN-INCERC, prin cele cinci sucursale, şi-a propus să îndeplinească trei 
obiective majore ale sistemului naţional de CDI: 

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

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

• îmbunătăţirea calităţii vieţii sociale, respectiv identificarea soluţiilor economice şi tehnice 
ce susţin dezvoltarea socială şi amrliorează condiţiile de trai, inclusiv siguranţa în caz de dezastre.  

 
➢  Sucursala INCERC Bucureşti acoperă majoritatea domeniilor de activitate de cercetare 

specifice sectorului construcţiilor, fiind recunoscută atât în ţară, cât și la nivel internaţional, ca 
elaborator tradiţional al reglementărilor tehnice în construcţii.  

În anul 2020, prin Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții, 
Sucursala INCERC București și-a desfăşurat activitatea în următoarele domenii de competență și 
interes: 

• Produse polimerice, finisaje; 
• Coroziune, protecţie anticorozivă;  
• Hidroizolaţii, învelitori; 
• Calitatea aerului din mediul construit;  
• Geotehnică şi fundaţii (fizica şi mecanica pământurilor, îmbunătăţirea pământurilor dificile 

de fundare, geotehnica mediului);  
• Evaluarea hazardului şi riscului seismic;  
• Monitorizarea activităţii seismice prin înregistrări pe teren, în foraje şi în clădiri;  
• Înregistrarea vibraţiilor ambientale pe teren şi în structuri; 
• Procesarea şi analiza datelor seismice înregistrate; 
• Strategii de prevenire a dezastrelor, educaţie antiseismică a populaţiei; 
• Încercări de determinare a rezistenţei la foc pentru elemente de construcţii; 
• Încercări de determinare a reacţiei la foc pentru materiale şi produse pentru construcţii; 
• Cercetări experimentale privind propagarea focului şi a gazelor fierbinţi în clădiri; 
• Cercetări experimentale privind utilizarea unor materiale ecologice pentru protecţia 

împotriva incendiilor cu aplicaţii sectoriale şi inter-sectoriale; 
• Cercetări fundamentale şi aplicate în domeniul clădirilor, acustică arhitecturală, pentru 

mediile urbane şi industriale şi acustica instalaţiilor tehnologice; 
• Cercetări privind protecţia sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului urban față de poluarea 

sonoră; 
• Instalaţii pentru clădiri: verificarea caracteristicilor funcţionale; 
• Pentru clădiri: parametri de confort, uniformitatea încălzirii, analizarea clădirilor, 

elementelor de construcţie şi instalaţiilor aferente utilizând termografía în infraroşu;  
• Instalaţii de încălzire: etanşeitatea, eficienţa instalaţiei, controlul parametrilor funcţionali;  
• În instalaţii de ventilare, climatizare: etanşeitate, grad de echilibrare, eficacitate;  
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• 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, conductivitatea termică, determinarea 
transmisivităţii termice a elementelor de anvelopă; 

• Lucrări de cercetare-dezvoltare; 
• Lucrări de reglementări tehnice în domeniul construcţiilor; 
• Expertize şi asistenţe tehnice; 
• Agremente tehnice pentru materiale, produse, echipamente şi procedee de construcţii; 
• Încercări pe materiale, produse pentru construcţii, testări experimentale, structuri în 

laborator și in situ etc. 
În acest an, sucursala a prestat următoarele tipuri de servicii: 
• Cercetare fundamentală si industrială; 
• Dezvoltare experimentală, încercări de laborator și in situ; 
• Elaborare de reglementări tehnice; 
• Certificare de conformitate prin OCP INCD URBAN-INCERC 
• Elaborare de Agremente Tehnice; 
 
Proiecte 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). 

 
Programe europene în domeniul performanței europene: 
• Cluster nZEB: Cluster pentru promovarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu 

zero (Partner-technical CO). Programe europene în domeniul performanței europene. 
• Train-to-nZEB: Building Knowledge Hubs se derulează în cadrul programului HORIZON 

2020 al Uniunii Europene. INCD URBAN-INCERC este partenerul CB5 în cadrul consorțiului 
format din 12 organizații din 7 țări (Bulgaria, Germania, Irlanda, Republica Cehă, România, 
Turcia și Ucraina). 

• ENERFUND: An ENErgy Retrofit FUNDing rating tool se derulează în cadrul programului 
HORIZON 2020 al Uniunii Europene. INCD URBAN-INCERC este partenerul CB3 în cadrul 
consorțiului format din 15 organizații din 12 țări (Cipru, Grecia, România, Slovacia, Marea 
Britanie, Bulgaria, Slovenia, Danemarca, Spania, Austria, Irlanda și Franța). 

• iBROAD: Individual Building (Renovation) Roadmaps se derulează în cadrul programului 
HORIZON 2020 al Uniunii Europene. INCD URBAN-INCERC este partenerul CB12 în cadrul 
consorțiului format din 12 organizații din 9 țări (Austria, Belgia, Bulgaria, Germania, Grecia, 
Polonia, Portugalia, România și Suedia). 

• Fit-to-nZEB: Innovative training schemes for retrofitting to nZEBlevels se derulează în 
cadrul programului HORIZON 2020 al Uniunii Europene. INCD URBAN-INCERC participă ca 
terță parte în cadrul partenerului CB5 (Asociația Cluster  Pro-nZEB) în cadrul consorțiului format 
din 11 organizații din 8 țări (Austria, Croația, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Republica Cehă și 
România). 
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• REthinking Sustainability Towards a Regenerative Economy. Acțiunea COST CA16114. 
Acțiunea RESTORE are ca scop declarat pledarea, formarea și influențarea curentelor pentru o 
reabilitare durabilă a mediului construit, prin intermediul unor grupuri de lucru, programe de 
formare profesională (inclusiv concursuri de proiectare prin învățare) și misiuni științifice pe 
termen scurt (STSM). 

În cadrul măsurilor generale de adaptare la schimbările climatice este necesar să se 
urmărească o abordare trans-sectorială, fără ca aceasta să împiedice realizarea obiectivelor fiecărui 
sector/domeniu al CPMC. 

 
Activităţi de cercetare 
• Cercetări privind impactul mediu - fond construit/materiale de construcţie în domeniile: 

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

• Activităţi de adaptare a spaţiului construit la efectele schimbărilor climatice actuale prin 
corectarea/completarea, după caz, a standardelor, reglementărilor naţionale specifice în construcţii 
(în domeniul produselor polimerice şi finisajelor, acusticii, protecţiei anticorozive, anvelopărilor şi 
produselor de hidroizolaţii) sau a cadrului legislativ existent, astfel încât să corespundă 
solicitărilor generate de condiţiile climatice prognozate şi de evenimentele meteorologice extreme. 

• Activităţi de concepere a unor soluţii tehnice specifice sau complexe cu rolul de a contribui 
la reducerea vulnerabilităţii construcţiilor și a riscurilor climatice. 

Infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare în INCD URBAN INCERC este compusă din 
echipamente de laborator pentru efectuarea de analize și teste corespunzătoare proiectelor de 
cercetare, echipamente pentru prelevare de probe aferente analizelor efectuate, autolaboratoare, 
precum și rețeaua naţională de monitorizare şi protecţie seismică a patrimoniului construit. 

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

Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Durabilă GREEN & SMART CITY a desfăşurat, 
în anul 2020, următoarele tipuri de activități: 

• Studii spaţiale şi cercetări aplicative privind dezvoltarea teritorială durabilă; 
• Studii teoretice şi aplicative ale zonelor construite şi localităţilor; 
• Fundamentarea documentelor cu caracter normativ şi a reglementărilor specifice; 
• Elaborarea de studii, cercetări şi documentaţii în domeniul locuirii şi arhitecturii; 
• Elaborarea planurilor locale pentru locuire; 
• Fundamentarea politicilor de locuire, pe baza studiilor cu caracter sociologic; 
• Cercetări teoretico-metodologice privind pattern-ul spaţial, local, regional şi naţional; 
• Modelarea dinamicii teritoriale în Sistemul Informaţional Geografic (GIS); 
• Implementarea sistemelor geospaţiale integrate pentru creşterea rezilienţei teritoriale; 
• Generarea instrumentelor de suport decizional pe baza informaţiei geografice; 
• Elaborarea de metodologii pentru organizarea bazelor de date spațiale utilizate în 

planificarea teritorială și generarea instrumentelor de suport decizional pe baza rezultatelor 
obținute; 

• Elaborarea bazelor de date spaţiale şi analize geostatistice; 
• Identificarea soluţiilor specifice pentru problemele de mediu; 
• Studii şi cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul habitatului şi arhitecturii; 



 64 

• Elaborarea de studii cu caracter normativ şi de reglementări; 
• Studii cu caracter sociologic; 
• Cercetări în probleme specifice ale dezvoltării spaţiale şi urbanistice durabile; 
• Actualizări tematice ale băncilor de date spaţiale; 
• Realizarea de studii tematice pe subdomenii strategice de dezvoltare urbană şi teritorială; 
• Elaborarea strategiilor de dezvoltare spaţială şi urbanistică; 
• Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului; 
• Cercetări în probleme specifice ale dezvoltării spaţiale şi urbanistice durabile; 
• Studii de fundamentare sectoriale pentru planuri de urbanism, amenajarea teritoriului; 
• Elaborare de documentaţii de amenajare a teritoriului. 
 
➢ Sucursala Cluj-Napoca și-a desfăşurat activitatea asigurând asistenţă partenerilor săi din 

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

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

• Cercetări fundamentale şi aplicative pentru creşterea siguranţei, funcţionalităţii şi 
confortului construcţiilor, precum şi dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor 
specifice execuţiei construcţiilor, incluzând şi realizarea de modele experimentale, standuri, 
încercări in situ; 

• Cercetări aplicative pentru soluţionarea problemelor din domeniul său de activitate;  
• Elaborarea reglementărilor tehnice care stau la baza activităţii de proiectare, execuţie, 

exploatare şi postutilizare a construcţiilor;  
• Expertize privind starea şi situaţia construcţiilor; 
• Expertize de specialitate în domeniul proiectării şi execuţiei construcţiilor; 
• Proiecte pentru execuţia consolidării construcţiilor; 
• Asistenţă tehnică pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor de construcţii precum şi 

consultanţă de specialitate; 
• Urmărirea comportării în timp a construcţiilor; 
• Elemente structurale şi fundaţii (profile din oţel şi din aluminiu, elemente şi structuri 

metalice, scări etc.); 
• Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje (pereţi 

exteriori neportanţi din diferite materiale, pereţi multistrat, pereţi interiori în diferite alcătuiri, 
tavane false, pereţi de sticlă etc.); 

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

• Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli (pardoseli, vopsele 
de diferite tipuri - pe lemn, metal şi glet, acoperiri metalice sau nemetalice, protecţii catodice, 
impermeabilizări, tapete, mochete, tencuieli decorative, zugrăveli etc.); 

• Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi (emulsii, reazeme, rosturi, elemente 
prefabricate etc.); 

• Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor; 
• Lucrări de cercetare-dezvoltare; 
• Lucrări de reglementări tehnice în domeniul construcţiilor; 
• Expertize şi asistenţe tehnice; 
• Agremente tehnice pentru materiale, produse, echipamente şi procedee de construcţii; 
• Încercări pe materiale, produse pentru construcţii, testări experimentale, structuri în 
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laborator și in situ etc.; 
În acest an, sucursala a prestat următoarele tipuri de servicii: 
• Cercetare fundamentală și industrială; 
• Dezvoltare experimentală; 
• Încercări de laborator și in situ; 
• Elaborare de reglementări tehnice; 
• Certificare de conformitate prin OCP INCD URBAN-INCERC; 
• Elaborare de Agremente Tehnice. 

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

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

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

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

• Cercetare experimentală în domeniul fizicii construcţiilor, protecţiei termice şi acţiunilor 
climatice extreme, asupra construcţiilor şi echipamentelor industriale; 

• Cercetare a acţiunii factorilor climatici asupra construcţiilor, capacităţii funcţionale a 
echipamentelor industriale şi tehnicii civile şi militare, produse de parteneri din România, 
Germania, Suedia, Spania, Italia, Turcia; 

• Cercetare în cadrul programelor de modernizare şi reabilitare a construcţiilor, 
optimizarea termoenergetică, energii noi; 

• Cercetare în domeniile confortului higrotermic; 
• Cercetare privind siguranţa şi fiabilitatea echipamentelor electroenergetice la acţiunile 

climatice şi seismice; 
• Încercări de tip pentru certificarea produselor, privind caracteristicile şi performanţa 

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

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

• Încercări de determinare a rezistenţei la acţiunea factorilor climatici de lungă durată; 
• Lucrări de cercetare-dezvoltare; 
• Lucrări de reglementări tehnice în domeniul construcţiilor; 
• Expertize şi asistenţe tehnice; 
• Agremente tehnice pentru materiale, produse, echipamente şi procedee de construcţii; 
• Încercări pe materiale, produse pentru construcţii, testări experimentale, structuri în 

laborator și in situ etc. 
 

În acest an, sucursala a prestat următoarele tipuri de servicii: 
• Cercetare fundamentală și industrială; 
• Dezvoltare experimentală; 
• Încercări de laborator și in situ; 
• Elaborare de reglementări tehnice;  
• Certificare de conformitate prin OCP INCD URBAN-INCERC; 
• Elaborare de Agremente Tehnice. 
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➢ Sucursala Timișoara și-a desfăşurat activitatea asigurând asistenţă partenerilor săi din 
sectorul construcţiilor. 

În anul 2020, prin Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții 
și-a desfăşurat activitatea în următoarele domenii de competență și domenii de interes: 

• Cercetări privind determinarea caracteristicilor geodinamice ale terenurilor; 
• Cercetări privind soluţii noi de proiectare privind structurile compuse. Studiul 

imperfecţiunilor structurilor metalice şi tehnologii eficiente de construcţii;  
• Procedee de reproiectare pentru reabilitarea construcţiilor existente; 
• Încercări statice, dinamice şi seismice pe elemente, subansamble şi structuri de 

construcţii; 
• Cercetări privind reabilitarea planşeelor vechi şi noi prin soluţii de planşee compuse 

lemn-beton; 
• Elaborarea de reglementări tehnice de interes public şi naţional care privesc asigurarea 

cerinţelor de siguranţă şi stabilitate impuse construcţiilor;  
• Elaborarea de agremente tehnice, verificarea şi certificarea calităţii produselor şi 

procedeelor de construcţii în acord cu legislaţia europeană; 
• Cercetări privind comportarea şi calculul structurilor din beton armat şi oţel în zone 

seismice; 
• Structuri prefabricate din beton asamblate prin postcomprimare; 
• Elemente şi structuri compuse: oţel-beton, lemn-beton, lemn-fibră de sticlă, lemn-fibre 

carbon; 
• Consolidarea şi reabilitarea structurilor din beton şi zidărie; 
• Calculul şi alcătuirea elementelor din profile cu pereţi subţiri formate la rece;  
• Stabilitatea cadrelor metalice parter şi etajate; 
• Structuri spaţiale reticulate plane şi curbe;  
• Consolidarea structurilor din oţel; 
• Procedeu şi dispozitiv pentru controlul rapid al calităţii betonului; 
• Betoane celulare uşoare din cenuşă de termocentrală; 
• Betoane de rezistenţă din nisip; 
• Sudarea semimecanizată în mediu de CO2 prin puncte a elementelor metalice cu pereţi 

subţiri; 
• Îmbunătăţirea terenurilor slabe de fundare;  
• Fundaţii directe realizate în gropi ştanţate; 
• Încercări pe elemente şi subansambluri din beton armat şi beton precomprimat; 
• Încercări cvasistatice, alternante pe elemente, subansambluri şi structuri din zidărie cu 

ajutorul a două standuri de încercare de mari dimensiuni; 
• Încercări pe construcţii de oţel; 
• Încercări cvasistatice, alternante pe elemente, subansambluri şi structuri din metal; 
• Urmărirea in situ a construcţiilor vechi şi noi; 
• Încercări nedistructive şi semidistructive pe elemente şi structuri din beton, beton armat 

şi beton precomprimat; 
• Încercări pe modele şi prototipuri. 

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

• Cercetare fundamentală și industrială; 
• Dezvoltare experimentală; 
• Încercări de laborator și in situ; 
• Elaborare de reglementări tehnice; 
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• Certificare de conformitate prin OCP INCD URBAN-INCERC; 
• Elaborare de Agremente Tehnice. 

 
În anul 2020, institutul a realizat investiții în infrastructura de CDI (achiziții aparatură nouă, 

întreținere, reparații, verificări metrologice) în valoare de peste 700.000,00 lei/an, finanțate din 
proiecte de cercetare și fonduri proprii ale institutului. 

În laboratoarele din structura sa organizatorică, institutul a achiziționat echipamente de 
cercetare-dezvoltare-inovare destinate atât efectuării de teste și măsurători în situ, la beneficiar, cât 
și pentru probe și interpretări la sediu, astfel: 

• aferent domeniului de activitate  Securitatea la incendii: 
- Instalație complexă de evacuare a fumului și a agzelor reziduale rezultate din procesele de 

încercare la foc a materialelor de construcții sau a diverselor elemente de construcții. 
• aferent domeniului de activitate  Evaluarea riscului seismic:  

- Echipamente pentru instrumentarea seismică a clădirilor, respectiv pentru înregistrarea 
vibraţiilor provenite din seisme şi alte surse (trafic urban, explozii, demolări etc.), prelucrarea și 
stocarea înregistrărilor seismice, monitorizarea vibraţiilor structurilor și măsurarea caracteristicilor 
dinamice ale clădirilor. 

În anul 2020 s-a realizat monitorizarea seismică a clădirii aparţinând actualului Minister al 
Cercetării, Inovării și Digitalizării, clădire de birouri situată în strada Mendeleev, nr. 21-25, cod 
010362, sector 1, Bucureşti.  

 
Clădirea actualului Minister al Cercetării, Inovării și Digitalizării. 

 
În data de 16 ianuarie 2020, echipa tehnică de specialiști a INCD URBAN-INCERC a 

realizat instrumentarea seismică a clădirii de birouri aparţinând actualului Minister al Cercetării, 
Inovării și Digitalizării. Instrumentarea s-a realizat cu echipamentele achiziţionate în cadrul 
Proiectului PN 19-33 01 01 - Cercetări privind realizarea unui sistem integrat pentru asigurarea 
securităţii spaţiului construit, cu generare semi-automată a hărţilor PGA provenite din acţiuni 
seismice  sau alte surse vibratorii și evaluare rapidă a vulnerabilităţii clădirilor instrumentate. 

Începând cu data de 20 februarie 2020, cele două echipamente de tip ETNA2 Kinemetrics au 
fost integrate în sistemul naţional de transmisie a datelor al Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale. În acest mod, achizitia si stocarea datelor seismice înregistrate pe cardurile de date ale 
staţiilor seismice se poate face on line, din cadrul Centrului de Date al Rețelei Naționale de 
Monitorizare şi Protecție Seismică a Patrimoniului Construit. 
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Dintre activităţile realizate în data de 16.01.2020 se pot enumera următoarele: instalarea 
cutiilor de protecţie a echipamentelor; racordarea la reţeaua electrica; orientarea accelerometrului; 
prinderea echipamentului de radierul din beton; efecturarea testelor de funcţionare și a 
conexiunilor aferente (cablu de conexiune între cele 2 echipamente și GPS-uri); fotografii la 
echipament. 

În data de 20.02.2020 au fost realizate următoarele activităţi: instalarea GPS-ului la 
echipamentul de la nivelul terasei; setări pentru echipamentul de la subsol astfel încât acesta să-și 
poată prelua informaţiile de pe același GPS instalat pe terasă; punerea în funcţiune a sistemului de 
transmisie către Centrul de date. 
 

 
Stațiile seismice instalate la nivelul terasei în vederea monitorizării seismice. 

 
Stația seismica instalata la nivelul subsolului în vederea monitorizării seismice. 

 
• aferent domeniului de activitate Calitatea aerului: 

- Echipament pentru determinarea rezistenței termice/conductivității termice a materialelor de 
construcție, cu o singură epruvetă, conform standardelor: ISO 8302, EN 1946-2, EN 12667, EN 
12664, EN 12939, ASTM C177, producător Lambda-Messtechnik GmbH, Germania, ce permite 
determinarea rezistenței termice R pentru epruvete cu valori în intervalul (0.025 ÷ 14 m²K/W) și 
determinarea conductivității termice λ a materialelor cu valori în intervalul (0.001 ÷ 2.5 
W/(m·K)); 

- au fost achiziționate echipamente avansate pentru identificarea calitativă și cantitativă a 
principalilor poluanți, și anume: 

-  Pentru monitorizarea calității aerului exterior (înconjurător), echipamentul utilizat este un 
model HAZ-SCANNER EPAS (Environmental Perimeter Air Station), producător SKC – Marea 
Britanie, ce dispune de un număr de 14 senzori (PID sau electrochimici), ce măsoară: totalul 
concentraţiei de compuşi organici volatili, monoxid de carbon, dioxid de carbon, ozon, monoxid 
de azot, dioxid de azot, dioxid de sulf, amoniac, particule în suspensie PM2.5, temperatură, 
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umiditate relativă și alți parametri meteorologici, achiziționat în anul 2019 și pus în funcțiune în 
anul 2020; 

- Pentru monitorizarea calității aerului interior, echipamentul avansat, alcătuit din sonda 
DirectSense II și instrumentul portabil AdvancedSense Pro, producător GrayWolf Sensing 
Solutions – SUA, ce conține 8 senzori pentru măsurarea următorilor parametri: totalul 
concentraţiei de compuşi organici volatili, monoxid de carbon, dioxid de carbon, ozon, monoxid 
de azot, dioxid de azot, temperatură și umiditate relativă, achiziționat în anul 2019 și pus în 
funcțiune în anul 2020; 

-  Pentru monitorizarea calității aerului interior, echipamentul AIRTHINGS pentru nivelul de 
radon (Rn), achiziționat și pus în funcțiune în anul 2020. 
 

6.2. Laboratoare de încercări acreditate/neacreditate 
 

INCD URBAN-INCERC are 4 laboratoare Acreditate RENAR – certificat nr. LI 320, cu 
respectarea cerinţelor standardului SR EN ISO/IEC:17025 privind atât buna practică profesională, 
cât şi calitatea serviciilor oferite de laborator.  
 

Numărul încercărilor acreditate din INCD URBAN-INCERC: 
 

Sucursala/Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări 

în construcții 

Încercări acreditate 

SUCURSALA INCERC BUCUREȘTI 
Șos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, București 

38 

SUCURSALA CLUJ-NAPOCA 
Str. Florești, nr. 117, județul Cluj 

57 

SUCURSALA IAȘI 
Str. A. Șesan, nr. 37, județul Iași 

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

28 

SUCURSALA TIMIȘOARA 
Str. Traian Lălescu, nr. 2, județul Timiș 

2 

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

ISO/IEC 17025 
 
Numărul încercărilor autorizate din INCD URBAN-INCERC: 
 

Sucursala/Laborator INCERC de cercetare aplicată și încercări 

în construcții 

Încercări acreditate 

SUCURSALA INCERC BUCUREȘTI 
Șos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, București 

314 

SUCURSALA CLUJ-NAPOCA 
Str. Florești, nr. 117, județul Cluj 

332 

SUCURSALA IAȘI 
Str. A. Șesan, nr. 37, județul Iași 

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

282 

SUCURSALA TIMIȘOARA 
Str. Traian Lălescu, nr. 2, județul Timiș 

45 
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6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional 
 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare 
Teritorială Durabilă URBAN-INCERC deține Rețeaua Națională de Monitorizare și Protecție 
Seismică a Patrimoniului Construit - IOSIN, instalație selectată de ministerul coordonator în anul 
2018 în vederea includerii în lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național. 

Reţeaua naţională de  monitorizare şi protecţie seismică a patrimoniului construit, va avea un 
rol esenţial şi cu competenţe extinse în contextul riscului seismic ridicat din România şi un 
specific de unicat şi de instalaţie-obiectiv special de interes naţional, deoarece este singura unitate 
CDI din domeniu care acoperă toate zonele seismice, preia şi furnizează imediat date privind 
siguranţa construcţiilor de care depinde viaţa şi integritatea populaţiei.  

Reţeaua naţională va monitoriza construcţiile în privinţa parametrilor de protecţie seismică 
şi interacţiunii teren-structură, şi nu doar mişcarea terenului. 

Prin resursa deținută în cadrul Sucursalelor INCERC Bucureşti şi Iaşi, Reţeaua naţională 
acoperă în sud, sud-est şi est, partea de ţară potenţial afectată de sursa seismică Vrancea, cca. 50% 
din teritoriu, iar cu cea din Sucursalele Timişoara şi Cluj-Napoca, teritoriul afectat de sursele 
seismice crustale din vest, nord-vest şi centru. 

Prin această instalație se trece la o etapă calitativ superioară de funcţionare a logisticii  
specifice din INCD URBAN-INCERC, bazată pe obiective strategice naţionale, care va asigura: 

➢ înainte de cutremur  

• cercetări de interes naţional, elaborarea de concepte şi soluţii cu caracter inovativ de 
protecţie seismică, încercări de laborator pe materiale, elemente de construcţii şi clădiri in situ, 
testare şi certificare tehnici inginereşti de consolidare a clădirilor, infrastructurilor critice şi 
echipamentelor vitale;  

• operarea, mentenanţa şi îndesirea staţiilor accelerografice de monitorizare a construcţiilor 
din zonele puternic seismice pentru identificarea fenomenelor de amplificare, a efectelor asupra 
construcţiilor în terenuri dificile;  

• studii de vulnerabilitate şi rezilienţă seismică, strategii naţionale de reducere a riscului de 
dezastru, materiale documentare şi conceperea de metode avansate pentru noi activităţi de 
pregătire a populaţiei pentru protecţia şi comportarea în caz de cutremur;  

➢ permanent şi în timpul cutremurelor puternice 

• monitorizarea stării structurilor şi înregistrarea în timp real a cutremurelor puternice pe 
clădiri şi teren, prin reţeaua seismică naţională pentru construcţii, conectată în timp real la sistemul 
guvernamental STS; 

➢ după cutremure puternice şi distructive 
• culegerea, prelucrarea şi interpretarea datelor privind parametrii inginereşti ai mişcării 

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

stabilirea intervenţiilor pentru punerea în siguranţă a acestuia; 
• schimbarea conceptelor de proiectare şi protecţie seismică, introducerea în codurile de 

proiectare a perfecţionărilor necesare; 
• promovarea de noi metode de reducere a riscului seismic. 

INCD URBAN-INCERC, ca institut naţional, prin logistica de monitorizare seismică şi 
testare-cercetare în construcţii are responsabilităţi de a răspunde solicitărilor instituţiilor publice 
abilitate, ceea ce impune pregătirea anticipată pentru aceste activităţi din domeniul structuri-
inginerie seismică. 

Reţeaua Naţională de Monitorizare și Protecţie Seismică a Patrimoniului Construit este 
dotată cu utilităţi comparabile cu cele de nivel mondial şi conduce spre cercetări de înaltă calitate, 
prin logistica existentă, astfel: 
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• cu 62 staţii seismice instalate în Bucureşti şi în teritoriu, aproximativ 67% din numărul 
acestora fiind accesibile online, prin intermediul protocoalelor de colaborare cu Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale – STS; 

• aparatură performantă de laborator de cercetare și testare, planşeu de reacţiune,  platformă 
seismică vibrantă, perete de testare a modelelor de structuri la scară mare, staţie seismică cu foraj, 
stand experimentări, platforme de beton cu stand pentru teste de mare rezistenţă etc. 

Din cele 62 stații seismice instalate în cadrul Rețelei Naționale Seismice pentru Construcții, 
42 sunt accesibile on-line și datele sunt transmise direct către serverul instalat la centrul de date. 
Pe langa cele 42 echipamente accesibile on-line prezentate în tabelul de mai jos, există un 
echipamentul ETNA2, instalat la subsolul INCERC care poate fi accesat de la orice calculator sau 
telefon mobil prin intermediul IP-ului alocat. În schimb, celelalte 42 stații pot fi accesate numai de 
la serverul de date prin intermediul rețelei STS. 

În cadrul rețelei seismice, în amplasamente din București și teritoriu, sunt instalate 64 
echipamente, astfel: 

➢ 14 echipamente în București, din care: 

• 11 Kinemetrics, USA: 3 Granite (12 canale), 1 K2 (9 canale), 4 ETNA (3 canale), 3 
ETNA2 (3 canale); 

• 3 GeoSIG, Elveția: 1 GMS-18 (3 canale), 2 GSR 24 (3 canale); 
➢ 50 echipamente în teritoriu, din care: 

• 18 Kinemetrics, USA: 2 Granite (12 canale), 2 Basalt (3 canale), 12 ETNA (3 canale), 3 
ETNA2 (3 canale);  

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

COD TIP STAȚIE NR. ACCESIBILE 
ON-LINE 

  GeoSIG GMS-18 32 32 
  GeoSIG GSR-24 2 0 
  Kinemetrics ETNA2 6 6 
  Kinemetrics Basalt 2 2 
  Kinemetrics 

GRANITE 
5 5 

  Kinemetrics ETNA 16 0 
  Kinemetrics k2 1 0 
TOTAL 64 45 

 
Tabel. Localități în care sunt instalate echipamentele rețelei 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Calafat1 24. Giurgiu1 37. Sighetul Marmației2 50. Vaslui1  
12. Călărași2 25. Iași6 38. Slatina 1 51. Zimnicea1 
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13. Câmpina6 26. Mangalia1 39. Suceava1  

Legendă: 1. ISU; 2. PRIMĂRII/PREFECTURI; 3. ISC; 4. MEN; 5. METROREX; 6. Alte 
instituții 
Observație: i) 28 echipamente la ISU + 6 echipamente la Primării/PC + 6 echipamente la ISC + 7 
echipamente la MEN + 1 echipament la METROREX + 14 echipamente la alte instituții;  

 
6.4. Instalații experimentale/instalații pilot 

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

Construcții din cadrul Sucursalei Iași, deține: 
➢ cea mai mare și modernă stație climatică de încercări de mediu din zona sud est-

central europeană și a treia din lume din punct de vedere al performanțelor, similară 
laboratoarelor CSTT's-Climatic Engineering and Testing Division Canada, Climate test chamber - 
Research Institute of Sweden și ABB High Power Laboratory, Sweden. Camera climatică de mari 
dimensiuni din Str. Prof. Anton Șesan, nr. 37, Iași, cu volum de max. 500 mc, permite realizarea 
unor regimuri higrotermice și climatice excesive: -50°C... +80°C, gheaţă, chiciură, grindină, 
radiaţie solară, vânt, precipitații. 

 Cercetările experimentale efectuate permit verificarea funcționării în condiții climatice 
extreme - depunere gheață și limite extreme de temperatură conform normelor IEC - EN – ISO, 
pentru:  

• echipamente de mare putere din domeniul securităţii energetice, telecomunicații; 
• sisteme aeriene și navale, maşini, instalaţii şi produse industriale etc. 
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Testare echipamente din domeniul securităţii energetice 
 
➢ singura unitate de laborator acreditată pe domeniul transferului termic pentru 

construcții și instalații din România, denumită Staţia de Cercetare și Încercări Higrotermice şi 
Climatice, activă continuu din anul 1972 până în prezent. Camera climatică cu dublă atmosferă are 
un volum de max. 140 mc și permite realizarea unor regimuri specifice celor 4 zone climatice ale 
României, precum şi realizarea unui climat excesiv de - 35°C ...+ 70°C. 

 
6.5. Echipamente relevante pentru CDI  

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

compusă din echipamente de laborator pentru efectuarea de analize și teste corespunzătoare 
proiectelor de cercetare, echipamente pentru prelevare de probe aferente analizelor efectuate, 
autolaboratoare, precum și rețeaua naţională de monitorizare şi protecţie seismică a patrimoniului 
construit. 

Dintre cele mai relevante echipamente CDI, enumerăm: 
➢ unica platformă funcțională din țară pentru încercări și calificări seismice de capacitate 

13,5 tf, este activă continuu din anul 1966 până în prezent. Aceasta este singura unitate de 
laborator din România pe domeniul testării, încercărilor seismice a structurilor pentru construcții și 
instalații, precum și calificării seismice a echipamentelor pentru energie nucleară, telecomunicații 
etc. 

 
Calificări seismice de echipamente şi aparataj tehnologic pe platforma de 
13,5 tf 

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

naţional, printre cele mai mari din Europa, fiind realizată conform standardelor internaţionale ISO, 
încă din faza de proiectare a clădirii, în anii 1973…1975, şi foarte bine conformată pentru 
destinaţia pe care o are, având încăper (standuri şi camere) specifice efectuării testelor acustice 
pentru determinarea proprietăţilor acustice ale materialelor/produselor/elementelor de construcţii.  

Clădirea Laboratorului Acustica Construcţiilor are în dotare următoarele spaţii unice:  
• standul de izolare acustică la zgomot aerian, care este unic la nivel national, ca 

dimensiuni şi conformare, fiind cel mai mare stand fără transmisii pe căi colaterale din România şi 
printre cele mai bine conformate din Europa. Stand construit în sistem ”casă în casă” - format din 
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două camere adiacente, dispuse  pe orizontală (una de emisie şi cealaltă de recepţie), construite pe 
fundaţii independente, fără transmisii pe căi colaterale, despărţite de peretele experimental (de 
aprox. 12 mp suprafaţă utilă), în care se montează probele (ferestre, uşi, panouri pentru pereţi, 
pereţi, panouri etc.) Aici se efectuează încercarea “determinarea în laborator a izolării acustice la 
zgomot aerian”, acreditată RENAR, necesară pentru definirea acustică a produselor/elementelor 
verticale de construcţii ca: ferestre, uşi, pereţi etc; 

• standul de izolare acustică la zgomot de impact, care este unic la nivel national, ca 
dimensiuni şi conformare, fiind cel mai mare stand fără transmisii pe căi colaterale din România şi 
printre cele mai bine conformate din Europa. În acest stand, în camera de recepţie, se pot monta 
plafoane fonoabsorbante pentru care se pot determina anumite caracteristici acustice. Aici se 
efectuează încercarea “determinarea în laborator a izolării acustice la zgomot de impact”, 
acreditată RENAR, necesară pentru definirea acustică a produselor/elementelor orizontale de 
construcţii ca: planşee, finisaje de pardoseală etc; 

• camera anecoică (camera surdă), este printre cele mai mari din România şi printre cele 
mai mari din Europa. Camera anecoică este utilizată pentru caracterizarea din punct de vedere 
acustic (fără aportul reflexiilor), a surselor de zgomot în mărime naturală, cum sunt: echipamente, 
aparate electrocasnice, difuzoare, incinte sau surse acustice, instrumente muzicale etc., de 
asemenea este utilizată pentru cercetări pe machete modelate, pentru studierea propagării 
zgomotului în mediul natural urban; 
 

      FOTO  – Imagine a camerei anecoice 
 

• camera de reverberaţie, care este construită în sistem ”casă în casă”, având un volum de 
207 mc. Pentru realizarea unei durate de reverberaţie mari, corespunzătoare încăperilor acustice de 
acest tip, toate suprafeţele delimitatoare ale camerei sunt placate cu plăci de marmură (material 
reflectant), niciuna din suprafeţele opuse nefiind paralelă cu cealaltă, iar pentru asigurarea 
difuzităţii în întregul volum al camerei, sunt dispuse panouri difuzante. Camera de reverberaţie 
este unicul loc din ţară în care se efectuează încercarea “determinarea coeficientul de absorbţie 
acustică în câmp difuz”, acreditată RENAR. Camera de reverberaţie este folosită pentru măsurarea 
absorbţiei acustice în câmp difuz, caracteristică materialelor/produselor/obiectelor fonoabsorbante, 
care se utilizează ca tratamente acustice pentru pereţi şi tavane, în spaţii cu destinaţii speciale (săli 
de audiţie publică, săli de conferinţe, studiouri de înregistrări, birouri tip open-space etc). 
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FOTO  – Imagine a camerei de reverberaţie,  
cu sursa acustică şi microfon  

FOTO  – Imagine a camerei de reverberaţie  

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

în cei 54 de ani de activitate, în cadrul domeniului, colectivul de cercetători de înaltă ţinută 
ştiinţifică a elaborat numeroase lucrări de cercetare fundamentală şi experimentală având ca scop 
studiul şi înţelegerea comportării la foc a materialelor şi elementelor de construcţii, prin 
dezvoltarea/modernizarea următoarelor dotări specifice, unice în țară: 

• Cuptor pentru determinarea rezistenţei la foc a elementelor verticale de construcţii, la 
scară naturală, complet automatizat 

 
 
 

         
 
 

 
 

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

scară naturală, complet automatizat 
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• Echipamente pentru încercări de reacţie la foc: SR EN ISO 11925-2 - Aprinzabilitatea 
produselor pentru construcţii care vin în contact direct cu flacăra. Partea 2: Încercare cu sursă cu o 
singură flacără ; SR EN 13823 - Produse pentru construcţii expuse la solicitare termică a unui 
singur obiect arzând; SR EN ISO 1182 - Încercarea de incombustibilitate. 

 
6.6. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare corelate cu asigurarea 
unui grad de utilizare optim 

 

Obiectiv al strategiei 
INCD Măsuri Indicatori de rezultat 

Obiectiv general 1 (finanţare) 

Capacitate de răspuns 
Măsuri administrative dispuse în urma 
rezultatelor evaluării anuale 

Nr. proiecte depuse şi câştigate 
(naţionale, internaţionale) 

Identificare surse 
finanţare 

Măsuri administrative dispuse în urma 
rezultatelor evaluării anuale 
Instruire privind accesarea proiectelor 
Crearea unei baze de date cu sursele de 
finanţare şi posibilii colaboratori 

Nr. proiecte depuse şi câştigate 
(naţionale, internaţionale) 

Baza de date accesibilă (Intranet) 

Echipe şi teme 
multidisciplinare 

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

Nr. proiecte depuse şi câştigate 
(naţionale, internaţionale) 

Obiectiv general 2 (producţie ştiinţifică) 

Creşterea producţiei 
ştiinţifice 

Măsuri administrative dispuse în urma 
rezultatelor evaluării anuale 

Producţia ştiinţifică 

Creşterea ponderii 
producţiei de calitate 

Măsuri administrative dispuse în urma 
rezultatelor evaluării anuale 
Instruire privind autoratul ştiinţific 

Pondere brevete, articole ISI, 
BDI, publicaţii în volumele unor 

conferinţe internaţionale 
Creşterea numărului de 

citări 
Măsuri administrative dispuse în urma 
rezultatelor evaluării anuale 

Nr. citări în sistem ISI, alte citări 

Diseminare Program 
Nucleu 

Măsuri administrative dispuse în urma 
rezultatelor evaluării anuale 

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

Nucleu 

Participare la 
conferinţe de marcă 

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

Nr. participări 
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Obiectiv al strategiei 
INCD Măsuri Indicatori de rezultat 

Obiectiv general 3 (revistele şi conferinţa institutului) 

Indexarea naţională a 
revistei U. A. C. 

Depunerea actelor necesare după 
anunţarea reînceperii procesului de 
evaluare 

Nivelul obţinut (A, B, C etc.) 

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) 
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Obiectiv al strategiei 
INCD Măsuri Indicatori de rezultat 

Asigurarea respectării 
detaliilor 

Măsuri administrative 
Nr. lucrări sau raportări returnate 

pentru nerespectare 

Stabilire şi 
monitorizare baremuri 

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

Existenţa unor date complete 
(pentru toţi cercetătorii) 

Pregătire calendar 
ştiinţific 

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

Finalizare până la 31 ianuarie, 
respectiv 30 iunie 

Calendar stagii 
instruire 

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

Finalizare până la 31 ianuarie, 
respectiv 30 iunie 

Obiectiv suport 2 (perfecţionarea profesională) 

Documentarea 
permanentă 

Măsuri administrative dispuse în urma 
rezultatelor evaluării anuale 
Înscrierea cercetătorilor în baze de date 
din domeniu 

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

Cunoaştere surse 
finanţare 

Măsuri administrative dispuse în urma 
rezultatelor evaluării anuale 
Înscrierea cercetătorilor în baze de date 
din domeniu 

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

Cunoaştere publicaţii 
şi conferinţe 

Măsuri administrative dispuse în urma 
rezultatelor evaluării anuale 
Înscrierea cercetătorilor în baze de date 
din domeniu 

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

Cunoaştere 
colaboratori 

Măsuri administrative dispuse în urma 
rezultatelor evaluării anuale 
Înscrierea cercetătorilor în baze de date 
din domeniu 
Promovarea INCD de către cercetători 
în conferinţele la care participă 

Nr. proiecte depuse şi câştigate 
(naţionale, internaţionale) 
Nr. brevete, articole ISI, BDI, 
publicaţii în volumele unor 
conferinţe internaţionale 
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Obiectiv al strategiei 
INCD Măsuri Indicatori de rezultat 

Obiectiv suport 3 (infrastructura) 

Noi infrastructuri 

Identificarea din timp a necesităţilor şi 
prioritizarea investițiilor 
Crearea unei baze de date a posibilelor 
modalităţi de finanţare pornind de la 
sugestiile cercetătorilor 

Nr. infrastructuri noi achiziţionate 
prin proiecte depuse şi câştigate 
(naţionale, internaţionale) 

Exploatare 
infrastructuri existente 

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

Rata de exploatare prin proiecte 
depuse şi câştigate (naţionale, 

internaţionale) 

Modernizare/renovare 
clădiri 

Identificarea din timp a necesităţilor şi 
prioritizarea investițiilor 
Crearea unei baze de date a posibilelor 
modalităţi de finanţare pornind de la 
sugestiile cercetătorilor 

Procent clădiri 
modernizate/renovate prin proiecte 

depuse şi câştigate (naţionale, 
internaţionale) 
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7. REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

Activitatea științifică desfășurată, în cursul anului 2020, în cadrul INCD URBAN-INCERC 
s-a încadrat în politica instituțională stabilită în cadrul Strategiei pentru perioada 2019-2022, fiind 
structurată atât pe componenta cercetărilor fundamentale, cât și către cercetarea aplicată 
concretizată în: studii, tehnologii, procedee, programe de calcul, modele și baze de date. 

În anul 2020 cercetarea a fost structurată pe teme de cercetare finanţate din fonduri publice cât 
şi din alte surse astfel încât misiunea institutului să fie îndeplinită în cele şase planuri de acţiune, din 
care cele mai importante constau în: 

- desfăşurarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare spre deservirea diferiților agenți 
economici de stat sau privaţi din domeniul construcţiilor și amenajării teritoriului, concretizată în 
produse şi servicii (studii, proiecte CD, proiecte tehnice etc.); 

- asigurarea de produse şi servicii, rezultate ale activităţii CDI pentru domeniul construcţiilor 
și amenajării teritoriului; 

- dezvoltarea de activităţi inovative referitoare la protecţia mediului și protejarea sănătăţii 
populaţiei în strânsă legătură cu normele Uniunii Europene și a domeniului său de activitate; 

- servicii de informare şi transfer tehnologic pe domeniul construcţiilor și amenajării 
teritoriului, care să conducă la creşterea absorbţiei rezultatelor cercetării; 

- formarea de tineri cercetători cu aptitudini intelectuale şi morale specifice activităţii CDI, 
inclusiv prin instruirea acestora în unităţi CDI sau de învăţământ superior de prestigiu din Europa; 

- întărirea şi lărgirea colaborărilor cu alte institute de cercetări din domeniile adiacente, 
precum şi cu organismele şi societăţile comerciale existene în domeniul construcţiilor și 
amenajării teritoriului. 

Programele de cercetare în anul 2020 au fost desfășurate pe teme de cercetare în cadrul cărora 
au fost elaborate: studii, cercetări experimentale, au fost elaborate noi modele de testare, validarea de 
programe și pregătirea de noi tehnologii pentru materiale inovative specifice domeniilor de 
competență ale institutului. 

 

7.1 Participare la competiții naționale/internaționale: 
 

PROGRAMUL NUCLEU 

 
În anul 2020 INCD URBAN-INCERC a efectuat activități în cadrul Programului 

Nucleu Cercetări pentru soluții sustenabile și integrate ecologic în dezvoltarea spațială, și 

siguranța mediului construit, cu potențial avansat de inovare deschisă, cod PN 19.33, 

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

  
Principalele proiecte ale programului finanțate în anul 2020 au fost: 

 
- PN 19 33 03 01 – „Cercetări pentru realizarea confortului acustic şi termic în interiorul 

clădirilor, utilizând un instrument inovativ de alegere a structurilor optime de elemente de 
construcţii, din materiale clasice versus moderne”; 

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

în conceptul inovării deschise și a prezervării mediului înconjurător”;  
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- PN 19 33 01 01 – „Cercetări privind realizarea unui sistem integrat pentru asigurarea 
securităţii spaţiului construit, cu generare semi-automată a hărţilor PGA provenite din acţiuni 
seismice sau alte surse vibratorii şi evaluare rapidă a vulnerabilităţii clădirilor instrumentate”;  

 
- PN 19.33.05.01 – „Reconstrucția 3D a patrimoniului cultural imobil utilizând soluții 

inteligente de fotogrammetrie bazate pe UAV și Scanner 3D – Studiu de caz: cula Șiacu, 
comuna Slivilești, județul Gorj”.  
 

Activitățile proiectului PN 19 33 03 01 - Cercetări pentru realizarea confortului acustic şi 
termic în interiorul clădirilor, utilizând un instrument inovativ de alegere a structurilor optime 
de elemente de construcţii, din materiale clasice versus moderne. În anul 2020 s-au derulat cinci 
faze cu activităţi care au cuprins, studii şi cercetări specifice, anume: 
 

Faza 4: Studii și cercetări pentru elaborarea unei baze de date privind caracteristicile 
acustice și termotehnice, ale unor materiale și produse moderne ecologice-verzi, ecologice și 
reciclabile care pot fi folosite pentru elemente de construcții și instalații - a constat din activități 
necesare pentru atingerea rezultatelor propuse în cadrul fazei, și anume:  

 - Prezentarea cercetărilor efectuate privind selectarea și sinteza tipurilor de elemente de 
construcţii opace, moderne: pereţi din blocuri ceramice, BCA, pereţi tip sandwich din plăci de 
gips-carton, din plăci tip structuri din/cu lemn, pereţi din sticlă etc., folosite în clădiri cu diferite 
destinaţii din zone urbane; 

- Prezentarea studiilor şi analizelor efectuate privind cercetări experimentale (in situ și în 
laborator) referitoare la determinarea caracteristicilor acustice (indici de izolare la zgomot aerian), 
ale unor elemente de construcţii opace, moderne: pereţi din blocuri ceramice, BCA, pereţi tip 
sandwich din plăci de gips-carton, din plăci tip structuri din/cu lemn, pereţi din sticlă etc. 

- Prezentarea studiilor şi analizelor efectuate privind cercetări experimentale (de calcul și în 
laborator) referitoare la determinarea caracteristicilor termotehnice (rezistență termică/ 
transmitanță termică), ale unor elemente de construcţii opace, moderne, prezentarea sintezelor 
caracteristicilor acustice şi termotehnice ale unor elemente de construcţii opace, moderne. 

Faza 5: Studii și cercetări experimentale (in situ și în laborator) pentru evaluarea 
performanțelor termotehnice și acustice ale unor tipuri de elemente de construcții opace, 
moderne - a constat în desfăşurarea următoarelor activităţi pentru îndeplinirea următoarelor 
rezultate estimate: 

- Prezentarea cercetărilor efectuate privind selectarea și sinteza tipurilor de elemente de 
construcţii opace, moderne: pereţi din blocuri ceramice, BCA, pereţi tip sandwich din plăci de 
gips-carton, din plăci tip structuri din/cu lemn, pereţi din sticlă etc., folosite în clădiri cu diferite 
destinaţii din zone urbane; 

- Prezentarea studiilor şi analizelor efectuate privind cercetări experimentale (in situ și în 
laborator) referitoare la determinarea caracteristicilor acustice (indici de izolare la zgomot aerian), 
ale unor elemente de construcţii opace, moderne: pereţi din blocuri ceramice, BCA, pereţi tip 
sandwich din plăci de gips-carton, din plăci tip structuri din/cu lemn, pereţi din sticlă etc. 

- Prezentarea studiilor şi analizelor efectuate privind cercetări experimentale (de calcul și în 
laborator) referitoare la determinarea caracteristicilor termotehnice (rezistență termică/ 
transmitanță termică), ale unor elemente de construcţii opace, moderne, prezentarea sintezelor 
caracteristicilor acustice şi termotehnice ale unor elemente de construcţii opace, moderne. 

- Prezentarea diseminărilor rezultatelor cercetărilor prin participări cu postere și comunicări 
ştiinţifice la Conferinţa INCD URBAN-NCERC, Ediția a XVII-a şi la manifestări ştiinţifice, 
Conferinţe internaţionale şi Târguri de inventică. 
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Subfaza 6.1: Studii şi cercetări experimentale (in situ și în laborator) pentru evaluarea 
performanţelor acustice şi termotehnice ale unor tipuri, modeme, de elemente de construcţii vitrate 
şi compuse (vitrate+opace) - a desfăşurat activităţi pentru îndeplinirea următoarelor rezultate 
estimate: 

-  Prezentarea cercetărilor efectuate privind selectarea şi sinteza tipurilor de elemente de 
construcţii vitrate şi compuse (vitrate+opace), moderne - 1: pereţi de faţadă compuşi tip: a) pereţi 
vitraţi (pereţi din sticlă), b) pereţi compuşi: parte opacă (pereţi din blocuri ceramice, BCA, beton, 
etc.) + părţi vitrate (ferestre), folosite în clădiri cu diferite destinaţii din zone urbane. 

-  Prezentarea studiilor şi analizelor efectuate privind cercetări experimentale (in situ și în 
laborator) referitoare la determinarea caracteristicilor acustice (indici de izolare la zgomot 
aerian), ale unor elemente de construcţii vitrate şi compuse (vitrate+opace) - (1 - pereţi de faţadă). 

-  Prezentarea studiilor şi analizelor efectuate privind cercetări experimentale (in situ, de 
calcul şi în laborator) referitoare la determinarea caracteristicilor termotehnice (rezistenţa termică/ 
transmitanţa termică), ale unor elemente de construcţii vitrate şi compuse (vitrate+opace) - (1 - 
pereţi de faţadă). 

-  Prezentarea sintezelor caracteristicilor acustice şi termotehnice ale unor elemente de 
construcţii vitrate şi compuse (vitrate+opace - 1 : pereţi de faţadă). 

-  S-au efectuat măsurări acustice în laborator (iunie 2020) ale unor probe - perete de sticlă 
cu uşă de sticlă, cu deferite grade de deschidere. Realizarea de schiţe şi planuri ale standului de 
izolare la zgomot aerian, cu poziţionarea surselor de zgomot şi a punctelor de măsurare şi 
prelucrare parţială a miilor de date înregistrate. 

-  S-a efectuat prelucrarea miilor de date înregistrate la măsurările acustice în laborator ale 
probei - perete de sticlă cu uță de sticlă, cu deferite grade de deschidere. Realizarea de grafice şi 
sinteze ale rezultatelor prelucrate. 

-  S-au efectuat măsurări acustice in situ (iulie 2020), ale unor probe - perete de faţadă 
compus, din sticlă şi cu parte plină opacă. Realizarea de schiţe şi planuri ale clădirii şi prelucrare 
parţială a datelor înregistrate. 

-  S-au realizat înregistrari video ale traficului în zona în care s-au efectuat măsurările 
acustice precum şi prelucrarea (prin numărarea miilor de autovehicule) a datelor de trafic 
masurate. 

-  Realizarea de analize ale datelor acustice înregistrate in situ. Activităţi de analiză privind 
tipuri de pereţi de faţadă compuşi tip: a) pereţi vitrati (pereţi din sticla), b) pereţi compuşi: parte 
opacă (pereţi din blocuri ceramice, BCA, beton etc.) + părți vitrate (ferestre), folosite în clădiri cu 
diferite destinaţii din zone urbane. Verificare si prelucrare date documentate. 

-  S-a efectuat definitivarea prelucrării miilor de date înregistrate la măsurările acustice în 
laborator, ale probei - perete de sticlă cu uşă de sticlă, cu deferite grade de deschidere, apoi s-au 
transpus rezultatele (calculele, graficele şi sintezele rezultatelor prelucrate) şi explicaţiile acestora 
în textul elaborat pentru Raportul de fază 6.1 şi în textul elaborat pentru Lucrarea subfazei 6.1. 
Realizarea de schiţe şi planuri ale clădirii şi prelucrarea finală a datelor înregistrate la măsurările 
acustice in situ, efectuate în data de 21 iulie 2020, ale probei - perete de faţadă compus, din sticlă 
şi cu parte plină opacă. Elaborarea textului cu explicaţii şi transpunerea rezultatelor în Raportul de 
fază şi în Lucrarea subfazei 6.1. 

-  Prelucrarea finală a rezultatelor din efectuarea de înregistrări video ale traficului în zona în 
care s-au efectuat măsurările acustice in situ ale peretelui de faţadă şi elaborarea textului cu 
explicaţii şi transpunerea rezultatelor în Raportul de fază şi în Lucrarea subfazei 6.1. Realizarea de 
analize ale datelor acustice înregistrate in situ. 

-  Realizarea de verificări şi corecturi ale documentelor întocmite pentru lucrarea subfazei 6.1 
şi transmise de colegii din sucursalele Cluj, Timisoara şi Iaşi. 

-  Coordonare, verificări si sinteze ale documentelor fazei, lucrate de personalul implicat în 
proiect, din toate cele 5 sucursale ale institutului. 
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-  Coordonare lucrări, corelare date, elaborare şi redactare finală a Raportului de subfază 6.1 
a proiectului si a textului lucrării pentru proiect, prelucrare finală date şi întocmirea documentaţiei 
de predare a Subfazei 6.1. 

Subfazei 6.2: Studii şi cercetări experimentale (in situ și în laborator) pentru evaluarea 
performanţelor acustice şi termotehnice ale unor tipuri, moderne, de elemente de construcţii 
vitrate şi compuse (vitrate+opace)-(2) - pentru îndeplinirea rezultatelor estimate, a desfăşurat 
următoarele activităţi:  

-  Prezentarea cercetărilor efectuate privind selectarea și sinteza tipurilor de elemente de 
construcţii vitrate (ferestre, uşi) şi compuse (vitrate+opace), moderne - 2: uşi compuse din parte 
vitrată şi parte opacă sau uşi compuse din parte opacă, folosite în clădiri cu diferite destinaţii din 
zone urbane; 

-  Prezentarea studiilor şi analizelor efectuate privind cercetări experimentale (in situ și în 
laborator) referitoare la determinarea caracteristicilor acustice (indici de izolare la zgomot 
aerian), ale unor elemente de construcţii vitrate (ferestre, uşi) şi compuse (vitrate+opace) - (2 - uşi 
compuse din parte vitrată şi parte opacă sau uşi compuse din parte opacă), prezentarea studiilor şi 
analizelor efectuate privind cercetări experimentale (în laborator şi de calcul) referitoare la 
determinarea caracteristicilor termotehnice (rezistenţa termică/transmitanţa termică), ale unor 
elemente de construcţii vitrate (ferestre, uşi) şi compuse (vitrate+opace) - (2: uşi compuse din 
parte vitrată şi parte opacă sau uşi compuse din parte opacă); 

-  Prezentarea sintezelor caracteristicilor acustice şi termotehnice ale unor elemente de 
construcţii vitrate (ferestre, uşi) şi compuse (vitrate+opace) – (2: uşi compuse din parte vitrată şi 
parte opacă sau uşi compuse din parte opacă); 

-  Prezentarea diseminării rezultatelor cercetărilor prin participări cu postere și comunicări 
ştiinţifice la conferinţe 2020; 

-  Activităţi de analiză pentru selectarea tipurilor de elemente de construcţii vitrate (ferestre, 
uşi) şi compuse (vitrate+opace), moderne - 2: uşi compuse din parte vitrată şi parte opacă sau uşi 
compuse din parte opacă, folosite în clădiri cu diferite destinaţii din zone urbane. Verificare si 
prelucrare date documentate; 

-  S-a efectuat selectarea şi analiza finală a datelor de arhivă, înregistrate la măsurările 
acustice în laborator, ale probelor - diferite tipuri de uşi, apoi s-au transpus parţial rezultatele 
(calculele, graficele şi sintezele rezultatelor prelucrate) şi explicaţiile acestora în ciorna de text 
elaborată pentru Raportul de fază 6.2 şi în ciorna de text elaborată pentru Lucrarea subfazei 6.2.; 

-  Realizarea de analize ale unor date acustice (de arhivă) înregistrate in situ; 
-  Realizarea de analize ale unor documente (articole, ghiduri etc.) de la nivel internaţional 

referitoare la tematica fazei, efectuate şi transmise la directorul de proiect, de colegii din 
sucursalele Cluj, Timişoara şi Iaşi și transpunerea în lucrare; 

-  Realizarea de verificări şi corecturi ale documentelor întocmite și studiate pentru lucrarea 
subfazei 6.2 şi transmise de colegii din sucursalele Cluj, Timişoara şi laşi; 

-  Coordonare, verificări si sinteze ale documentelor subfazei, lucrate de personalul implicat 
în proiect, din cele 4 sucursale ale institutului; 

-  Coordonare lucrări, corelare date, elaborare şi redactare finală a Raportului de activitate 
pentru subfaza 6.2 și a lucrării în extenso aferente; 

-  Analize şi convorbiri pentru efectuarea de achiziţii pe subfaza 6.2 a proiectului şi verificare 
referate de necesitate pentru achiziţii materiale, materii prime etc. 

Faza 7: Model de calcul matematic multiparametric (algoritm, schemă logică) de apreciere 
a izolării acustice a elementelor de construcţii de faţadă, moderne, compuse din parte opacă sau 
vitrată, sau din parte compusă (vitrată+opacă) - au fost desfăşurate activităţi pentru îndeplinirea 
următoarelor rezultate estimate: 

-  Activități de analiză privind selectarea şi sinteza tipurilor de elemente de construcţii de 
faţadă, moderne, compuse din parte opacă (pereţi din blocuri ceramice, BCA, pereţi tip sandwich 
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din plăci de gips-carton, din plăci tip structuri din/cu lemn, pereţi din sticlp etc.) sau vitrată (pereţi 
vitrați - pereţi din sticlă) sau din parte compusă (vitrată+opacă), (pereţi de faţadă compuşi: parte 
opacă (pereţi din blocuri ceramice, BCA, beton etc.) + părți vitrate (ferestre, uși), folosite în clădiri 
cu diferite destinaţii din zone urbane. Verificare și prelucrare date; 

-  Prezentarea studiilor şi analizelor efectuate privind cercetări pentru elaborarea unui model 
de calcul matematic multiparametric (algoritm, schemă logică) de apreciere a izolării acustice a 
elementelor de construcţii de faţadă, moderne, compuse din parte opacă sau vitrată sau din parte 
compusă (vitrată+opacă); 

-  Prezentarea diseminărilor rezultatelor cercetărilor prin participări cu postere și comunicări 
ştiinţifice la conferinţe 2020. 

Activități derulate: 
-  Activități de analiză privind selectarea tipurilor de elemente de construcţii de faţadă, 

moderne, compuse din parte opacă (pereţi din blocuri ceramice, BCA, pereţi tip sandwich din 
plăci de gips-carton, din placi tip structuri din/cu lemn, pereţi din sticlă etc.) sau vitrată (pereţi 
vitrați - pereţi din sticlă) sau din parte compusă (vitrată+opacă), (pereţi de faţadă compuşi: parte 
opacă (pereţi din blocuri ceramice, BCA, beton etc.) + părți vitrate (ferestre, uși), folosite în clădiri 
cu diferite destinaţii din zone urbane. Verificare și prelucrare date documentate. 

-  Analize ale datelor din normative şi ghiduri, privind modele de calcul matematic 
multiparametric pentru apreciere a izolării acustice a elementelor de construcţii de faţadă, 
moderne, compuse din parte opacă sau vitrată sau din parte compusă (vitrată+opacă). 

-  Realizarea de analize parțiale/finale ale unor date acustice (de arhivă). 
-  Întocmire finală a analizelor unor documente (articole, ghiduri etc.) de la nivel 

internaţional referitoare la tematica fazei, efectuate şi transmise de colegii din sucursalele Cluj, 
Timişoara şi Iaşi. 

-  Realizarea de verificări şi corecturi ale documentelor întocmite studiate pentru lucrarea 
fazei 7 şi transmise de colegii din sucursalele Cluj, Timişoara şi Iaşi. 

-  Coordonare, verificări si sinteze ale documentelor fazei, lucrate de personalul implicat în 
proiect, din cele 4 sucursale ale institutului. 

-  Coordonare lucrări, corelare date, elaborare şi redactare finală a Raportului de fază 7 a 
proiectului și a textului lucrării fazei in extenso. 

-  Derularea contractului pentru achiziții de servicii informatice pentru elaborare de program 
software de calcul. 

-  Efectuare de calcule matematice și aplicații ale algoritmului matematic de calcul, pentru 
aprecierea izolării acustice a elementelor de construcții de fațadă, moderne, compuse din parte 
opacă sau vitrată sau din parte compusă (vitrată+opacă) și aplicații ale acestora în cadrul 
programului software de calcul. 

-  Participarea la ședințe Zoom pentru coordonarea elaborării programului software de calcul, 
pentru apreciere a izolării acustice a elementelor de construcţii de faţadă, moderne, compuse din 
parte opacă  sau vitrată sau din parte compusă (vitrată+opacă). 

-  Analize, convorbiri pentru efectuarea unor achiziţii pe faza 7 a proiectului şi întocmire 
situații privind referate de necesitate pentru achiziţii materiale, materii prime etc. 

-  Prelucrare finală date și întocmirea și semnarea documentației (anexele 18.1, semnare 
facturi etc.) de predare a Fazei 7. 
 

Activitățile proiectului PN 19 33 04 02 - Soluții sustenabile pentru asigurarea sănătății și 
securității populației în conceptul inovării deschise și a prezervării mediului înconjurător. În 
anul 2020 s-au derulat cinci faze cu activităţi care au cuprins, studii şi cercetări specifice, anume: 
 

Faza 6: Elaborarea de sisteme multistrat din produse de finisare/protecție cu adaos din 
deșeuri vegetale rezultate la obținerea uleiurilor de floarea-soarelui. Testarea proprietăților 
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termoizolatoare - au fost desfăşurate activităţi pentru îndeplinirea următoarelor rezultate estimate: 
-  Activități de documentare, cu elaborarea unui studiu privind aspecte actuale de referinţă ale 

valorificării în construcţii a deşeurilor agricole vegetale (ligno) celulozice - cojile de seminţe de 
floarea-soarelui. Caracteristici termice; 

-  Activităţi experimentale, finalizate cu: 
-  Elaborarea de sisteme multistrat din produse de finisare/protecţie cu adaos din deşeuri 

vegetale rezultate la obţinerea uleiurilor de floarea-soarelui (CSFS); 
-  Cercetări experimentale pentru determinarea principalelor caracteristici fizico-mecanice 

(grosime, aderenţă la suport de mortar, gips-carton ş.a.) ale sistemelor multistrat obţinute în cadrul 
actualei faze; 

-  Studierea coeziunii dintre straturile sistemelor multistrat realizate din produsele de 
finisare/protecţie cu adaos din deşeuri vegetale rezultate la obţinerea uleiurilor de floarea-soarelui 
(CSFS); 

-  Cercetări experimentale pentru testarea proprietăţilor termoizolatoare ale sistemelor 
multistrat obţinute în cadrul actualei faze. Este finalizată activitatea de diseminare a rezultatelor 
cercetărilor. 

Faza 7: Concepere model matematic multiparametric pentru evaluarea confortului termic şi 
a calităţii aerului interior pentru diferite strategii de ventilare. Activităţi experimentale pe 
suportul S1 (sezon rece) - au fost finalizate activităţile pentru atingerea ţintelor specifice ale  
aceastei etape a cercetărilor, prin: 

-  Activități de documentare, cu elaborarea unui studiu privind poluarea aerului exterior - 
caracteristică tehnică a modelului matematic multiparametric; 

-  Activităţile experimentale pentru atingerea ţintelor propuse în cadrul acestei faze prin: 
-  Stabilirea programului de derulare a campaniei experimentale; 
-  Stabilirea datelor de intrare şi a profilurilor de emisie; 
-  Definirea ipotezelor de lucru, a condiţiilor la limită, introducerea degajărilor interne de 

poluanţi; 
-  Rezolvarea analitică/numerică a ecuaţiilor de bilanţ; 
-  Derularea monitorizărilor pe suportul standului SI, în diferite condiţii la limită (parametri 

termodinamici intensivi şi extensivi specifici sezonului rece, diverse rate de ventilare şi profiluri 
ale degajărilor de poluanţi etc.); 

-  În plus, dată fiind perioada de desfăşurare a fazei, sunt incluse aspecte relevante privind 
creşterea aplicabilităţii proiectului, în circumstanţele pandemiei COVID-19 şi post-pandemie; 

Faza 8: Valorificarea deşeurilor în industria materialelor de construcţii şi analize 
economice de tip LCA. Elaborarea de sisteme multistrat din produse de finisare/protecţie cu 
adaos de deşeuri agricole, vegetale şi/sau animale, cu testarea proprietăţilor termoizolatoare - au 
fost efectuate activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul acestei faze, şi 
anume: 

-  Dezvoltarea de structuri/elemente/sisteme eco-sustenabile cu adaosuri de subproduse 
industriale care să răspundă exigenţelor de stabilitate, rezistenţă şi durabilitate adecvate lucrărilor 
de aplicare; 

-  Proiectarea şi implementarea de soluţii tehnice eco-sustenabile prin valorificarea 
superioară a subproduselor industriale în aplicaţii inginereşti de calitate; 

-  Prezentarea schemei de optimizare a metodelor de valorificare a subproduselor industriale 
ca materiale alternative în lucrările de construcţii; 

-  Prelucrarea şi interpretarea finală a rezultatelor obţinute din încercările efectuate 
(reprezentări grafice); 

-  Evaluarea caracteristicilor de performanţă aferente structurilor proiectate cu adaosuri de 
subproduse industriale pentru aplicaţii potențiale în tehnologiile de îmbunatăţire a pământurilor; 

-  Evaluarea caracteristicilor de performanţă aferente structurilor proiectate cu adaosuri de 
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subproduse industriale pentru aplicaţii potenţiale în îmbunătăţirea terenurilor de fundare cu 
structură instabilă;  

-  Analize economice de tip LCA. Studii de caz; 
-  Formularea de criterii de elaborare a sistemelor multistrat din produse de finisare/protecţie 

cu adaos din deşeuri vegetale rezultate la obţinerea uleiurilor de floarea-soarelui şi din lână de 
oaie;  

-  Sisteme multistrat obţinute din produse de finisare/protecţie cu adaos din deşeuri vegetale 
rezultate la obţinerea uleiurilor de floarea-soarelui şi din lână de oaie;  

-  Cercetări experimentale pentru determinarea principalelor caracteristici fizico-mecanice 
(grosime, aderenţa la suport de mortar, gips-carton) ale sistemelor multistrat obţinute; 

-  Studierea coeziunii dintre straturile sistemelor multistrat realizate din produsele de 
finisare/protecţie cu adaos din deşeuri vegetale rezultate la obţinerea uleiurilor de floarea-soarelui 
(CSFS) şi/sau din lână de oaie; 

-  Testarea proprietăţilor termoizolatoare ale sistemelor multistrat din produse de 
finisare/protecţie cu adaos de deşeu de origine vegetală (CSFS) şi deşeu de origine animală (lână 
de oaie). Analiza şi interpretarea rezultatelor; 

Faza 9: Creşterea complexităţii modelului matematic multiparametric prin integrarea unor 
funcţii de transfer aferente poluanţilor uzuali. Activităţi experimentale pe suportul SI (sezon cald) 
- a efectuat activităţi necesare pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul acestei faze, şi 
anume: 

-  Identificarea unor funcţii de transfer aferente poluanţilor uzuali; 
-  Dezvoltarea modelului matematic definit anterior, prin integrarea funcţiilor identificate în 

cadrul prezentei faze; 
-  Derularea monitorizărilor pe suportul standului SI, în diferite condiţii la limită (parametri 

termodinamici intensivi şi extensivi specifici sezonului cald, diverse rate de ventilare şi profiluri 
ale degajărilor de poluanţi etc.); 

-  Activităţi pentru pregătirea fazei următoare: 
-  Elaborare program experimental; 
-  Elaborare reţete de bază preliminare; 
-  Aplicare amestecuri preliminare; 
-  Aspectare probe preliminare; 
-  Testări experimentale preliminare privind compatibilitatea dintre adaosurile mixte din 

deşeuri agricole vegetale rezultate la obţinerea uleiurilor de floarea-soarelui, deşeuri animale (tip 
1) cu răşina polimerică a aditivului preconizat a se utiliza la obţinerea produselor peliculogene de 
finisare/protecţie din programul experimental; 

-  Aspectare, analiza datelor experimentale preliminare în vederea selectării tipurilor de 
reţete/amestecuri de studiat; 

-  Testări experimentale preliminare privind compatibilitatea dintre adaosurile mixte din 
deşeuri agricole vegetale rezultate la obţinerea uleiurilor de floarea-soarelui, deşeuri animale (tip 
2) cu răşina polimerică a aditivului preconizat a se utiliza la obţinerea produselor peliculogene de 
finisare/protecţie din programul experimental; 

-  Aspectare, analiza datelor experimentale preliminare în vederea selectării 
reţetelor/amestecurilor de studiat; 

Faza 10: Evaluare parametrică de durabilitate și microstructurală, scenarii comparative 
(ante- și post-tratament) de comportament în corelare cu factorii cauzali în diferite condiții de 
mediu. Elaborarea de sisteme multistrat de finisare/protecție cu adaosuri mixte din deșeuri 
agricole (vegetale, animale) ș.a. Testarea proprietăților termoizolatoare - a efectuat activităţi 
necesare pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul acestei faze, şi anume: 

-  Modelări parametrice ale indicatorilor de performanţă pentru stabilirea soluţiilor tehnico-
economice optime adecvate potenţialului aplicativ în domeniul construcţiilor; 
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-  Cuantificarea parametrilor geotehnici şi stabilirea corelaţiilor între variabilele cantitative 
pentru evaluarea comportamentului pământurilor cu caracter activ în raport cu apa şi alegerea unor 
strategii durabile de managementul riscului asociat pământurilor cu potenţial expansiv şi 
contractil; 

-  Modelări statistice de regresie liniară a parametrilor geotehnici pentru analiza variabilităţii 
pământurilor cu umflări şi contracţii mari şi studii comparative între pământuri cu comportament 
similar din diferite zone; 

-  Evaluarea parametrică a datelor geotehnice obținute, din încercările efectuate în cadrul 
programelor experimentale, pentru structurile mixte pământ-subproduse industriale; 

- E valuări parametrice, analizele comparative realizate pe structuri ante- şi post-tratament în 
vederea identificării amestecului optim şi compatibil cu pământul natural avut în studiu, pe baza 
valorilor superioare ale caracteristicilor geotehnice obținute prin încercări experimentale de 
laborator. 

-  Selectarea reţetei de bază de aplicat în sistem multistrat; 
-  Aplicare sisteme multistrat pe suprafeţe-suport de gips-carton şi mortar de ciment; 
-  Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale sistemelor multistrat aplicate pe gips-

carton şi mortar de ciment;  
-  Prelucrarea datelor experimentale aferente obţinute în cadrul fazei; 
-  Centralizarea rezultatelor privind caracteristicile fizico-mecanice ale sistemelor multistrat 

realizate, analizarea rezultatelor;  
-  Selectarea sistemelor multistrat de studiat din punct de vedere al caracteristicilor 

termoizolatoare;  
-  Determinarea caracteristicilor termoizolatoare ale probelor martor de gips-carton; 
-  Aplicare sisteme multistrat pe plăci de gips-carton, în vederea studierii caracteristicilor 

termoizolatoare; 
-  Aspectare sisteme multistrat aplicate pe plăci de gips-carton. Realizare material fotografic 

de etapă; 
-  Caracterizare dimensională a plăcilor de gips-carton după aplicarea sistemelor multistrat. 

Analizarea şi interpretarea rezultatelor; 
-  Corelarea şi interpertarea rezultatelor experimentale finale obţinute în cadrul fazei; 

 
Activitățile proiectului PN 19 33 05 01 - Reconstrucția 3D a patrimoniului cultural imobil 

utilizând soluții inteligente de fotogrammetrie bazate pe UAV și Scanner 3D – Studiu de caz: 
cula Șiacu, comuna Slivilești, județul Gorj. În anul 2020 s-au derulat două faze cu activităţi care 
au cuprins, studii şi cercetări specifice, anume: 

Faza 2: Realizarea unui model integrat ce utilizează noile tehnici fotogrammetrice care să 
contribuie la reabilitarea, păstrarea şi valorificarea unui program arhitectural specific vechiului 
principat al Ţării Românești – ansambluri arhitecturale de tip culă, parte a unui program de 
arhitectură est-europeană şi integrarea acestora într-un circuit turistic cultural. Practic, proiectul 
urmărește prezentarea modului de utilizare a unor tehnologii inovatoare, în special fotogrammetria 
digitală UAV și scanarea laser terestră – în scopul realizării modelelor 3D care să poată fi folosite 
la documentarea obiectelor de patrimoniu cultural din România.  

Deplasare pe teren pentru culegerea datelor cu ajutorul UAV și a scannerului 3D (Obiectiv: 
Aplicarea tehnicii UAV de achiziție de imagini pentru obținerea documentației digitale 3D în 
cazul unei construcții de patrimoniu - Cula Șiacu (Cioabă-Chințescu) și deplasare pe teren). În 
lucrare au fost prezentate aspecte legate de clădirile istorice - de patrimoniu - care pot fi 
considerate catalizatori ai dezvoltării urbane prin capacitatea lor de a oferi puncte de atracție, 
legături vizuale și fizice cu împrejurimile, interacțiune socială în rândul comunităților și oferirea 
autenticității unei zone. În acest context a fost realizat un studiu al Culei Cioabă-Chințescu, prin 
care a fost descrisă și evaluată construcția din punct de vedere structural, pe baza imaginilor 
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obținute în urma deplasării la fața locului. Capitolele următoare conțin descrierea unor aspecte 
tehnice privind documentarea 3D în cazul siturilor de patrimoniu cultural, modelarea 3D bazată pe 
realitate și tehnici de generare a modelelor 3D, integrarea datelor multi-senzor și multi-sursă, 
fotogrammetria aplicată siturilor de patrimoniu și etapele necesare de parcurs. Studiul de caz 
prezentat a stat la baza inițierii activității de achiziție de date și imagini 3D în cazul culei studiate, 
putând fi făcută o comparație și o verificare a metodei folosite. Ultimul capitol a prezentat 
instrumentul UAV folosit și pașii urmați pentru achiziția de imagini. Nu în ultimul rând, au fost 
prezentate aspecte legate de culegerea datelor necesare releveului culei. Modul de prelucrare a 
datelor 3D preluate cu ajutorul UAV și rezultatele obținute fac subiectul următoarei predări. 
Cercetarea a fost structurată astfel: 

-  Tipuri de intervenții pentru regenerarea clădirilor de patrimoniu; 
-  Achiziția de imagini pentru documentarea 3D a patrimoniului cultural;  
-  Studiu de caz: cartografia fotogrammetrică prin platforme UAV în scopul documentării 3D 

a siturilor de patrimoniu construit; 
-  Achiziția datelor digitale 3D în cazul Culei Cioabă-Chințești. 
 

  
Imaginile evidențiază fisurile existente la nivelul pereților exteriori și al celor interiori la 

parterul culei. 
 

  

Imaginile arată modelul 3D al unui oraș generat în scopul planificării urbane. 
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Figurile arată reprezentarea 3D a zonei și punctele de control la sol folosite, precum și 
modelul DEM reconstruit 

 
Soluția adoptată în prezenta lucrare pentru achiziția și procesarea imaginilor UAV 

 

  

Localizarea Culei Cioabă-Chințescu 

Faza 2, sub-faza 3.1: Prelucrarea datelor digitale în vederea alegerii soluției de proiectare 
(Obiectiv: Prezentarea modalității de prelucrare a datelor digitale obținute în zborul anterior cu 
drona: procesarea datelor zborului și generarea țesăturii tridimensionale cu ajutorul softului 
Agisoft; obținerea Modelului digital al terenului (DEM) și a ortofotoplanului aferent culei; 
implementarea modelului digital al terenului (DEM) și a ortofotoplanului culei în sistem GIS și 
realizarea modelului 3D al zonei studiate (Cula Șiacu/Cioabă-Chințescu). 

În capitolele lucrării au fost prezentate aspecte legate de modalitățile de prelucrare și 
modelare a imaginilor preluate cu ajutorul diferitelor tehnologii, precum UAV, cea de față. Un 
aspect important este prezentat în capitolele 2 și 3, în care s-a vorbit despre sistemele de modelare 
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a informațiilor 3D privind construcțiile de patrimoniu în scop de conservare. Ultimele 2 capitole 
sunt dedicate prezentării modului de procesare a datelor preluate prin zborul UAV și a releveelor 
culei Cioabă-Chințescu. Lucrarea a fost structurată astfel: 

-  Prelucrarea imaginilor obținute prin fotogrammetrie UAV în scopul obținerii modelelor 3D 
ale obiectelor de patrimoniu cultural; 

-  HBIM: Sisteme de modelare a informațiilor privind construcțiile de patrimoniu; 
-  Studiu da caz: implementarea tehnologiei HBIM în scopul conservării zidurilor exterioare 

ale orașului San Ginesio (Italia); 
-  Procesarea datelor și elaborarea modelului 3D al Culei Cioabă-Chințești; 
-  Elaborarea releveului pentru Cula Cioabă-Chințești. 

 

 
Figura prezintă un model de culegere a datelor (imaginilor) cu ajutorul UAV pentru 

procesarea  precisă cu metode SfM. 
 

  
Generarea țesăturii 3D a culei Cioabă-Chințescu cu ajutorul Agisoft și releveul culei. 

 
Proiectul va continua cu realizarea unor documentații tehnice de restaurare și reabilitare și 

de amenajare urbanistică și peisagistică a zonei de protecție a culei studiate. De asemenea se va 
crea o bază de date spațiale cuprinzând informații referitoare la alte cule din România. Rezultatele 
obținute până în acest moment vor fi promovate în cadrul unor conferințe și mese rotunde, precum 
și în articole în reviste de specialitate. 
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PLANUL SECTORIAL PS 6 

 

În anul 2020 INCD URBAN-INCERC a participat în calitate de partener, la execuţia 
proiectului „Soluţii innovative de protecţie a infrastructurii de transport utilizând materiale de 
construcţii cu proprietăţi speciale de auto-întreţinere şi auto-reparare” 6 PS/13.09.2019 în 
conformitate cu HG nr. 1266/2004 şi OMCI nr. 288/07.05.2019, din Planul Sectorial al 
Ministerului Cercetării şi Inovării. 

Proiectul și-a propus să dezvolte un material inteligent inovativ, cu proprietăți speciale care, 
adăugat în compoziția mortarelor/betoanelor, are capacitatea de umplere a fisurilor apărute. 
Deoarece materialul este destinat executării de infrastructură rutieră durabilă, se preconizează că 
rezultatele proiectului vor avea o contribuție semnificativă la îmbogățirea „know-how-ului” din 
domeniul construcțiilor rutiere. Este posibilă și utilizarea în domeniul traverselor de cale ferată, 
construcțiilor hidrotehnice, tunelurilor. 

Activitățile desfășurate în anul 2020 în cadrul proiectului au fost: 
Etapa 1: Elaborarea soluției tehnice privind înglobarea adaosului inteligent în 

componentele de infrastructură realizate din beton. Elaborare procedură de testare efect auto-
reparare. 

Obiectivele activității au fost: 
-  Obținerea unor probe de beton cu adaos inteligent și studierea influenței acestuia asupra 

proprietăților; 
-  Elaborarea procedurii de verificare efect autoreparare; 
-  Elaborarea unui raport tehnic de activitate; 
-  Prezentarea realizărilor la Dezbaterea Regională Vest. 
Adaosul inteligent se introduce în procesul de fabricație al betonului în stație ca orice alt 

component. Din această cauza a fost necesară, în cadrul proiectului, evaluarea efectului produs 
asupra proprietăților betonului proaspăt și întărit precum și a durabilității comparativ cu un beton 
etalon. 

Pentru realizarea amestecurilor de beton au fost proiectate două rețete, una cu beton de 
referință și una cu beton cu adaos inteligent. 

Din amestecul inteligent capabil de autoreparare au fost preparate probele pentru 
determinările pe betonul întărit: epruvete cubice cu laturile de 10 cm pentru determinarea 
rezistenței la compresiune și respectiv 15cm pentru determinarea rezistenței la permabilitatea apei, 
precum și prisme de 10x10x50cm pentru determinarea rezistenței la încovoiere și, armate cu 2 
bare la partea inferioară pentru determinarea efectului autoreparant sau evaluarea transmiterii 
fisurii în mixtura asfaltică. 

Probele cubice cu latura de 15cm au fost supuse încercării de rezistență la penetrarea apei 
sub presiune. 
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Gradul de vindecare a fisurii este evaluat pe epruvete de beton fisurate controlat prin 
utilizarea unui experiment de electromigrare a clorurilor sub acțiunea unui câmp electric. Se 
definește gradul de reparare ca fiind raportul dintre scăderea relativă a  curentului datorat 
contribuției fisurii în materialul cu adaos inteligent și cel de referință 

Etapa 2: Demonstrarea experimentală în condiții cvasi-reale privind capacitatea de auto-
reparare a betonului cu conținut de adaos inteligent 

Obiectivele activității au fost: 
-  Obținerea unor elemente de beton armat cu conținut de adaos inteligent, ce se fisurează și 

se supun încărcărilor ciclice urmărindu-se efectul acestuia asupra penetrării clorurilor spre 
armătură; 

-  Elaborarea unui raport tehnic de activitate; 
-  Prezentarea realizărilor la Dezbaterea Regională. 
Pentru atingerea obiectivelor etapei au fost realizate probe  prismatice ce conțin 2 armături 

din material compozit - rășină armată cu fibre de sticlă, astfel încât câmpul electric să nu suporte 
oscilații majore datorate armăturilor din oțel. 

În jurul acestor probe s-a creat câte o incintă etanșă, ce putea conține apă și soluția specifică 
pentru măsurare, conținând fiecare un electrod de inox. Deasupra, pe fața turnată a prismei s-au 
lipit 2 tuburi de polietilenă ce conțin cealaltă soluție de măsurare. 
 

 
Echiparea epruvetei pentru încercare. 

 
După 3 zile de vindecare sub sarcină, cu fisura menținută deschisă, s-a schimbat soluția din 

recipiente și s-au efectuat măsurătorile de intensitate a curentului. Rezultatele obținute au scos în 
evidență efectul de reparare accelerat al betonului. 

Concluziile după acest experiment sunt: 
-  se verifică pe betoane acțiunea autoreparantă datorată adaosului inteligent chiar și la 

termene scurte și în condiții normale de întărire; 
-  refisurarea betonului conduce la o diminuare a gradului de revindecare; 
-  un efect autoreparant maxim se poate obține în elementele fisurate solicitate static.  
Etapa 3: Elaborarea și testarea tehnologiei de protejare a betonului utilizând fibră de sticlă 

și mixtură asfaltică Testarea și validarea tehnologiei de protejare a betonului cu adaos inteligent 
utilizând fibră de sticlă și mixtură în condiții cvasi-reale  

Obiectivele activității au fost: 
-  Obținerea de elemente de beton armat, ce se fisurează, se acoperă cu mixturi asfaltice 

martor și armate cu fibre de sticlă și se supun încărcărilor ciclice urmărindu-se efectul armăturii 
asupra propagării fisurii; 
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-  Elaborarea unui raport tehnic de activitate. 
Etapa a constat în confecționarea de prisme de beton de ciment cu adaos inteligent având 

două bare din fibră de sticlă la partea inferioară, la care s-a efectuat o tăietura de aproximativ 
15mm adâncime la mijlocul prismei la partea inferioară. 

Pentru observarea efectului transmiterii fisurii din beton în mixtura asfaltică au fost 
confecționate câte un set de epruvete (3 bucăți) pentru fiecare variantă propusă: 

-  mixtură asfaltică simple (M1) 
-  mixtură asfaltică cu fibră de sticlă 0,4% (M2)  
-  mixtură asfaltică armată cu geocompozit din fibră de sticlă (M3). 

 

 
Proba finală în vederea încercării 

 
Deformațiile orizontale obținute la nivelul mixturii asfaltice aplicate pe prisma de beton de 

ciment, în urma încercării ciclice cu sarcină verticală au fost foarte mici, datorate forței mici de 
încărcare, motiv pentru care s-a trecut la etapa de încercare cu forțe mai mari pe un echipament 
specializat. 

Încercările desfășurate pe un echipament capabil să aplice încărcări mai mari care să 
diminueze timpul până la apariția unei fisuri din oboseală sau să ducă la desprinderea de stratul 
suport de beton au fost efectuate pe o mașină de încercare prevăzută cu posibilități de programare 
a aplicării efortului. 

 

       
Probă supusă ciclurilor de oboseală. 

 
 

S-a observat o creștere semnificativă a numărului de cicluri necesare pentru deteriorarea 
stratului de mixtură explicat prin creșterea eforturilor preluate de materialul de armare și 
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diminuarea deformației în stratul de asfalt. Obiectivele propuse în cadrul proiectului au fost atinse 
în totalitate. 

Dezbatere regională 

S-a organizat o dezbatere pentru regiunea centrală a țării pentru diseminarea cunoștințelor 
acumulate grupurilor de interes și pentru a se găsi posibile noi direcții de acțiune.  

 

 
 

În cadrul proiectului s-a depus următoarea cerere de brevet de invenție: 
• Voinițchi C. D., Cladoveanu F. V., Zapciu M., Nicolae A., Ionescu N., Dima C., Meiță V., 

Matei C. L., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A., Sandu M., Deak G., Moncea M. A., Dumitru F. D., 
Panait A. M. (2020), Materiale cu matrice pe bază de ciment cu proprietăți de autoreparare pe 
bază de granule reactive cu înveliș protector, Cerere Brevet Invenție înregistrată OSIM cu 
numărul A/00022 din 20.01.2020. 

Activitățile de diseminare a rezultatelor științifice, de natură teoretică și experimentală, 
obținute în cadrul proiectului 6 PS/13.09.2019, au inclus participarea la manifestări științifice, 
conferințe și târguri de inventică. Consistența actului diseminativ prezentat în prezentul raport a 
suferit alterări inevitabile, considerând situația pandemică Coronavirus, răspândită la nivel global, 
fapt ce a determinat anularea/amânarea unor evenimente sau, în cel mai fericit caz, desfășurarea 
lor în regim online, cu limitările aferente. 

 
Activitatea de diseminare a inclus: 
 

• Participare la Salonul de Inventică: „EUROINVENT, European Exhibition of Creativity and 
Innovation, Iași, ROMANIA, 21-23 Mai 2020 

„EUROINVENT” reprezintă cel mai mare și prestigios Târg de Inventică din Estul Europei 
și este organizat de Forumul Inventatorilor Români, Asociaţia pentru Ecologie şi Dezvoltare 
Durabilă, prin Centrul de Informare Europe Direct Iaşi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Grigore T. Popa”, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Mediului 
şi în colaborare cu Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi.  

EUROINVENT este singurul eveniment din România care se desfăşoară cu sprijinul IFIA – 
International Federation of Inventors’ Associations şi WIIPA – World Inventions Intellectual 
Property Associations, reprezentând un eveniment european de elită în domeniul inovării şi 
cercetării. Printre partenerii tradiționali ai EUROINVENT menționăm: Ministerul Educației și 
Cercetării, OSIM București, ProtectMark, Rotary Club Junimea. 
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Aspecte privind desfășurarea edițiilor anterioare ale EUROINVENT, incluzând și 
participarea tradițională a INCD URBAN-INCERC la acest prestigios eveniment științific sunt 
prezentate în figura de mai jos: 

 

 
 

Promotor al creativității și inovării, aflat la a douăsprezecea ediție, EUROINVENT 2020 s-a 
desfășurat online considerând restricțiile actuale. Peste 500 de proiecte/cercetări au fost prezentate 
în cadrul evenimentului, provenind din peste 30 de țări. Sinteza acestora este prezentată în 
Catalogul EUROINVENT 2020 online - ISSN: 2601-4564/2601-4572. 
(http://www.euroinvent.org/cat/EUROINVENT_2020.pdf). 

Participarea consorțiului 6 PS/13.09.2019 la EUROINVENT 2020 a inclus următoarele 
lucrări: 

• Prezentarea cererii de brevet Nr. A/00022 din 20.01.2020, rezultată ca urmare a 
cercetărilor proiectului: „Cement-based materials with self-repairing properties induced by 
reactive grains with protective coating” 
Autori: Constantin-Dorinel VOINIȚCHI, Flavius-Valeriu CLADOVEANU, Miron ZAPCIU, 

Adriana NICOLAE, Nicoleta-Adaciza IONESCU, Cătălin DIMA, Vasile MEIȚĂ, 
Claudiu-Lucian MATEI, Henriette SZILÁGYI, Cornelia BAERĂ, Andreea-Cristina 
HEGYI, Mihaela SANDU, György DEÁK, Mihaela-Andreea MONCEA, Florina-Diana 
DUMITRU, Ana-Maria PANAIT; 

Parteneri: INCERTRANS SA, INCD URBAN-INCERC, INCDPM. 
Rezumatul de înregistrare a cercetării, cuprinzând prezentarea generală a conceptului și cele 

trei deziderate majore ale cererii de brevet (granula reactivă, încapsularea polimerică 
impermeabilizantă și compozițiile cu matrice pe bază de ciment cu proprietăți de auto-reparare) 
este inclus în Catalogul EUROINVENT la poziția RO.208, pag. 429, iar prezentarea s-a realizat 
sub formă de poster. 

Cercetarea și lucrarea aferentă au fost recompensate cu Medalia de Aur. 

http://www.euroinvent.org/cat/EUROINVENT_2020.pdf
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- „Self-Healing effect of reactive grain addition for long-term continuous hydration in 
cementitious composites” 
Autori: Vasile MEIȚĂ, Mihaela SANDU, Claudiu-Lucian MATEI, Henriette SZILÁGYI, 

Aurelian GRUIN, Andreea-Cristina HEGYI, Cornelia BAERĂ; 
Parteneri: INCD URBAN-INCERC Sucursala București, Cluj-Napoca, Timișoara. 

Rezumatul de înregistrare a cercetării, focusat pe prezentarea principiilor de hidratatre 
continuă a granulelor reactiv-remanente în matricea cementoasă ca fundament conceptual al 
proiectului este inclus în Catalogul EUROINVENT la poziția RO.209, pag. 430, iar prezentarea s-
a realizat sub formă de poster. 

Cercetarea și lucrarea aferentă au fost recompensate cu Medalia de Aur. 

 

-  „Special concrete used to reduce pollution impact in transport infrastructure” 
Autori: Tudor Panfil TOADER, Anamaria Catalina MIRCEA, Carmen DICO; 
Parteneri: INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca. 

Rezumatul de înregistrare a cercetării se concentrează asupra potențialului de valorificare a 
compozitelor cementoase cu efect de auto-reparare pentru optimizarea sustenabilă, cu caracter 
minim invaziv, a infrastructurii rutiere și este inclus în Catalogul EUROINVENT la poziția 
RO.200, pag. 422-423, iar prezentarea s-a realizat sub formă de poster. 

Cercetarea și lucrarea aferentă au fost recompensate cu Medalia de Argint. 
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- „Self- healing concrete” 
Autori: Tudor Panfil TOADER, Anamaria Catalina MIRCEA, Carmen DICO; 
Parteneri: INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca. 

Rezumatul de înregistrare a cercetării se concentrează asupra betonului și generalmente a 
compozitelor cementoase cu capacitate de autovindecare (Self-Healing Concrete, SH), ca opțiune 
de dezvoltare sustenabilă a infrastructurii de beton, atât în cadrul structurilor noi cât și în cazul 
lucrărilor de mentenanță și reparație pentru cele deja existente, în vederea identificării unor soluții 
viabile, preventive, de protejare a resurselor neregenerabile și reducere a poluării. Lucrarea este 
inclusă în Catalogul EUROINVENT la poziția RO.201, pag. 423-424, iar prezentarea s-a realizat 
sub formă de poster. 

Cercetarea și lucrarea aferentă au fost recompensate cu Medalia de Argint. 

 

- „A sustainable approach regarding the development of Engineered Composites Materials 
(ECCs) 
Autori: Anamaria Catalina MIRCEA, Tudor Panfil TOADER, Carmen DICO; 
Parteneri: INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca. 

Rezumatul de înregistrare a cercetării se concentrează asupra dezvoltării unor compozite 
cementoase armate dispers cu fibre, ECC, cu capacitate de autovindecare (SH), ca direcție de 
valorificare a potențialului de vindecare autogenă a compozitelor cementoase, considerând 
principii specifice de proiectare și optimizare compozițională în vederea creșterii performanțelor 
globale, atât a materialului cât și a structurilor unde este utilizat. 
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Lucrarea este inclusă în Catalogul EUROINVENT la poziția RO.201, pag. 423-424, iar 
prezentarea s-a realizat sub formă de poster. 

Cercetarea și lucrarea aferentă au fost recompensate cu Diploma de Excelență. 

 
 

• Participare la Salonul de Inventică: „INFOINVENT 2019, Expoziţia Internațională 
Specializată, Chișinău, REPUBLICA MOLDOVA, 20-23 Noiembrie 2019 

Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” este un for al proprietății intelectuale, 
care susține și promovează creativitatea, atragerea investițiilor în activitatea de inovare și transfer 
tehnologic, realizarea proiectelor mixte privind implementarea invențiilor, tehnologiilor și 
materialelor noi în economia națională, precum și dezvoltarea cooperării tehnico-științifice 
internaționale. Evenimentul este organizat o dată la doi ani de către Agenția de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și Centrul Internaţional de Expoziţii 
(C.I.E.) „Moldexpo” S.A., în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția 
Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare, cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății 
Intelectuale și Oficiului European de Brevete. 

Proiecte/cercetări variate, de proveniență internațională, au fost prezentate în cadrul celei de-
a XVI-a Ediții a INFOINVENT, sinteza acestora fiind cuprinsă în Catalogul INFOINVENT 2019 
ISSN: 2601-4564/2601-4572 (http://infoinvent.md/assets/files/catalog/catalog-2019.pdf). 

Participarea consorțiului 6 PS/13.09.2019 la INFOINVENT 2019 a cuprins lucrarea: 

-  „Studiul materialelor compozite cementoase folosite în infrastructură/Study of Self-
Healing Engineered Cementitious Composites for infrastructure” 
Autori: Toader Tudor Panfil, Matei Claudiu-Lucian, Baeră Cornelia, Szilagyi Henriette, Mircea 

Anamaria Cătălina; 
Parteneri: INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, București, Timișoara. 

Rezumatul de înregistrare a cercetării se concentrează asupra valorificării potențialului 
intrinsec de autovindecare a compozitelor cementoase cu utilizare eficientă în menținerea 
(mentenanță și reparație) infrastructurii rutiere existente cât și pentru dezvoltarea elementelor 
structurale noi, realizate din materiale cu performanțe ridicate, pentru extinderea sustenabilă a 
duratei de viață. Lucrarea este inclusă în Catalogul EUROINVENT la poziția 2.38, pag. 190-191, 
iar prezentarea s-a realizat sub formă de poster. 

Cercetarea și lucrarea aferentă au fost recompensate cu Medalia de Bronz. 
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• Participare la lucrările Conferinței ICIR EUROINVENT 2020 (INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON INNOVATIVE RESEARCH), IASI – ROMANIA, 21-22 Mai 2020 
Conferința ICIR (Conferința Internațională a  Cercetării Inovative) este un eveniment 

distinct dar care face parte din EUROINVENT, ca și complex de manifestări științifice ce reunesc 
contribuțiile școlilor consacrate din învățământul superior, cercetarea academică și de asemenea, a 
cercetătorilor și inventatorilor individuali. 

Conferința are un caracter pluridisciplinar, destinat Ingineriei și științei materialelor, 
biofizicii, chimiei, protecției mediului etc. Ea a găzduit un număr de 65 lucrări, dintre care 27 
lucrări au fost prezentate sub formă de prezentare orală, pe parcursul a trei sesiuni plenare, de-a 
lungul a două zile și de asemenea 38 lucrări au fost prezentate sub formă de poster, expuse 
vizualizării online, pe platforma conferinței. 

Rezumatele lucrărilor participante au fost cuprinse în Book of Abstracts, EUROINVENT 
ICIR 2020 - ISSN:2601-4580/2601-4599,  
http://www.euroinvent.org/conference/doc/Book_ICIR_2020.pdf).  

Lucrările in extenso vor fi cuprinse în Proceedings-ul Conferintei, aflat în curs de indexare 
(ISI Proceedings). 

Participarea consorțiului 6 PS/13.09.2019 la Conferința ICIR 2020 a cuprins lucrarea:  
 
- „Development of cement-based materials enriched with polymeric coated reactive grains 

as long-term promoter of matrix continuous hydration” 
Autori: Constantin-Dorinel VOINIȚCHI, Cornelia BAERĂ, Miron ZAPCIU, Claudiu-Lucian 

MATEI, Henriette SZILÁGYI 
Parteneri: INCERTRANS SA, INCD URBAN-INCERC. 

Lucrarea prezintă succint conceptul teoretic al cercetările în curs, precum și primele 
rezultate, preliminare, ale determinărilor fizico-mecanice privind identificarea și evaluarea 
granulelor reactive, precum și a tehnicilor de încapsulare polimerică a acestora, fără diminuarea 
performanțelor mecanice ale matricei cementoase în raport cu martorul. 

Rezumatul lucrării este inclus în Book of Abstracts, la pagina 53. 
Lucrarea a fost prezentată sub formă de prezentare orală (vezi figura de mai jos), online, cu 

ajutorul aplicației Zoom. Susținerea prezentării a fost realizată de către Dr. ing. Cornelia Baeră 
(CS III, INCD URBAN INCERC), iar topicul a stârnit un interes sporit din partea audienței, fiind 
adresate întrebări legate de elementele prezentate. 

http://www.euroinvent.org/conference/doc/Book_ICIR_2020.pdf
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• Participare la lucrările Conferinței PRODUCTICA - 29-30 Mai 2020 (Tehnologii, produse și 

servicii inovative), MIOVENI – 29 Mai 2020 
Conferința PRODUCTICA, (Tehnologii, Produse și Servicii inovative) este un eveniment cu 

caracter științific, dedicat atât mediului academic cât și mediului de afaceri și entităților 
administrativ-locale, direct interesate de noutăți cu caracter inovativ (materiale și tehnologii) ce 
pot fi considerate posibile soluții la problematica cotidiană, prin conversie rapidă a prototipurilor 
către implementare la utilizare uzuală, prin respectarea prevederilor legale de certificare și 
confirmare a parametrilor specifici, în conformitate cu normele aflate în uz. 

Conferința PRODUCTICA este girată de către INCERTRANS SA, coordonator în cadrul 
consorțiului 6 PS/13.09.2019, făcând parte din colectivul de organizare. 

Rezumatele lucrărilor participante au fost transmise cu caracter bilingv, româno-englez. 
Lucrările în extenso, după evaluare corespunzătoare (Peer review) sunt publicate în Annals 

of the Academy of Romanian Scientists Series on Engineering Sciences, Volumul 12, Numărul 
1/2020, ISSN 2066-8570, cu indexare de tip BDI – în curs de publicare. 

Participarea consorțiului 6 PS/13.09.2019 la Conferinței PRODUCTICA a cuprins lucrarea:  
 
-  „Polymeric coated reactive grains as intelligent addition in cementitious composites for 

generating the Self-Healing effect” (Granule polimerice reactive, adaos inteligent în compozite 
cu matrice pe baza de ciment pentru generarea efectului de autovindecare) 
Autori: Constantin-Dorinel VOINIȚCHI, Cornelia BAERĂ, Miron ZAPCIU, Claudiu-Lucian 

MATEI, Henriette SZILÁGYI, Nicoleta IONESCU, Fănica TUDORIE; 
Parteneri: INCERTRANS SA, INCD URBAN-INCERC. 

Lucrarea prezintă pe larg conceptul teoretic al fenomenul de autovindecare al compozitelor 
cementoase, evoluția cercetărilor specifice în topic, procesele fizico-mecanice ce determină efectul 
SH și ulterior, în succesiunea firească, conceptul de bază al cercetărilor prezentului proiect, 
respectiv stimularea potențialului de hidratare continuă a matricei pe bază de ciment prin adaos 
inteligent, proiectat astfel încât să răspundă dezideratelor efective ale infrastructurii de beton, 
existentă sau nouă. 

Lucrarea este prezentată sub formă de prezentare orală (vezi figura de mai jos), online, cu 
ajutorul aplicației Microsoft Teams. Susținerea prezentării a fost realizată de către Dr. ing. 
Cornelia Baeră (CS III, INCD URBAN-INCERC) – parte teoretică și rezultate experimentale, 
împreună cu Prof. Miron Zapciu (SC INCERTRANS SA, UTCB) – Concluzii științifice și cu 
caracter de transfer tehnologic către entități interesate. 
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• Participarea la lucrările Conferinței INCD URBAN-INCERC, ediţia a XVII-a, Bucuresti, 
Romania, 9 aprilie 2020, eveniment reprogramat pentru data de 28 august 2020 
(https://conf.incd.ro/) 

Conferința tradițională a INCD URBAN-INCERC, eveniment cu caracter de regulă bianual 
și internațional, este o manifestare științific, dedicat atât mediului academic și de cercetare, 
mediului de afaceri și entităților administrativ-teritoriale și cu prerogative legiuitoare în domeniul 
construcțiilor (Ministerul Cercetării, Ministerul Dezvoltării, Ministeriul Mediului, IGSU, Primării 
și Consilii locale etc), prin prisma domeniului de activitate și ale competențelor efective INCD 
URBAN-INCERC. 

Cea de-a XVII-a ediție a Conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, 
arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială,  având ca temă „Tradiție si inovare în urbanism, 
arhitectură și construcții”, București, România, 9 aprilie 2020 a fost reprogramată pentru data de 
28 august 2020.  

Volumul de rezumate extinse, ISSN 2343-7537, este publicat și disponibil online:  
https://pub.incd.ro, Arhivă. 

Participarea consorțiului 6 PS/13.09.2019 la Conferința INCD URBAN-INCERC a cuprins 
lucrarea sub formă de rezumat bilingv:  

 
-  „Cementitious Materials with Polymeric Coated Reactive Grains Addition for Long 

Term Self-Healing Effect” („Materiale cementoase cu adaos de granule polimerice reactive 

pentru efect de autovindecare de lungă durată) 
Autori: Constantin-Dorinel VOINIȚCHI, Cornelia BAERĂ, Miron ZAPCIU, Claudiu-Lucian 

MATEI, Henriette SZILÁGYI, Nicoleta IONESCU, Fănica TUDORIE; 
Parteneri: INCERTRANS SA, INCD URBAN-INCERC. 

Lucrarea, ce prezintă succint conceptul fundamental al proiectului de cercetare, a fost 
publicată în Volumul Conferinței: (ENG – pag. 66; RO – pag. 140).  

https://pub.incd.ro/
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*Observații cu caracter conex: 

 
•Se menționează acceptul de publicare și prezentare a unui material (rezumat extins) pregătit în 

cadrul consorțiului pentru lucrările Conferinței RM4L, RESILIENT MATERIALS 4 LIFE 
2020, INTERNATIONAL CONFERENCE, RM4L 2020 SEPTEMBER 2020, CHURCHILL 
COLLEGE, CAMBRIDGE – UK, amânată pentru perioada 20-23  septembrie 2021 pe 
considerente de siguranță datorate pandemiei de Coronavirus (https://rm4l.com/rm4l2020/).  

În acest sens s-a considerat oportună retragerea materialului și transmiterea către evenimente 
științifice similare, neanulate și cu desfășurare online.  

Conferința RM4L, RESILIENT MATERIALS 4 LIFE 2020, reprezintă un eveniment 
științific de înalt prestigiu, dedicat cu precădere materialelor cu capacitate de autovindecare, 
inclusiv compozitelor cementoase. Evenimentul se bucură de o largă participare valoroasă din 
cadrul grupurilor de cercetare de referință din topicul Betonului cu Autovindecare (Self-Healing 
Concrete), iar acceptul spre publicare a materialului transmis, trecut prin filtrul unor recenzori cu 
înaltă pregătire în topic, reprezintă un garant și o recunoaștere a valorii rezultatelor științifice 
elaborate în cadrul consorțiului 6 PS/13.09.2019. 
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• Se menționează Diploma onorifică „TOP DOWNLOADED PAPER 2018-2019”, acordată de 
către WILEY, dnei Cornelia Baeră (CSIII, INCD URBAN-INCERC Sucursala Timișoara), 
membră a consorțiului  6 PS/13.09.2019, pentru vizibilitatea crescută și interesul major acordat 
de mediul științific publicației: „A Review of Self-Healing Concrete for Damage Management 
of Structures” (De Belie, N., Gruyaert, E., Al‐Tabbaa, A., Antonaci, P., Baera, C., Bajare, D., 
... & Litina, C. (2018). Advanced materials interfaces, 5(17), 1800074.), în calitate de co-autor 
al menționatei lucrări. 

 
PROIECT SIPOCA 606 

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

Teritoriala Durabila URBAN-INCERC este partener al Ministerului Dezvoltării Regionale si 
Administrației Publice (MDRAP), în proiectul „Consolidarea capacității de planificare strategică 
a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit 
național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic, cod MySMIS 127562/cod 
SIPOCA 606” 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de 
beneficiar, implementează proiectul Consolidarea capacității de planificare strategică a 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit 
național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic, cod MySmis 127562/cod 
SIPOCA 606. Proiectul este realizat în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC și cu sprijinul 
Băncii Mondiale în baza Acordului de prestări servicii de asistență tehnică rambursabile. Scopul 



 106 

proiectului îl reprezintă consolidarea capacității de planificare strategică și operațională a 
MDRAP, în vederea îndeplinirii obligațiilor europene privind eficiența energetică și a 
eficientizării acțiunilor ministerului în domeniul riscului seismic. 

Activități:  
• Participare la discuții de organizare a activităților proiectului cu echipa MLPDA 

(09.01.2020);  
• Definirea formatului electronic sub forma unei file excel cu structură îmbunătățită pentru 

optimizarea procesului de colectare, gestionare și raportare a datelor energetice;  
• Actualizarea inventarului datelor deținute de diferite ministere și instituții din subordinea 

sau coordonarea ministerelor privind caracteristicile fondului construit existent și eficiența 
energetică în clădiri; fundamentarea unei propuneri de cadru structurat pentru pașaportul de 
renovare energetică a clădirii;  

• Organizarea, împreună cu echipa MLPDA, a unui eveniment de consultare cu tema 
„Analiza modului de colectare, structurare și raportare a datelor energetice în clădirile deținute și 
ocupate de administrația publică centrală” (MLPDA, 31.01.2020);  

• Participare la întâlniri de lucru și de consultare cu echipa MLPDA, cu experții Băncii 
Mondiale și cu autoritățile administrației publice centrale în domeniul reducerii riscului seismic în 
România (MLPDA, 13.02.2020). 

• Actualizarea inventarului datelor deţinute de diferite ministere şi instituţii din subordinea 
sau coordonarea ministerelor privind caracteristicile fondului construit existent şi eficienţa 
energetică în clădiri;  

• Propuneri de îmbunătăţire a formatului de raportare pentru inventarul clădirilor publice şi a 
clădirilor renovate anual;  

• Detalierea formatului electronic sub forma unei file excel cu structură îmbunătăţită pentru 
optimizarea procesului de colectare, gestionare şi raportare a datelor energetice; 

• Fundamentarea unei propuneri de cadru structurat pentru paşaportul de renovare energetică 
a clădirii;  

• Revizuirea legislaţiei existente privind riscul seismic şi reconfigurarea programului privind 
proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic, realizarea unor 
noi mecanisme de finanţare, în concordanţă cu strategia de renovare a fondului construit (subactiv. 
9.2). Anexa C: Analiza cadrului instituţional al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei în ceea ce priveşte managementul riscului seismic. 

• Analiza şi transmiterea de propuneri de completare, revizuire, corectare ale livrabilelor 
revizuite la termenele solicitate: 

▪ Analiza legislaţiei şi reglementărilor relevante, a programelor de reducere a riscului 
seismic anterioare. Plan de acţiune pentru reformele legislative, de reglementare şi 
instituţionale; 
▪ Analiza programelor, proiectelor şi iniţiativelor privind măsurile de reducere a 
riscului seismic şi acţiunile de pregătire prin informare - 1.05.2020; 
▪ Analiza legislaţiei şi reglementărilor relevante, a programelor anterioare de reducere 
a riscului seismic, a planului de acţiune pentru reforma legislativă, de reglementare şi 
instituţională Raport principal (Diagnostic) - 5.05.2020; 
▪ Analiza legislaţiei şi reglementărilor relevante, a programelor anterioare de reducere 
a riscului seismic, a Planului de acţiune pentru reformele legislative, de reglementare şi 
instituţionale - 8.05.2020; 
▪ Analiza legislaţiei şi reglementărilor relevante, a programelor anterioare de reducere 
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a riscului seismic; a Planului de acţiune pentru reformele legislative, de reglementare şi 
instituţionale - Anexa A: Analiza cadrului normativ şi de reglementare - 24.05.2020; 
▪ „Program de investiţii privind reducerea riscului seismic la nivel naţional - Raport 
Intermediar” - 20.05.2020; 
▪ Revizuirea legislaţiei existente privind riscul seismic şi reconfigurarea programului 
privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului 
seismic, realizarea unor noi mecanisme de finanţare, în concordanţă cu strategia de 
renovare a fondului construit (subactiv. 9.2) - Anexa C revizuită: Analiza cadrului 
instituţional al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în ceea ce 
priveşte managementul riscului seismic; 
▪ Revizuirea legislaţiei existente privind riscul seismic şi reconfigurarea programului 
privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului 
seismic, realizarea unor noi mecanisme de finanţare, în concordanţă cu strategia de 
renovare a fondului construit (subactiv. 9.2) - Anexa B revizuită: Analiza cadrului 
normativ şi de reglementare; 
▪ Revizuirea legislaţiei existente privind riscul seismic şi reconfigurarea programului 
privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului 
seismic, realizarea unor noi mecanisme de finanţare în concordanţă cu strategia de 
renovare a fondului construit (subactiv. 9.2). Livrabil 5 „Program de investiţii privind 
reducerea riscului seismic la nivel naţional - Raport Intermediar”, revizuit; 
▪ Revizuirea legislaţiei existente privind riscul seismic şi reconfigurarea programului 
privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului 
seismic, realizarea unor noi mecanisme de finanţare în concordanţă cu strategia de 
renovare a fondului construit (subactiv. 9.2) - Anexa A revizuită final: Analiza cadrului 
normativ şi de reglementare; Anexa B revizuită final: Analiza programelor de atenuare 
şi prevenire a riscului seismic; 
▪ Participare la redactarea Raportului privind Contribuţia INCD URBAN-INCERC cu 
privire la implementarea activităţilor la care este partener în perioada 11 ianuarie 2020 
- 29 mai 2020 în cadrul Proiectului SIPOCA 606 (subactiv. 9.2);  
▪ Contribuţii la ACTIVITATEA 9 - Revizuirea legislaţiei existente privind riscul 
seismic şi reconfigurarea programului privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de 
intervenţie pentru reducerea riscului seismic, realizarea unor noi mecanisme de 
finanţare, în concordanţă cu strategia de renovare a fondului construit (subactiv. 9.2); 
▪ Analiza modificărilor finale aduse rapoartelor aferente Livrabilului 3 (Plan de 
acţiune, Raport principal, Anexa A, B și C); 
▪ Analiza şi transmiterea de propuneri de completare, revizuire, corectare ale 
livrabilelor finale la termenele solicitate; 
▪ Analiza legislaţiei şi reglementărilor relevante, a programelor anterioare de reducere 
a riscului seismic, a planului de acţiune pentru reforma legislativă, de reglementare şi 
instituţională Raport principal (Diagnostic) - 29.06.2020; 
▪ Analiza legislaţiei şi reglementărilor relevante, a programelor de reducere a riscului 
seismic anterioare; Plan de acţiune pentru reformele legislative, de reglementare şi 
instituţionale - Anexa A: Analiza cadrului normativ şi de reglementare - 29.05.2020; 
▪ Analiza legislaţiei şi reglementărilor relevante, a programelor de reducere a riscului 
seismic anterioare. Plan de acţiune pentru reformele legislative, de reglementare şi 
instituţionale - Anexa B: Analiza programelor, proiectelor şi iniţiativelor privind 
măsurile de reducere a riscului seismic şi acţiunile de pregătire prin informare - 
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29.06.2020; 
▪ Analiza legislaţiei şi reglementărilor relevante, a programelor anterioare de reducere 
a riscului seismice, a Planului de acţiune pentru reformele legislative, de reglementare 
şi instituţionale - 29.06.2020. 

• Actualizarea inventarului datelor deţinute de diferite ministere şi instituţii din subordinea 
sau coordonarea ministerelor privind caracteristicile fondului construit existent şi eficienţa 
energetică în clădiri; propuneri de îmbunătăţire a formatului de raportare pentru inventarul 
clădirilor publice şi a clădirilor renovate anual; detalierea formatului electronic sub forma unei file 
excel cu structură îmbunătăţită pentru optimizarea procesului de colectare, gestionare şi raportare 
a datelor energetice; fundamentarea unei propuneri de cadru structurat pentru paşaportul de 
renovare energetică a clădirii. Analiza datelor pentru raportarea impactului renovării clădirilor 
publice şi a celor finanţate din programul naţional în vederea raportării către Comisia Europeană 
(prin MEEMA). Întâlniri cu echipa MLPDA pentru a formula clarificări către Comisia Europeană 
cu referire la Autoevaluare naţională privind îndeplinirea condiţiei favorizante: CS2 prin strategia 
de renovare pe termen lung (03.06.2020) şi pentru planificarea activităţilor proiectului pentru 
perioada următoare (23.06.2020); 

• Întâlniri cu echipa MLPDA pentru a pregăti raportarea privind inventarul clădirilor 
administrației publice centrale și clădirile renovate în anul 2019 (13.07.2020) și pentru 
planificarea activităților proiectului pentru perioada următoare (23.07.2020); 

• Revizuirea legislației existente privind riscul seismic și reconfigurarea programului privind 
proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, realizarea unor 
noi mecanisme de finanțare, în concordanță cu strategia de renovare a fondului construit (subactiv. 
9.2). Ședinta Webex cu Banca Mondială; 

• Revizuirea legislației existente privind riscul seismic și reconfigurarea programului privind 
proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, realizarea unor 
noi mecanisme de finanțare, în concordanță cu strategia de renovare a fondului construit (subactiv. 
9.2). Analiză materiale transmise de Banca Mondială. 

• Revizuirea legislației existente privind riscul seismic și reconfigurarea programului privind 
proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, realizarea unor 
noi mecanisme de finanțare, în concordanță cu strategia de renovare a fondului construit (subactiv. 
9.2). Analiza versiunilor finale ale rapoartelor aferente Livrabilului 3. 

• Participare la teleconferinţa Webex cu reprezentanţii MLPDA şi colectivul Băncii 
Mondiale cu privire la implementarea activităţilor din perioada următoare în cadrul proiectului 
„Consolidarea capacităţii de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice în renovarea fondului construit naţional din perspectiva eficienţei 
energetice şi a riscului seismic”, cod MySmis 127562/cod SIPOCA 606 - la Componenta Risc 
Seismic (11.08.2020); 

• Întâlniri cu echipa MLPDA pentru a pregăti raportarea privind inventarul clădirilor 
administraţiei publice centrale şi clădirile renovate în anul 2019 (02.09.2020) şi pentru 
planificarea activităţilor proiectului pentru perioada următoare (22.09.2020). Contribuţii la 
activitatea 9 (subactiv. 9.2) - Analiza și dezbaterea componentelor strategiei naţionale de reducere 
a riscului seismic și Contribuţii la activitatea 10.2 - Furnizarea de sprijin și informaţii pentru 
dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a indicatorilor programului pentru reducerea riscului 
seismic, prin analiza materialelor transmise de MLPDA și Banca Mondială - Inputs to the naţional 
seismic risk reduction strategy (NSRRS); 

• Participare la teleconferinţele Webex şi Zoom cu reprezentanţii MLPDA şi colectivul 
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Băncii Mondiale, pentru consultări cu factorii interesaţi, referitor la Strategia Naţională de 
Reducere a Riscului Seismic, în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii de planificare 
strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în renovarea fondului 
construit naţional din perspectiva eficienţei energetice şi a riscului seismic”, cod MySmis 
127562/cod SIPOCA 606 - la Componenta Risc Seismic (13-21.10.2020 şi 26.10.2020); 

• Participare online în perioada 13-22 octombrie la întâlniri de consultare (fundamentare 
strategie de reducere a riscului seismic); 

• Revizuirea legislaţiei existente privind riscul seismic şi reconfigurarea programului privind 
proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic, realizarea unor 
noi mecanisme de finanţare, în concordanţă cu strategia de renovare a fondului construit (subactiv. 
9.2); 

• Furnizarea de sprijin si informaţii pentru dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a 
indicatorilor programului pentru reducerea riscului seismic, prin analiza materialelor transmise de 
MLPDA si Banca Mondială - Inputs to the naţional seismic risk reduction strategy (NSRRS); 

• Participare online la consultarea pe partea de eficienţă energetică cu tema 
„Îmbunătăţirea modului de culegere, procesare de date și raportare pentru corecta îndeplinire a 
obligaţiei de stat membru UE ce revine României în raport cu problematica eficienţei energetice”, 
organizată de MLPDA în 28.10.2020; 

• Întâlniri cu echipa MLPDA pentru planificarea activităţilor proiectului pentru perioada 
următoare (06.10.2020), pentru analizarea structurării bazei de date cu performanţa energetică a 
clădirilor (08.10.2020) şi pentru pregătirea evenimentelor de consultare prevăzute în Activitatea 7 
(27.10.2020). Participare la consultări cu factorii interesaţi organizate de Banca Mondială şi 
MLPDA pe tema reducerii riscului seismic (16.10.2020, 20.10.2020). Organizarea celei de-a treia 
întâlniri de consultare cu reprezentanţi ai autorităţilor Administraţiei Publice Locale privind 
monitorizarea şi raportarea ţintelor asumate (Activitatea 7). Documentare şi pregătire material 
pentru training privind eficienţa energetică (Activitatea 14); 

• Furnizarea de sprijin și informații pentru dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a 
indicatorilor programului pentru reducerea riscului seismic, prin analiza materialelor transmise de 
MLPDA și Banca Mondială - Inputs to the national seismic risk reduction strategy (NSRRS);  

• Participare la teleconferinţa cu reprezentanţii Băncii Mondiale, MLPDA și cei ai 
Ministerului Educației și Cercetării - Întâlnire de consultare - 04.11.2020; 

• Participare la teleconferință cu reprezentanții MLPDA și ai organizațiilor relevante, pe 
tema „Structurarea bazei de date privind certificatele de performanță energetică și a informațiilor 
relevante pentru raportarea cerută prin reglementările europene (directive și regulamente 
relevante)” - 19.11.2020; 

• Participare la consultări cu factorii interesați organizate de Banca Mondială și MLPDA pe 
tema reducerii riscului seismic (06.12.2020). Analiza și raportarea celei de-a patra întâlniri de 
consultare cu reprezentanți ai autorităților Administrației Publice Locale privind monitorizarea și 
raportarea țintelor asumate (Activitatea 7). Discuție pregătire bază de date platformă online CPE 
MLPDA (18.12.2020); 

• Participare la elaborarea Raportului privind contribuţia INCD URBAN-INCERC cu 
privire la implementarea activităţilor la care este partener în perioada 11 ianuarie 2020 - 29 mai 
2020 în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii de planificare strategică a Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în renovarea fondului construit naţional din 
perspectiva eficienţei energetice şi a riscului seismic”, cod MySmis 127562/cod SIPOCA 606 - la 
Componenta Risc Seismic. 
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PROIECTE 

 
1. Proiectul Connect GREEN - „Restoring and managing ecological corridors in mountains as 
the green infrastructure in the Danube basin/Restaurarea și gestionarea coridoarelor ecologice 
în munți, reprezentând infrastructura ecologică a bazinului Dunării” 
 

Proiectul, la care INCD URBAN-INCERC este partener, este cofinanțat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Instrumentul pentru Asistență de Preaderare (IAP). 

Prin proiectul ConnectGREEN, parteneri din țări și domenii variate de activitate (planificare 
spațială, cercetare științifică, mediul guvernamental, conservare) își unesc forțele pentru a crește 
capacitatea de identificare a coridoarelor ecologice și pentru a diminua conflictul dintre 
dezvoltarea infrastructurii și conservarea speciilor de animale sălbatice.  

Principalul obiectiv al proiectului ConnectGREEN (2018 - 2021) este de a menține, 
respectiv de a îmbunătăți conectivitatea ecologică între habitatele naturale, în special dintre siturile 
Natura 2000 și alte arii protejate de relevanță transnațională în eco-regiunea carpatică, respectiv 
România, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia și Serbia. 

Proiectul va avea ca rezultat final identificarea coridoarelor ecologice pentru deplasarea 
mamiferelor mari din Munții Carpați și a măsurilor de management și protecție a acestora prin 
integrarea coridoarelor în planurile de dezvoltare spațială și în legislația de protecție a mediului.  

Prin consultarea factorilor de decizie de nivel regional și național se va realiza împreună cu 
specialiștii proiectului Strategia de conservare a coridoarelor ecologice, identificându-se măsurile 
de management și refacere a acestor coridoare, inclusiv la nivel transnațional, în termeni de 
conectivitate. Instrumentul de planificare spațială ce va fi creat, împreună cu Ghidul elaborat vor 
îmbunătăți performanța guvernanței la toate nivelurile. Deși inițial a fost prevăzută finalizarea sa 
în martie 2021, proiectul a fost prelungit cu încă 6 luni din cauza pandemiei COVID-19.  

Până la sfârșitul anului 2020 au fost deja obținute numeroase rezultate, precum: Broșură 
privind conectivitatea ecologică, Ghiduri, planuri de acțiune, listă de măsuri, hărți ale zonelor pilot 
și ale coridoarelor ecologice de aici, metodologia de identificare a coridoarelor ecologice în 
Munții Carpați, rapoarte ale celor mai bune practici și ale sistemelor de planificare teritorială în 
România în raport cu coridoarele ecologice. 
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Principalele activități desfășurate pe parcursul anului 2020 au constat din: 

 
Participarea la întâlniri virtuale cu partenerii proiectului: ateliere, conferințe, întâlniri de 

lucru 
Au avut loc întâlniri cu partenerii români ai proiectului, pentru a se discuta aspecte legate de 

sarcinile fiecărui pachet de lucru. Au avut loc activități de comunicare și diseminare, întâlniri 
interne și pregătirea unor numeroase materiale de diseminare. Participare la INFOINVENT 
(Chișinău, Republica Moldova) cu un poster având ca temă proiectul ConnectGREEN. În cadrul 
pachetelor de lucru s-au elaborat hărți GIS, au fost colectate informații privind siturile pilot, au 
avut loc întâlniri naționale.   
 

Conferințe ConnectGREEN virtuale: 
- Participare la Conferința virtuală ConnectGREEN (Zoom meeting, 30.03.2020). S-au 

dezbătut problemele specifice cauzate de pandemie, felul cum pot fi înlocuite unele 
activități şi termenele noi alocate, odată cu o posibilă prelungire a proiectului. Au 
participat toţi partenerii proiectului.  

 

  
 
- Participare la cea de-a 5-a întâlnire a Partenerilor Proiectului ConnectGREEN și la 

Steering Committee, întâlnire virtuală (Zoom) (21.10.2020). Întâlnirea s-a desfășurat pe 
parcursul întregii zile și a avut ca scop discutarea posibilității readaptării activităților 
proiectului în contextul pandemiei COVID-19, prezentarea tuturor rezultatelor obținute în 
cadrul fiecărui pachet de lucru și propuneri privind prelungirea unor activități printr-o nouă 
perioadă, a 7-a, cu încă 6 luni. Situația urmează să fie analizată la nivelul Autorității de 
Management a Programului Transnațional Dunărea. 
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Întâlniri online pe pachetele de lucru ale ConnectGREEN: 

-16.04.2020 și 11.05.2020 - Participare la întâlnirea online ConnectGREEN pe Pachetul de 
lucru „Diseminare”. S-au discutat probleme legate de activităţile de diseminare ale 
proiectului, în contextul pandemiei: schimbarea activităților, o nouă planificare, aspecte 
legate de raportare.  

- 28.05.2020 - Participare la întâlnirea online ConnectGREEN pe Pachetul de lucru 
„Comunicare”. S-au discutat aspecte legate de concursul de videoclipuri având tema 
coridoarele ecologice. 

- 09.11.2020 - Participare la Zoom Meeting pe pachetul de diseminare WP2, unde am 
prezentat stadiul activității de diseminare a INCD URBAN-INCERC (National Updates). 
A fost confirmată prelungirea proiectului ConnectGREEN. 

- 24.11.2020 - Participare la întâlnire pe Zoom cu toți partenerii ConnectGREEN, pe pachetul 
WP2. Discuții referitoare la activitățile de diseminare și lansarea concursului video. 
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Ateliere ConnectGREEN virtuale: 
- 08.04 - Participare la Atelierul virtual organizat în cadrul proiectului ConnectGREEN având 

ca tematică definirea, identificarea şi desemnarea coridoarelor ecologice în România, la 
care au participat reprezentanţi ai Ministerului Mediului ai MDRAP şi alţi stakeholderi. 

- 26.10.2020 - Organizarea Atelierului de Lucru virtual privind armonizarea intereselor 

de dezvoltare spațială cu cele de natură ecologică prin implementarea coridoarelor 

ecologice în documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului în România, în 

contextul proiectului ConnectGREEN. Atelierul a fost organizat de INCD URBAN-
INCERC împreună cu WWF România. Cei 36 participanți au reprezentat ministere, 
asociații pentru protecția naturii, specialiști din domeniul urbanismului și amenajării 
teritoriului, peisagiști, biologi, ecologi. Pregătirea Minutei Atelierului Virtual de Lucru. S-
a elaborat și finalizat Raportul (în limba engleză) privind desfășurarea și rezultatele 
obținute în cadrul Atelierului de Lucru virtual privind armonizarea intereselor de 
dezvoltare spațială cu cele de natură ecologică prin implementarea coridoarelor ecologice 
în documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului în România, în contextul 
proiectului ConnectGREEN, livrabilul INCD în pachetul de lucru WP3. 

 
Întâlniri virtuale cu Lead Partner al proiectului ConnectGREEN: 

- 23.10.2020 - Întâlnire (Zoom) cu Lead Partner al proiectului, WWF România. S-au 
discutat aspecte legate de pregătirea Atelierului de lucru din 26.10.2020, activitate de care 
partenerul INCD URBAN-INCERC este responsabil. S-au discutat aspecte legate de 
desfășurarea evenimentului, Agenda, prezentări, întrebări ce vor fi adresate.  

- 4.11.2020 - Participare la întâlnirea pe Zoom cu Lead Partner al proiectului (WWF România) 
pentru a discuta concluziile desprinse la ultimul Atelier virtual din 26.10.2020 și pentru a 
găsi noi activități ce pot fi desfășurate în prelungirea proiectului.  

 
2. Proiectul CRISTALIDE- Acțiuni SMART replicabile și integrate în ceea ce privește 
dezvoltarea economiilor urbane 
 

Proiectul CRISALIDE se concentrează asupra implementării unei colaborări pe termen lung 
în domeniul cercetării și inovării în rândul cercetătorilor, al companiilor (furnizori de tehnologie) 
și al sectorului public, prin elaborarea și introducerea unui instrument de tip Decision Making. 
Membrii consorțiului RU, RO, A, GR din aria Era.Net Rus Plus sunt experți calificați (cercetători, 
planificatori și dezvoltatori de tehnologii) care vor asigura, prin activitățile prevăzute, o bună 
implementare a proiectului. 

CRISALIDE, prin metodologia sa și prin organizarea unor activități participative, va 
dezvolta un grup de Stakeholderi (actori de interes) stabil și captivat, care va ajuta la stabilirea 
schemelor de dezvoltare inovatoare (IDS) în patru domenii diferite: energie, mediu înconjurător și 
schimbări climatice; inovare socială și tehnologii de comunicare a informațiilor, tehnologii noi și 
emergente; tehnologii de informație și comunicare (ICT) legate de activitățile turistice, 
agroalimentare și de patrimoniu cultural.  

Bazându-se pe schemele de dezvoltare inovatoare, actorii de interes pot găsi noi parteneri cu 
interese asemănătoare, pentru implementarea proiectelor de cercetare și dezvoltare (R&D). Astfel, 
IDS-urile vor reprezenta baza platformei de colaborare online (IDMT), care va asigura 
durabilitatea proiectului datorită proceselor constante de potrivire a intereselor între stakeholderi, 
și procesele decizionale. 

Pe parcursul anului 2020 obiectivele proiectului au fost îndeplinite, iar participarea INCD 
URBAN-INCERC la proiectul CRISALIDE a fost extrem de valoroasă. Platforma se aliniază 
tendințelor UE de planificare, iar abordarea propusă de proiect ține cont de complexitatea 
planificării teritoriului, mai ales la nivelul administrației unui oraș. 
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Rezultatul final al proiectului a fost realizarea unui instrument inovativ de luare a deciziilor 
(IDMT). Acesta are ca actori-țintă companiile hi-tech, administrația publică, decidenții politici și 
va fi exploatat cu ajutorul unui ghid metodologic orientat către principalii utilizatori: factorii de 
decizie politică, administrația publică, IMM-uri, companii. Schemele inovative de dezvoltare care 
s-au propus vor fi utilizate de către companii, institute, sectorul public, ONG-uri, IMM-uri. 
Noutatea constă în abordarea comună a tuturor problemelor printr-o cooperare orizontală și de jos 
în sus ce implică atât inovarea cât și planificarea teritoriului. Deși proiectul urma să se finalizeze 
în anul 2020, din cauza pandemiei COVID-19, unele rezultate (în special întâlnirile ce urmau să 
aibă loc) au fost întârziate. De aceea, proiectul a fost prelungit cu încă 6 luni (până în luna martie 
2021), dând astfel posibilitatea finalizării și verificării platformei informatice IDMT în vederea 
utilizării sale în special pe plan local, în orașul Rostov-pe-Don.   

 

   
 

În anul 2020 s-a desfășurat Faza a III-a a proiectului, având denumirea: Cercetare de birou 
și analiza contextului local și a cartografierii stakeholderilor. Au fost realizate următoarele 
activități planificate: 

-  Dezvoltarea de instrumente și servicii software; 
-  Instalarea hardware-ului și efectuarea lucrărilor de punere în funcțiune; 
-  Testarea și revizuirea complexului hardware software; 
-  Implementare în orașul pilot (Rostov-pe-Don). 
De asemenea, în cursul anului 2020, INCD URBAN-INCERC a participat la câteva întâlniri 

virtuale cu ceilalți parteneri ai consorțiului. Acestea au vizat stadiul în care se află crearea 
platformei IDMT, precum și modificările survenite în proiect, cauzate de pandemia COVID-19. 
Astfel, deși în proiect erau prevăzute întâlniri la Lead Partner pentru a se discuta aceste aspecte, 
ele nu au putut avea loc, fiind înlocuite cu discuții și întâlniri online doar în cadrul membrilor 
consorțiului.  
 

Întâlniri online 
- 18.02.2020 (Skype) - S-a discutat stadiul în care se afla proiectul prin faptul că deja era în 

lucru semnarea unui acord oficial cu municipalitatea din Rostov privind implementarea 
IDMT, amânarea organizării Conferinței finale a proiectului, dar posibilitatea planificării 
participării la unele Conferințe online pentru diseminarea rezultatelor CRISALIDE 
(Conferința CORP), stadiul în care se aflau livrabilele partenerilor - precum Ghidul privind 
posibilitățile de replicare ale IDMT și în cazul altor oraș sau țări.  

- 20.05.2020 - Tematica principală a fost prezentarea rezultatelor curente în ceea ce privește 
platforma IDMT – responsabil SPIIRAS-HTR&DO. Acest sistem inteligent de sprijin în 
luarea deciziilor a fost creat de SPIIRAS Hi-Tech Research and Development Office Ltd., 
St. Petersburg, din Rusia. În cadrul întâlnirii au fost prezentate atât partea de hardware, cât 
și cea de software. Discuțiile și observațiile s-au axat pe importanța acestui instrument 
inovativ, îndeosebi în ceea ce privește managementul utilizării terenurilor, elementele 
inovative introduse precum indicatorii introduși în sistem, abordarea top-down și procesul 
participativ ce a stat la baza IDMT. Au fost oferite mai multe detalii privind următoarele 
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livrabile, în special cele ale partenerilor URBASOFIA și CORP. S-a discutat forma sub 
care va continua proiectul și necesitatea extinderii sale, cauzate de imposibilitatea 
întâlnirilor prevăzute inițial în proiect. Între timp, după ce a fost obținut acceptul 
prelungirii proiectului, au fost stabilite viitoarele activități. 
 

  
 

- 28.09.2020 - Atelier de lucru virtual cu partenerii proiectului. Cu această ocazie a fost 
prezentată funcționarea platformei din punct de vedere al proiectării sale (software, 
hardware). A fost arătat modul în care a fost gândită să funcționeze platforma IDMT.  

- 12.10.2020 - Zoom cu partenerii de la URBASOFIA. S-au discutat aspecte privind 
pregătirea viitoarei întâlniri CRISALIDE din luna noiembrie (17.11.2020) sub forma unui 
Focus Grup; întâlnire organizată de partenerii români INCD URBAN-INCERC și 
URBASOFIA: cine vor fi invitații, programul întâlnirii, prezentările și durata întâlnirii. S-a 
stabilit ca, din Focus Grup să facă parte experți care să poată comenta utilitatea 
instrumentului inovativ propus și dezvoltat în proiect. De asemenea s-a propus ca 2 dintre 
invitați, profesioniști în domeniul urbanismului și IT să fie invitați și rugați să facă 2 
prezentări pre-stabilite. 

 
În cadrul activității de capitalizare a rezultatelor, partenerul INCD URBAN-INCERC a 

avut sarcina organizării, împreună cu URBASOFIA, a unui Atelier de lucru prin care să se 
disemineze și valorifice rezultatele obținute, în vederea utilizării platformei create și de alți actori 
locali implicați în activitatea de planificare a teritoriului. Astfel:  

- 17.11.2020 - Atelierul virtual privind modelul/instrumentul inovativ de luare a deciziilor 
realizat în proiect și modalitățile sale de replicare (Virtual workshop on the Innovative 

Decision-Making Tool and its Replication Modalities). La atelier au participat, pe lângă 
membrii consorțiului, și invitați din România și alte țări cu preocupări similare în 
elaborarea unor asemenea instrumente de sprijin în administrația publică. A fost prezentată 
pe larg platforma IDMT propusă și modul cum poate aceasta ajuta la o dezvoltare 

integrată a teritoriului prin așezarea facilităților cu o anumită funcționalitate și parametri. 
Capitalizarea și transferul rezultatelor. 

  



 116 

  
 

- Crearea și publicarea unui articol a fost un alt livrabil al partenerului INCD URBAN-
INCERC. Articolul a fost scris și publicat în Revista Urbanism. Arhitectură. Construcții 
nr. 11 (2): Tache A., Popescu O. (2020), Innovative decision making tools used in 
territorial planning and urban management, Revista „Urbanism. Arhitectură. Construcții”, 
11 (2), pg. 183-190, https://uac.incd.ro/Art/v11n2a05.pdf. Articolul se referă la obiectivele 
proiectului CRISALIDE și pune accentul pe realizarea platformei inovative IDMT, ca 
metodă modernă de îmbunătățire a eficienței managementului urban.  

- A fost realizată actualizarea permanentă a paginii web dedicat proiectului CRISALIDE de pe 
site-ul INCD URBAN-INCERC https://www.incd.ro/crisalide/. 

 
În concluzie, pe parcursul anului 2020, obiectivele proiectului au fost îndeplinite, iar 

participarea INCD URBAN-INCERC la proiectul CRISALIDE a fost extrem de valoroasă. 
Platforma se aliniază tendințelor UE de planificare iar abordarea propusă de proiect ține cont de 
complexitatea planificării teritoriului, mai ales la nivelul administrației unui oraș. 
 

3. Proiectul Individual Building Renovation Roadmaps (contract de grant nr. 754045) 
 

Activități:  
• Participare la întâlnirea Comitetului de Coordonare a proiectului (Webex, 20.01.2020), 

finalizarea raportului de eveniment de consultare cu părțile interesate care a fost organizat în data 
de 10 decembrie 2019 pe tema Pașaportului de renovare al clădirii, analiza și pregătirea datelor 
pentru adaptarea instrumentului iBRoad în vederea testării în România, actualizarea activităților 
de diseminare efectuate în cadrul proiectului. 

• Participare la întâlnirea Comitetului de Coordonare a proiectului (Webex, 05.05.2020), 
analiza şi pregătirea datelor pentru adaptarea instrumentului iBRoad în vederea testării în 
România, actualizarea activităţilor de diseminare efectuate în cadrul proiectului. 

• Analiza şi pregătirea datelor pentru adaptarea instrumentului iBRoad în vederea testării în 
România, actualizarea activităţilor de diseminare efectuate în cadrul proiectului. 

• Participare la Conferința internațională a proiectului iBRoad, care a avut loc online în data 
de 24.11.2020 și unde a fost analizat impactul și realizările proiectului în contextul Strategiei 
„Valul renovării clădirilor”. 

 

https://uac.incd.ro/Art/v11n2a05.pdf
https://www.incd.ro/crisalide/


 117 

 
 

Reprezentantul INCD URBAN-INCERC, dr. ing. Horia Petran a moderat cea de-a doua 
sesiune a conferinței „iBRoad as proof of concept of the Βuilding Renovation Passport: pilots and 
lessons learnt” în care partenerii de implementare din Bulgaria, Polonia și Portugalia au prezentat 
experiențele și provocările proiectelor pilot iBRoad. 
 
4. Proiect SMAFIN „Supporting smart financing implementation for energy efficient Balkan 
Buildings” 
 

Proiectul SMAFIN a fost depus la competiția HORIZON 2020 - National roundtables to 
implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative (15.01.2020) și este implementat în 
perioada 01.11.2020 - 31.10.2023 de un consorţiu format din 6 parteneri din Bulgaria, Croaţia, 
Grecia şi România, în baza acordului de grant nr. 955857. INCD URBAN-INCERC participă în 
calitate de terţă parte - membru al Asociaţiei Cluster Pro-nZEB. 

 
Activităţile derulate în anul 2020 au cuprins:  
• Analiza şi pregătirea activităţilor pentru România, identificarea părţilor interesate şi a 

organizaţiilor relevante pentru formarea grupului de lucru pentru România, cartografierea 
grupurilor ţintă ale proiectului; 

• Participare la întâlnirea de lansare a proiectului (online, 21-22.09.2020) și la ședințele 
lunare ale comitetului de coordonate a proiectului (online, 29.10.2020, 08.12.2020); 

• Organizarea întâlnirilor cu echipa proiectului din România pentru planificarea activităţilor 
proiectului pentru perioada următoare. 

 
5. Proiectul „The nZEB Roadshow” 
 

Proiectul „The nZEB Roadshow” a fost depus la competiția H2020 - Market Uptake (9 
septembrie 2019) și este implementat în perioada 01.06.2020 - 30.11.2022 de un consorțiu format 
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din 6 parteneri din Bulgaria, Croația, Grecia, Italia și România, în baza contractului de grant nr. 
892378. INCD URBAN-INCERC participă în calitate de terță parte - membru al Asociației 
Cluster Pro-nZEB; responsabil partener proiect Dr. ing Horia Petran. 

Activităţile derulate în anul 2020 au cuprins: 
• Analiza şi pregătirea activităţilor pentru România, participare la întâlnirea Consorţiului 

proiectului (Zoom, 16-17.06.2020), identificarea părţilor interesate pentru cartografierea 
grupurilor ţintă ale proiectului, definirea iniţială a machetelor şi a conceptului evenimentelor din 
cadrul proiectului, contribuţie la elaborarea strategiei de comunicare a proiectului pentru România. 

 

 
 
• Organizarea întâlnirilor cu echipa proiectului din România pentru pregătire livrabile și 

planificarea activităţilor proiectului pentru perioada următoare (online, 16.09.2020, 02.10.2020, 
04.12.2020). 

 

 
 

• Participarea la întâlnirile de lucru pe tematicile definite conform programului de lucru 
(online, 02.12.2020). 

 
6. Proiect PED-EU-NET - „Positive Energy Districts European Network”  
 

Proiectul PED-EU-NET a fost depus la competiția COST OC-2019-1 (05.09.2019) și 
cuprinde o rețea de 48 entităţi participante din 18 ţări, coordonatorul acţiunii fiind Fraunhofer 
Institute for Solar Energy Systems ISE (Germania); a fost stabilită componenţa comitetului de 
management (Membru titular şi coordonator pentru România - reprezentant UEFISCDI, membru 
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titular Dr. ing Horia Petran INCD URBAN-INCERC/Cluster Pro-nZEB, membri supleanţi 
reprezentanţi ai UEFISCDI, Primăria Alba Iulia şi UTCB) şi reţeaua de cercetători din România, 
dosarul fiind aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (ca prim pas în semnarea 
memorandumului de înţelegere pentru implementarea proiectului); responsabil partener proiect 
Dr. ing Horia Petran. 

Activităţile derulate în anul 2020 în cadrul proiectului COST Positive Energy Districts 
European NetWork (Action CAI9126) au cuprins participarea la întâlnirea de lansare a proiectului 
(online, 10-11.09.2020) și participarea la pregătirea grupurilor de lucru WG1 şi WG2. 

 
7. Proiect EDALPHIC BLOOM (EUKI) - „Boosting Capacities for Energy Efficiency in the 
Built Environment Sector” 
 

Proiectul „Redimensionare ecologică prin acțiuni și dialoguri urbane și rurale pentru 
atenuarea GES în Lunca inundabilă a Dunării de Jos și Delta Dunării (EDAPHIC-BLOOM 
Danube)” este finanțat prin Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI) în numele Ministerului 
Federal al Mediului, Protecției Naturii și Siguranței Nucleare din Germania (BMU). 

 
Consorțiul proiectului este coordonat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Delta 

Dunării (INCDDD) Tulcea și este alcătuit din entități de profil atât din România cat și din 
Germania, asigurând schimbul și adoptarea de bune practici: parteneri instituționali (Secretariatul 
General al Guvernului - Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă; Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor; Primăria Tulcea) și entități renumite de cercetare (Universitatea de Ştiinţe Aplicate 
Karlsruhe; Institutul de Tehnologie Karlsruhe – KIT; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA din Romania; Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-
INCERC din Bucureşti; Steinbeis Innovation GmbH/Steinbeis-Donau-Zentrum din Germania). 
Responsabil partener proiect Dr. ing Horia Petran. 

Activitățile derulate în anul 2020 au cuprins participarea la întâlnirea de lansare a proiectului 
(online, 22.12.2020) și pregătirea programului de lucru pentru primul trimestru al proiectului. 
 
8. Proiect 298 PED (PN-III-P2-2.1-PED-2019-1216) - Platformă informatică SMART de 
evaluare a costului transportului multimodal către stațiunile turistice din România 
(ROSMARTTRAVEL) 

Proiectul, început în anul 2020 și urmând a se derula până în luna martie 2022, are ca 
obiectiv principal proiectarea unei baze de date spațiale la nivelul teritoriului României pentru o 
simulare computerizată realistă a indicatorilor combinați (intermodali) de accesibilitate 
teritorială. Aplicația software integrată ce se va realiza va putea să evalueze accesibilitatea 
multimodală măsurată prin indicatorul cost de deplasare (timp)  la o serie de  destinaţii prestabilite 
- stațiuni turistice de interes național. Pe parcursul proiectului va avea loc testarea și validarea 
platformei informatice, elaborarea metodologiei de realizare a platformei integrate demonstrative 



 120 

și diseminarea rezultatelor în conferințe naționale și internaționale, participarea la manifestări 
dedicate inovării. Accesul la date relevante furnizate de serviciile digitale și promovarea unor 
politici a datelor deschise constituie condiții necesare pentru planificarea călătoriilor multimodale. 
Din acest motiv, scopul proiectului îl reprezintă furnizarea unor servicii digitale de informare 
privind călătoriile multimodale către stațiunile de interes turistic național din România. Din punct 
de vedere tehnic, proiectul propune o simulare a indicatorului de accesibilitate (indicator care 
exprimă efectul combinat al modurilor alternative de transport)  „cost de deplasare” (timp) în 
condiții de laborator utilizând „costul” aferent deplasării prin fiecare celulă a rasterului reprezentat 
de teritoriul național al României și baza de date privind graficul orar al mijloacelor de transport 
rutiere, feroviare, aeriene și navale pentru principalele stațiuni turistice. Rezultatul proiectului este 
o aplicație software în sistem OPENGIS, ce  utilizează softul ARCGIS (modul SPATIAL 
ANALYST), ARCGIS Server și limbajul de programare Pyton, concepția aplicației software fiind 
modulară cu o interfață grafică bazată pe meniuri, astfel încât să fie uşor accesibilă pentru 
utilizatorii neiniţiaţi. Această platformă informatică SMART (ROSmarTTravel) poate fi 
dezvoltată ca o aplicație Smartphone atât în domeniul turismului, cât și în domeniul transporturilor 
și planificării spațiale. 

În anul 2020 s-a desfășurat prima etapă a proiectului, având titlul: Studii de fundamentare 
privind metode și tehnici informaționale inovative privind evaluarea costului de deplasare în 
condițiile utilizării transportului multimodal. Activitățile acestei etape au presupus următoarele 
rezultate din partea INCD URBAN-INCERC: 

• studiu științific privind cele mai performante metodologii bazate pe formarea unui model 
de suprafață de cost continuu, în format raster, folosind toate nodurile de transport; 

• model informatic de elaborare a modelului suprafață a costurilor la nivelul teritoriului 
României; 

• participare la elaborarea paginii web. 
 

Rezultatele anului 2020 au fost cele așteptate pentru definirea platformei informatice de tip 
GIS, privind evaluarea costului transportului multimodal către stațiunile turistice. Au fost 
evidențiate soluțiile informatice de planificare a destinațiilor turistice, evidențiind șansa 
furnizorilor de transport de a accesa noi clienți, nu doar utilizatori obișnuiți cu digitalizarea dar și 
tineri care utilizează cu succes smartphone-ul și toți călătorii, inclusiv utilizatorii ocazionali de 
transport public și turiști. De asemenea, au fost evidențiate și efectele negative ale dezvoltării 
transporturilor și turismului. Soluțiile informatice studiate se referă atât la utilizarea modelelor 
Smart Mobility utilizând formatul GTFS, cât și soluțiile informatice de tip model de suprafață de 
cost continuu de tip raster. A fost prezentat un model de succes de utilizare a transportului 
multimodal utilizând date GTFS (modelul VINTRA pentru încurajarea călătorilor să utilizeze 
transportul public din Lituania), dar a și fost realizat un model al suprafeței de cost (MSC) privind 
evaluarea timpului de deplasare la nivelul României. A fost realizată o analiză a stațiunilor de 
interes turistic și național, analiză ce a cuprins date generale privind stațiunea turistică, 
accesibilitate, populație, forme de turism practicate și structurile turistice existente. În final, a fost 
elaborată o hartă digitală GIS la nivelul României a stațiunilor turistice de interes național și local.  

În vederea fazei a-II-a a proiectului a fost actualizată baza de date GIS la nivelul României, 
privind principalele căi de transport – traseul noilor autostrăzi, definirea unor drumuri naționale 
derivate din drumuri județene conform legislației, definirea rețelei de căi feroviare, conform 
ultimului Mers al Trenurilor, existând pe site-ul CFR.  

Prima fază a proiectului ROSMARTTRAVEL a avut 3 activități importante ce s-au 
concretizat în 6 capitole și 3 studii de interes național și o activitate de realizare și completare a 
paginii WEB dedicată proiectului ROSMARTTRAVEL.  

Capitolul 1: Studiu de fundamentare pentru îmbunătățirea cunoștințelor privind soluții 
informatice de planificare a călătoriilor în scop turistic utilizând transportul combinat a 
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evidențiat legăturile strânse existente între domeniul transporturilor și domeniul turismului, 
necesitatea implementării transportului intermodal nu numai pentru mărfuri ci și pentru pasageri și 
descrierea soluțiilor informatice de planificare a destinațiilor turistice la nivel european și global.  

Capitolul 2: Stabilirea stațiunilor de interes național și local care vor fi analizate în proiect 
și principalele căi de acces (hartă digitală) a avut ca principal scop elaborarea unei fișe dedicate 
fiecărei stațiuni de interes național și local. 

Capitolul 3: Model de aplicație informatică pentru evaluarea transportului intermodal a 
avut ca scop proiectarea unui sistem integrat de transport intermodal pe baza infrastructurii rutiere 
și feroviare existente și a cererii prognozate în domeniul transportului public al persoanelor către 
destinații turistice. 
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Rezultatele cercetării la nivelul anului 2020:  

• Studiu de interes național pentru îmbunătățirea cunoștințelor privind soluții informatice de 
planificare a călătoriilor în scop turistic utilizând transportul combinat evidențiază legăturile 
strânse existente între domeniul transporturilor și domeniul turismului, necesitatea implementării 
transportului intermodal nu numai pentru mărfuri ci și pentru pasageri și descrierea soluțiilor 
informatice de planificare a destinațiilor turistice la nivel european și global;  

• Elaborarea hărții digitale a stațiunilor turistice de interes național și local din România;  
• Studiu privind analiza implicațiilor pe care infrastructura de transport, inclusiv cea 

dedicată activităților în scop turistic le are asupra mediului în general și asupra biodiversității în 
particular;  

• Actualizarea hărții digitale a României, pentru elaborarea platformei GIS pentru evaluarea 
costului transportului multimodal către stațiunile turistice din România;  

• Studiu privind analiza căii de cost minim, bazată pe modelul suprafeței de cost în format 
raster; 

• Algoritm pentru definirea modelului de suprafață a costurilor, utilizând formatul raster al 
teritoriului național în vederea calculului distanțelor în unități de timp de la destinație (locul de 
plecare) către stațiunile de interes turistic studiat;  

• Diseminarea rezultatelor prin elaborarea paginii web dedicate proiectului 
ROSMARTTRAVEL. 
 
9. Proiect ALECOTERMO - 449PED/26.10.2020, cod: PN-III-P2-2.1-PED-2019-0463 aferent 
proiectului (admis pe lista suplimentară de finanțare a competiției) - Alternativă ecologică la 
produsele clasice de termoizolare, prin reciclarea cu recuperarea energiei reziduale a deșeurilor 
textile postindustriale și utilizarea fibrelor vegetale și de lână de oaie  
 

• Etapa 1 a contractului nr.: 449PED/26.10.2020, cod: PN-III-P2-2.1-PED-2019-0463 
aferent proiectului (admis pe lista suplimentară de finanțare a competiției): 
Alternativă ecologică la produsele clasice de termoizolare, prin reciclarea cu 
recuperarea energiei reziduale a deșeurilor textile postindustriale și utilizarea 
fibrelor vegetale și de lână de oaie (Acronim: ALECOTERMO), Director proiect: 
Dr. ing. Andreea HEGYI. 

Termen de finalizare a etapei 1: 24.12.2020 
Obiectivul etapei: 
Etapa 1 - Formularea conceptului tehnologic al proiectului (produse termoizolante bio-

eco-inovative obținute prin reciclarea și reutilizarea deșeurilor textile 
postindustriale concomitent cu utilizarea fibrelor naturale vegetale și a lânii de oaie) 

Rezultate preconizate și realizate ale etapei: 
R.1. Raport de sinteză privind sustenabilitatea conceptuală, analiza, evaluarea rezultatelor 

și gradului de realizare și validare a realizării obiectivului planificat. 
R.2. Valorificare rezultate - minim 1 articol indexat în baze de date internaționale (min. 

BDI) sau participare prin comunicare la manifestare științifică în domeniu. 
 

Proiectul are la bază colaborarea între două instituții partenere, fiecare dintre acestea 
aducându-și aportul de experiență și cunoștințe astfel încât să se realizeze o legătură optimă între 
domeniile de cercetare-inovare și producție, iar probabilitatea de atingere a obiectivelor planificate 
să fie de 100%. Astfel, activitatea INCD URBAN-INCERC, instituție cu îndelungată tradiție în 
cercetarea în domeniul construcțiilor dar și în testarea și certificarea materialelor destinate acestui 
domeniu, este completată de vasta experiență de producție a MINET SA Rm. Vâlcea, cel mai 
important producător de textile nețesute din România, care deține posibilități tehnologice moderne 
de prelucrare si realizare a produselor de tip nețesut, dar și capacitatea tehnologică de colectare și 
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reciclare a deșeurilor textile postindustriale. MINET SA este singurul reciclator autorizat de 
deșeuri textile din România, exceptând valorificarea energetică prin ardere, metodă poluantă de 
eliminare a deșeurilor textile. Nu în ultimul rând, o piatră de temelie care stă la baza acestui 
proiect este reprezentată de colaborările anterioare între cele două instituții partenere, care au 
realizat un cadru favorabil, de încredere și de anticipare a nevoilor care apar în procesul de 
inovare. Prin această colaborare, activitatea de cercetare-inovare și competențele deținute de 
INCD URBAN-INCERC ajung să fie maxim valorificate prin tranziția către agentul economic și, 
ulterior, către utilizator și beneficiar. 

Scopul acestui proiect este ca, valorificând experiența și cunoștințele deținute deja de 
instituțiile partenere, să creeze cadrul favorabil dezvoltării de produse noi, inovative, care să se 
alinieze liniilor directoare ale conceptului de Economie Circulară, cu valoare adăugată mare. 
Astfel, pornind de la resurse existente dar insuficient valorificate (fibrele naturale de origine 
animală sau vegetală), reciclând în fibre surse importante de deșeuri poluatoare de materiale 
plastice și reutilizând prin destrămare în fibre deșeuri textile, se asigură materia primă 
corespunzătoare dezvoltării unui produs nou, cu performanțe notabile atât din punct de vedere al 
domeniului de utilizare preconizat (termoizolarea clădirilor) cât și din punct de vedere al 
contribuției la sănătatea populației prin asigurarea unor condiții îmbunătățite de climat interior 
(reglarea umidității, reducerea concentrației de COV, reducerea riscului de apariție a biofimelor de 
mucegai etc.). Proiectul, prin condițiile de finanțare, permite dezvoltarea produsului până la gradul 
de dezvoltare tehnologică TRL4, dar asigură baza documentată pentru continuare până la 
transferul tehnologic și obținerea documentelor necesare conform legislației în vigoare în vederea 
punerii pe piață și utilizării. Astfel, prin colaborarea celor două instituții partenere, se preconizează 
definitivarea unui produs termoizolant care să ofere o soluție sustenabilă, eficiență și mult mai 
prietenoasă cu mediul, comparativ cu unele produse de termoizolare utilizate în prezent în mod 
curent. 

La finalizarea primei etape a proiectului au fost atinse în proporție de 100% toate obiectivele 
planificate și toți indicatorii preconizați și s-a pregătit cadrul favorabil de parcurgere a 
următoarelor etape (2021 si 2022) astfel încât, la final, gradul de îndeplinire a tuturor activităților 
de cercetare, dezvoltare, inovare și diseminare a rezultatelor, să fie de asemenea, 100%.  

Proiectul contribuie atât la dezvoltarea mediului de afaceri și producție cât și la dezvoltarea 
mediului de cercetare și inovare, stabilind o conexiune directă și cu potențial de menținere pe 
termen lung între acestea. Astfel, poate avea drept consecințe, indirecte dar importante, inclusiv 
crearea de noi locuri de muncă, creșterea competențelor personalului angajat în industrie și în 
activitatea de CDI, punctarea pe hartă a dezvoltatorilor de produse inovative prietenoase mediului 
și exploatarea tradiției naționale și a specificului local. 
 

PROIECTE DEPUSE ÎN COMPETIŢII NATIONALE SI INTERNAŢIONALE 

 
A) Proiecte depuse în competiţii naţionale  PN-III-P2-2.1-PED-2019 

 

1. Ecological alternative to classic thermal insulation products, by recycling with waste energy 
recovery of post-industrial textile waste and the use of vegetal  and sheep wool fibres 

 
Zona Energie, mediu și schimbări climatice, prevăzută în domeniile de specializare 

inteligentă pentru ciclul strategic 2014-2020 al Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și 
inovare 2014-2020. „Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă-2020, obiectivele 2030”, 
identifică prioritățile pentru implementarea unui proces de dezvoltare durabilă a întregii Românii, 
în strânsă corelație cu prioritățile strategiei Europa 2020. Materialele/produsele inovatoare care 
susțin deșeurile textile postindustriale, fibrele naturale și lâna de oaie locală îndeplinesc cerințele 
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din toată această zonă și din subzonele acesteia, precum și majoritatea provocărilor care decurg 
din cele 7 provocări societale din cadrul Orizont 2020. 
 
2. „Premierea rezultatelor cercetării – articole”   

 
În cadrul competiției „Premierea rezultatelor cercetării – articole” (Scop: Creşterea 

calităţii, a impactului şi a vizibilităţi internaţionale a cercetării româneşti prin recunoaşterea şi 
recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific 
principal internaţional. https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole  secțiunea 
Proces evaluare – Rezultate finale din 09.11.2020) cererea (cod depunere: PN-III-P1-1.1-

PRECISI-2020-43466) pentru lucrarea publicată în revista Applied Sciences-Basel (zona 
galbenă): Influence of TiO2 Nanoparticles Addition on the Hydrophilicity of Cementitious 
Composites Surfaces (autori: A. C. Hegyi, H. Szilagyi, E. Grebenișan, A. V. Lăzărescu, A. Sandu, 
C. Romilă). 

 

3. Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului judeţean Brăila -  Licitație mai 2020 Consiliul 
Județean Brăila 

 

4. Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Teleorman pentru perioada 2021-
2030 - Licitație 2020 Consiliul Județean Teleorman 

 
5. Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Teleorman - Licitație 2020 Consiliul 
Județean Teleorman 
 
6. Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Vâlcea pentru perioada 2021-2030 - 
Licitație 2020 Consiliul Județean Teleorman 
 
7. Actualizare Plan Urbanistic General (PUG) și Regulament Local de Urbanism (RLU) - 
Licitație octombrie 2020 – Primăria orașului Luduș (câștigat)  
 

B) Proiecte depuse în competiţii internaționale 
1. Propunere de proiect: „Building the Green Forest Cities of Future”, acronim BuildGreen - a 
fost depus la competiția de proiecte HORIZON 2020 - Innovative nature-based solutions for 
carbon neutral cities and improved air quality (13.02.2020) și se află în curs de evaluare; 
responsabil partener proiect Dr. ing Horia Petran; 
 
2. Propunere de proiect: „EntertRain-Developing a training scheme for minimizing the 
performance gap in NZEBs” - a fost depus la programul EUKI al Ministerului Federal German 
pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitatea Nucleară (18.02.2020) și se află în curs de 
evaluare; proiectul este coordonat de National and Kapodistrian University of Athens (Grecia), iar 
HELLENIC PASSIVE HOUSE INSTITUTE (Grecia), INCD URBAN-INCERC și University of 
Zagreb, Faculty of Civil Engineering (Croația) sunt parteneri; responsabil partener proiect Dr. ing 
Horia Petran; 
 
3. Propunere de proiect: Proiectul „Boosting Capacities for Energy Efficiency in the Built 
Environment Sector (BLOOM)” - a fost depus la programul EUKI al Ministerului Federal 
German pentru Mediu, Conservarea Naturii și Securitatea Nucleară (18.02.2020) și se află în curs 
de evaluare; proiectul este coordonat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare „Delta 
Dunarii”, iar INCD URBAN-INCERC, Primăria Tulcea și Steinbeis Innovation gGmbH 
(Germania) sunt parteneri; responsabil partener proiect Dr. ing Horia Petran; 

https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole
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Depunere propunere de proiect H2020: „Integrating Building Renovation Passports into 

Energy Performance Certification schemes for a decarbonised building stock” - acronim 
iBRoad2EPC, depus la competiția HORIZON 2020 - Market Uptake (the next generation of EPC); 

Depunere propunere de proiect H2020 „Supporting smart financing implementation for 
energy efficient Balkan Buildings”, acronim SMAFIN – depus la competiția HORIZON 2020 - 
National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative, 

Depunere propunere de proiect H2020 „nZEB Ready - Enhancing Market Readiness for 
nZEB implementation” - depus la competiția HORIZON 2020 - Market Uptake, Stimulating 
demand for sustainable energy skills in the construction sector, 

Depunere propunere de proiect H2020 „EnCARE - Mitigating household energy poverty in 
post coal regions” (Aria apelului: Reducerea sărăciei energetice în gospodării, LC-SC3-EC-2-
2018-2019-2020), 

Depunere propunere de proiect H2020 „PIONEER - Empowering citizens and 
neighborhoods by Co-Creating Extended Realities for Low Cost, Energy Efficient answers to 
Energy Poverty” (Aria apelului: Reducerea sărăciei energetice în gospodării, LC-SC3-EC-2-2018-
2019-2020). 

Pregătire preliminară a implicării în propuneri de proiecte pentru Apel H2020 Green Deal 
LC-GD-4-1-2020 (termen final 26.01.2021): 

- „BuildGreen - Building the Green Forest Cities of Future”, HORIZON 2020 - Innovative 
nature-based solutions for carbon neutral cities and improved air quality; 

- „ZEN-SEE - Zero-Energy Neighbourhoods in Southern and Eastern Europe”, HORIZON 
2020 – Green Deal (LC-GD-4-1-2020)  - termen limită 27 ianuarie 2021. 

 
4. Prounere de proiect „MultIscale Engineering of PoLyvalEnt Smart Matrix CompoSiTes with 
EcO-friendly Alternative CemeNtitious Materials for DurablE InfraStructure” (Acronym: 
MILESTONES) - având 8 parteneri din 5 țări, în cadrul competiției M-era.Net 2020, având INCD 
URBAN-INCERC partener din partea României (Echipa de implementare propusă: Henriette 
Szilagyi, Cornelia Baeră, Andreea Hegyi, Adrian Lăzărescu).  

• Coordonator: LMC2- University Lyon 1, Franța 
• Partener 1: IRCER- University Limoges, Franța 
• Partener 2: MATEIS - INSA Lyon, Franța 
• Partener 3: NIRD-URBAN-INCERC, România (Echipa de implementare propusă: 

Henriette Szilagyi, Cornelia Baeră, Andreea Hegyi, Adrian Lăzărescu) 
• Partener 4: CVVM-CRIB Université de Sherbrooke, Canada 
• Partener 5: MCM - Université de Laval, Canada 
• Partener 6: MPD Fluorspar MINERSA group, Spania 
• Prepropunerea nu a obținut finanțare. 

 
5. Propunere proiect regenerare urbană în cadrul concursului „SAratov Open International 
Competition” - organizat de Fundația DOM.RF parte a proiectului național de locuințe și mediu 
urban în Rusia, Strelka KB și ISOCARP (03.09.2020).  
 

Concursul s-a adresat institutelor și firmelor de proiectare urbană, la nivel internațional. 
Subiectul competiției a fost  dezvoltarea conceptelor de arhitectură și planificare urbană pentru 
dezvoltarea integrată a centrului orașului Saratov, inclusiv terenurile fostului aeroport Saratov-
Central, Ostrov Zeleny (Insula Verde), Parcul Pobedy (Parcul Victoriei), Glebuchev Ovrag 
(Dealul Glebuchev) și insula Pokrovskie Peski (Nisipurile Pokrovsky). Soluția a fost elaborată în 
cadrul Sucursalei URBANPROIECT, sub îndrumarea Directorului General CSI conf. univ. dr. 
arh., habil. urb. Vasile Meiţă.  



 127 

 
6. Propunere de proiect „Restoring Ecosystems to Enhance Biodiversity and Ecosystem Services 
based on Science and Innovations with local Wisdom for Sustainable Well-being” (acronim 
ReECO) - 12 parteneri din 8 țări, în cadrul competiției H2020, în care URBAN-INCERC era 
partener unic din România.  
 

CONFERINŢELE INCD URBAN-INCERC 

 

În cursul anului 2020 s-au organizat două ediții ale Conferinţei de cercetare în construcţii, 

economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, respectiv: 
 

• Cea de-a XVII-a ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii, economia 

construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială: 
„TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN URBANISM, ARHITECTURĂ ŞI CONSTRUCŢII” - 

INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, 9 aprilie 2020 

 

 
 

În data de 9 aprilie 2020, INCD URBAN-INCERC urma să organizeze cea de-a XVII-a 
ediţie a Conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi 
dezvoltare teritorială având ca temă „Tradiţie şi inovare în urbanism, arhitectură şi construcţii”. 
Pornind de la faptul că, în context european, una dintre provocările domeniilor ce conlucrează la 
adaptarea continuă a habitatului uman la schimbările din economie şi societate şi nevoile de 
protecţie a mediului este nevoia de modernitate pe fondul existenţei unui vast patrimoniu istoric, 
obiectivul conferinţei era de a reflecta asupra încercărilor urbanismului, arhitecturii şi 
construcţiilor de a sprijini tranziţia aşezărilor urbane către modernitate păstrând, în acelaşi timp, 
tradiţiile şi patrimoniul moştenite din trecut. Pe fondul pandemiei generate de noul coronavirus, 
lucrările acestei ediţii au fost amânate, fiind desfăşurate odată cu lucrările celei de-a XVIII-a ediţii 
a conferinţei. 

 
• Cea de-a XVIII-a editie a Conferinței de cercetare în construcții, economia 

construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială: 
„URBANISM, ARHITECTURĂ ȘI CONSTRUCȚII ÎN PERIOADA DE CRIZĂ, 

PERSPECTIVE DE RELANSARE” - INCD URBAN-INCERC, București, 28 august 2020 
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În data de 28 august 2020, INCD URBAN-INCERC a organizat cea de-a XVIII-a ediţie a 

Conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi 
dezvoltare teritorială având ca temă „Urbanism, arhitectură şi construcţii în perioada de criză. 
Perspective de relansare”. Pornind de la faptul că actuala criză „COVID-19” a confruntat 
omenirea cu provocări fără precedent, iar măsurile implementate pentru limitarea propagării 
virusului au afectat toate domeniile, şi probabil vor afecta şi activităţile viitoare, iar posibila 
reapariţie a epidemiei solicită regândirea activităţilor pe termen lung, întrucât toate vor fi relansate 
într-o nouă formă, obiectivul conferinţei este de a provoca o reflecţie asupra provocărilor adresate 
urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor în perioade de criză, cu accent pe posibilele schimbări în 
viitor. Evenimentul a constat în afişarea pe portalul conferinţelor INCD URBAN-INCERC 
(http://conf.incd.ro/) la data precizată a prezentărilor primite, sub forma unui suport scris (PDF) şi 
a unei înregistrări audio (MP3). 

 
„ORAŞELE ROMÂNEŞTI POST-PANDEMIE. O REGÂNDIRE A SPAŢIULUI 

PUBLIC - 25 noiembrie 2020 
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Conferinţa „Oraşele româneşti post-pandemie. O regândire a spaţiului public” a fost  
organizată în parteneriat de INCD URBAN-INCERC, Sucursala URBANPROIECT şi Şcoala 
Doctorală de Urbanism a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”.  

Evenimentul a făcut trecerea (şi totodată legătura) între Ziua Urbanismului şi Ziua 
Cercetătorului. În cadrul evenimentului, specialiştii în domeniu au evidențiat modalităţile în care 
oraşele româneşti se pot adapta schimbărilor generate de pandemia COVID-19. De asemenea, au 
fost discutate măsurile ce pot fi implementate de către autorităţile locale pentru a utiliza spaţiul 
public într-o manieră cât mai eficientă, ţinând cont de condiţiile actuale, impuse de distanţarea 
socială. 

Lucrările prezentate de cercetătorii din cadrul Sucursalei URBANPROIECT: 
 

A) Mese rotunde şi Conferinţe 
1. Participare la Forumul „CEE CLIMATE POLICY FRONTIER – Moving beyond regional best 

practices to reach the Paris Agreement goals”, organizat la Romanian American Foundation 
(București, 21.02.2020), în calitate de expert al grupurilor de lucru „Clean Heating Sources in 
Buildings” și „Energy Efficiency in Buildings”; 

2. Participare la lucrările Conferinţei ICIR EUROINVENT 2020 (INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON INNOVATIVE RESEARCH), Iași, România, 21-22 Mai 2020: 
Conferinţa ICIR (Conferinţa Internaţională a Cercetării Inovative) este un eveniment distinct 
dar care face parte din EUROINVENT, ca şi complex de manifestări ştiinţifice care reunesc 
contribuţiile şcolilor consacrate din învăţământul superior, cercetarea academică şi de 
asemenea, a cercetătorilor şi inventatorilor individuali. 

3. Conferinţa are un caracter pluridisciplinar, destinat Ingineriei şi ştiinţei materialelor, biofizicii, 
chimiei, protecţiei mediului etc. Aceasta a găzduit un număr de 65 lucrări, dintre care 27 
lucrări au fost prezentate sub formă de prezentare orală, pe parcursul a trei sesiuni plenare, de-
a lungul a două zile şi de asemenea 38 lucrări care au fost prezentate sub formă de poster, 
expuse vizualizării online pe platforma conferinţei. 

4. Rezumatele lucrărilor participante au fost cuprinse în Book of Abstracts, EUROINVENT ICIR
2020, ISSN :2601-45 80/2601 -4599, disponibil la  
http://vww.euroinvent.org/conference/doc/Book_ICIR_2020.pdf). Lucrările in extenso vor fi 
cuprinse în Proceedings-ul Conferinţei, aflat în curs de indexare (ISI Proceedings). 
Participarea consorţiului 6 PS/13.09.2019 la Conferinţa ICIR 2020 a cuprins lucrarea: 
„Development of cement-based materials enriched with polymeric coated reactive grains as 
long-term promoter of matrix continuous hydration”.  

5. Participare la lucrările Conferinţei PRODUCTICA - 29-30 Mai 2020 (Tehnologii, produse şi 
servicii inovative), MIOVENI - 29 Mai 2020. 

6. Conferinţa PRODUCTICA, (Tehnologii, Produse şi Servicii inovative) este un eveniment cu 
caracter ştiinţific, dedicat atât mediului academic cât şi mediului de afaceri şi entităţilor 
administrativ-locale, direct interesate de noutăţi cu caracter inovativ (materiale şi tehnologii) 
ce pot fi considerate posibile soluţii la problematica cotidiană, prin conversie rapidă a 
prototipurilor către implementare la utilizare uzuală, prin respectarea prevederilor legale de 
certificare şi confirmare a parametrilor specifici, în conformitate cu normele aflate în uz. 

7. Conferinţa PRODUCTICA este girată de către INCERTRANS SA, coordonator în cadrul 
consorţiului 6 PS/13.09.2019, făcând parte din colectivul de organizare. 

8. Rezumatele lucrărilor participante au fost transmise cu caracter bilingv, româno-englez. 
Lucrările în extenso, după evaluare corespunzătoare (Peer review) sunt publicate în Annals of 
the Academy of Romanian Scientists Series on Engineering Sciences, Volum 12, Număr 
1/2020, ISSN 2066-8570, cu indexare de tip BDI - în curs de publicare. Participarea 
consorţiului 6 PS/13.09.2019 la Conferinţei PRODUCTICA a cuprins lucrarea: „Polymeric 
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coated reactive grains as intelligent addition in cementitious composites for generating the 
Self-Healing effect” (Granule polimerice reactive, adaos inteligent în compozite cu matrice pe 
baza de ciment pentru generarea efectului de Auto vindecare). 
Autori: Constantin-Dorinel VOINIŢCHI, Cornelia BAERĂ, Miron ZAPCIU, Claudiu- Lucian 
MATEI, Henriette SZILAGYI, Nicoleta IONESCU, Fănica TUDORIE. Parteneri: 
INCERTRANS SA, INCD URBAN-INCERC. 

9. Participare la Conferinţa internaţională Casa Pasivă „Building the future - sustainably!”, Virtual 
Conference (septembrie-octombrie 2020), prezentare cu titlul „An evolution of National nZEB 
standard using Passive House Principles”, (Online, 23.09.2020);  

10. Participare conferinţa EUSEW - EU Sustainable Energy Week 2020 (23-25.06.2020)  
11. Participare la Virtual Conference „European energy decarbonisation: reinforcing the EU’s 

2050 climate neutrality goal through a green recovery” (10.06.2020) 
12. Participare online la conferinţa „Earthquakes in the midst of the pandemic”, organizată în 

cadrul acordului „EUR-OPA Major Hazards” şi de Ministerul de Interne al Croaţiei, 
Directoratul pentru Protecţie Civilă – dr. ing. E. S. Georgescu, dr. ing. I. G. Craifaleanu – 
19.11.2020 

13. Participare la Conferința ICSD (International Conference on Sustainable Development), SUA, 
21.09.2020, cu prezentarea: Methodology for identifying the ecological corridors. Case study: 
planning for the brown bear corridors in the Romanian Carpathians, autori: Popescu O.-C., 
Tache A.-V., Petrișor A.-I. 

14. Participare la Lucrările Seminarului Geografic Internațional „Dimitrie Cantemir”, 
(International Geographical Conference „Dimitrie Cantemir”) ediția a XL-a, Web Conference, 
24 Octombrie 2020, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie și 
Geologie, Departamentul de Geografie, Iași 2020, cu prezentarea: Ecological networks: a 
spatial planning concern in Romania, autori Tache A.-V., Popescu O.-C., Petrișor A.-I. 

15. Participare la cea de-a 2-a Conferință Internațională Re-shaping Territories, Environment and 
Societies: New Challenges for Geography, organizată de Universitatea București, Facultatea 
de Geografie, Departamentul Geografie Umană și Economică, cu prezentarea Ecological 
connectivity reflected in territorial planning, autori Tache A.-V., Petrișor A.-I., Popescu O.-C. 

16. Participare la cea de-a 5-a Conferință Internațională IAFOR privind Durabilitatea, Energia și 
Mediul (The 5th IAFOR International Conference on Sustainability, Energy and the 
Environment), Hawaii – SUA, 06.09.2021), organizată de Forumul Academic Internațional 
IAFOR, online, cu prezentarea lucrării A historical view of addressing the connectivity of the 
Green Infrastructure in the urban plans, autori: Popescu O.-C., Petrișor A.-I. 

17. Se menționează Diploma onorifică „TOP DOWNLOADED PAPER 2018-2019”, acordată de 
către WILEY doamnei Cornelia Baeră (CSIII, INCD URBAN-INCERC Sucursala Timișoara), 
membră a consorțiului  6 PS/13.09.2019, pentru vizibilitatea crescută și interesul major acordat 
de mediul științific publicației: „A Review of Self-Healing Concrete for Damage Management 
of Structures” (De Belie, N., Gruyaert, E., Al‐Tabbaa, A., Antonaci, P., Baera, C., Bajare, D., 
... & Litina, C. (2018). Advanced materials interfaces, 5(17), 1800074.), în calitate de co-autor 
al menționatei lucrări. 
 
B) Participare la alte evenimente şi întâlniri 
 

1. Participare la evenimentul de lansare a programului European Cluster Excellence (Bruxelles, 
18.02.2020), în calitate de reprezentant al Clusterului Pro-nZEB. Workshopul a fost organizat 
de EASME (Agenție executivă a Comisiei Europene) cu ocazia lansării celor 13 proiecte 
finanțate în cadrul apelului de proiecte COS-CLUSTER-2018-03-02 (COSME), în cadrul 
căruia se derulează proiectul SMART4NZEB; 
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2. Participare la întâlnirea de lansare a proiectului SMART4NZEB - „Strengthening clusters 
Management Activities and Running Trans-national for implementation of nearly Zero 
Energy Buildings” (București, 26-27.02.2020), derulat în cadrul programului European 
Cluster Excellence (COSME). În cadrul celei de-a doua zi a evenimentului, a avut loc la 
INCD URBAN-INCERC, o masă rotundă cu partenerii proiectului (4 clustere din Serbia, 
Slovenia și Polonia) și cu reprezentanți ai Clusterului Pro-nZEB, având tema „Opportunities 
and challenges for the construction sector regarding the nZEB concept implementation in 
project countries”, fiind organizată și o vizită ghidată în spațiul de practică The Building 
Knowledge Hub Romania; 

3. În perioada 27 februarie - 04 martie 2020, la Biblioteca Națională a României, s-a desfășurat 
evenimentul „Educație pentru o mai bună pregătire la dezastre”, cu ocazia Zilelor Protecției 
Civile. În cadrul evenimentului, au fost mai multe expoziții, printre care si expoziția  pe tema 
cutremurului a URBAN-INCERC (expoziția tehnică a IGSU, Caravana SMURD „Fii 
pregătit”, Expoziția Mobilă despre cutremure (MOBEE) a INFP, expoziția Muzeului 
Pompierilor și o expoziție de cărți din colecția Bibliotecii Naționale a României, pe tema 
cutremurului din 4 martie 1977). Pe toată durata evenimentului, specialiștii URBAN-INCERC 
(dr. ing. E.S. Georgescu, dr. ing C. S. Dragomir, dr. ing. D. Dobre) au stat la dispoziție cu 
activități interactive menite a ilustra ce sunt cutremurele, care pot fi efectele lor și ce se poate 
face pentru reducerea riscului seismic. 

4. În data de 4 martie, între orele 09:00 - 16:30, s-au desfășurat, în sala de conferințe Mircea 
Eliade (parter), lucrările Simpozionului „43 de ani de la cutremurul din 1977”. 

5. Participare la Webinar cu tema „Putting EU Green Deal in Action: Upscaling sustainable home 
renovation with innovative financing tools: RenOnBill & EuroPACE” (online, GoToWebinar, 
21.04.2020) (dr.ing. H. Petran); 

6. Participare la cea de-a doua întâlnire a grupului de experţi pe tema „Benchmarking of Different 
Financial Instruments to Unlock Private Financing for Energy Renovation, also in the Context 
of Supporting the Most Vulnerable Consumers (Topic 2)”, organizat în cadrul proiectului 
Invest-EE BENCHMARKING FOR MOBILISING INVESTMENTS IN ENERGY 
EFFICIENCY”(http://invest-ee.eu/) finanţat de Comisia Europeană (Online, GoToMeeting, 
28.04.2020). 

7. Participare la cel de-al doilea Webinar din seria „Renovation Wave in Action: Sharing 
Experiences” având tema „Integrated Renovation Programmes and One-stop Shops: The 
INNOVATE Partners* experience” (Online, GoToWebinar, 20.05.2020);  

8. Participare la Webinar Cluster4Smart (Online, GoToWebinar, 25.05.2020); 
9. Participare la Webinar „Renovation Wave - Build up skills” (Online, GoToWebinar. 

28.05.2020) - BUILD UP; 
10. Participare workshop online - Cursuri de perfecţionare în Pyrosim, cursuri 1-7, Introducere și 

exemplu model de simulare incendiu, principii de bază, generare geometrie simplă și 
introducerea meshului și a datelor iniţiale de simulare, evaluarea rezultatelor din Pyrosim, 
geometrii complexe ce reflectă diferite situaţii din realitate, realizarea unui model 
particularizat de calcul incendiu de faţadă în Pyrosim, cu o anumită sarcină termică ce trebuia 
determinată, introducerea condiţiilor particularizate de întreținere a arderii, identificarea 
problemelor ce pot apărea la geometrii complexe; 

11. Participare workshop online - Cursuri de perfecţionare în Autocad 2018, cursuri 1-14, 
realizarea setărilor workspace-ului, realizarea modelelor 2D pentru diverse instalaţii de 
stingere incendii, utilizarea layerelor și a diferitelor tool-uri pentru a uşura munca în program, 
opţiuni de printare în layout, realizarea unor modele 2D și lucrul cu blocuri de diverse tipuri, 
multi-linii și elemente folosite în crearea instalaţiilor de stingere incendii, realizarea 
schemelor de calcul cu elementele realizate anterior, de instalaţii de stingere ce includ spk, 
drencere, hidranți interiori, rezervoare de incendiu, pompe și toate racordurile și armăturile 

http://invest-ee.eu/
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adiţionale în modul 2D, vedere în plan. Introducere în modul 3D și efectuarea unei piese 
simple în 3D, modelare 3D de geometrii și crearea unor ansamble 3D; 

12. Participare curs online - Noţiuni introductive de protecţie la zgomot susţinut de Tiberiu 
Cătălina în cadrul UTCB; 

13. Participare la Webinar „Sustainable energy investment in Member State Recovery Plans” - 
Partea I (Online, GoToWebinar, 16.06.2020); 

14. Participare în calitate de vorbitor la Webinar „Viitorul oraşelor în România: certificarea 
comunităţilor locale” (Online, Zoom, 04.06.2020), prezentare „Angajarea la nivel local pentru 
implementarea conceptului nZEB în comunităţi sustenabile”; 

15. Participare la Webinar „Sustainable energy investment in Member State recovery plans” - 
Partea a II-a (Online, GoToWebinar, 30.06.2020); 

16. Participare la webinar „Clusters for Next Generation EU: Dialogue between European 
Commissioner Thierry Breton and European Clusters Alliance” (Online, GoToWebinar, 
30.06.2020); 

17. Participare conf. dr. ing. Iolanda-Gabriela Craifaleanu la webinarul CISCO Webex „Antelope 
5.10: Latest Advances in the Antelope Environmental Monitoring System”, organizat de 
Kinemetrics, SUA (24 iunie 2020); 

18. Participare la webinar - training ECAS H2020 - Central BioNanoTech Suport, Institutul de 
Chimie Macromoleculara „Petru Poni”, Iași, Academia Română (Online, Zoom, 06.07.2020); 

19. Participare în calitate de membru al panelului la videoconferința EURO-Construcții (Online, 
Webex, 23.07.2020); 

20. Participare în data de 14 iulie la Webinarul organizat de Filiala Bucureşti a SRGF (platforma 
GoToMeeting) - Noi aspecte privind îmbunătățirea şi ranforsarea pământurilor; 

21. Participare în data de 23 iulie la Webinarul organizat de Filiala București a SRGF (platforma 
GoToMeeting) - Tendinţe actuale privind proiectarea şi execuţia incintelor pentru excavaţii 
adânci în zone urbane; 

22. Participare la webinarele CISCO Webex „Seismic Data Center: Operator vs. Data User” şi 
„Seismic Instrumentation Requirements in Building Codes”, organizate de Kinemetrics, SUA 
(8 iulie şi 22 iulie 2020); 

23. Participare la webinar „Cluster Center Webinar: The Role, Inter-relationships and Principles of 
Clusters with Dr. Nicola Watts” (Online, Zoom, 21.08.2020); 

24. Participare la SECED - Webinar Online - Advancements in the Seismic Risk Assessment of 
Reinforced Concrete Buildings (06.08.2020); 

25. Participare la webinar „Casa Eficientă Energetic” organizat de ROENEF, AIIR. OAER şi 
Clusterul Pro-nZEB (Online, Zoom, 04.09.2020), membru al panelului de discuţii, prezentare 
cu titlul „Cât de ambiţioase sunt performanţele cerute prin program şi cum le obţinem”; 

26. Participare la Training Webinar „Business Model Design and Innovation for Cluster 
Organizations”, organizat de SGG - Clusterul Construcţiilor din Slovenia (Online, 
10.09.2020); 

27. Participare la teleconferinţa Webex cu reprezentanţii MLPDA şi colectivul Băncii Mondiale cu 
privire la implementarea activităţilor din perioada următoare în cadrul proiectului 
„Consolidarea capacităţii de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice în renovarea fondului construit naţional din perspectiva eficienţei 
energetice şi a riscului seismic”, cod MySmis 127562/cod SIPOCA 606 - la Componenta Risc 
Seismic (08.09.2020); 

28. Participare la webinarele organizate de Kinemetrics (SUA): „Etna2 Network-Centric 
Accelerograph” (02.09.2020), „Kinemetrics Digitizers: Operation Range and Applications” 
(16.09.2020), precum şi la webinarul Probleme speciale de investigaţii geotehnice și geofizice 
(SRGF, 14.09.2020). Webinarele au abordat tematici referitoare la aparatura de înregistrare 
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seismică utilizată şi în reţeaua seismică a INCD URBAN-INCERC, precum şi aspecte privind 
condiţiile de teren din amplasament; 

29. Participare online la 3 evenimente din seria BIM în Ingineria Geotehnică, organizate de Filiala 
Bucureşti a SRGF împreună cu partenerul educaţional ALLBIM NET, în perioada 02-
04.09.2020: 

-  webinar 02.09.2020 - Workflow BIM în IG; 
-  webinar 03.09.2020 - Modelarea sistemelor de susţinere a excavațiilor adânci;  
-  webinar 04.09.2020 - Modelarea FEM și stabilitatea talazarilor. 

30. Participare dr. ing. Emil-Sever Georgescu, dr. fiz. Monica Cherecheș la webinarul „Open 
Science strategic approaches and the importance of open research data” (6.10.2020) - 
organizat de UEFISCD; 

31. Participare dr. ing. Emil-Sever Georgescu la webinarul „Launch of Making Cities Resilient 
2030 (MCR2030)” (28.10.2020); 

32. Participare online dr. ing. Emil-Sever Georgescu la „întâlnirea comună a panelurilor pentru 
Strategia Naţională de CDI şi specializare inteligentă”, organizată de UEFISCDI 
(30.10.2020); 

33. Participare online la webinarele organizate de Earthquake Engineering Research Institute, 
EERI (SUA): „Using Scenarios for Preparedness: Comparing Pandemics and Earthquakes” 
(16.10.2020), „Citizen Advocacy: Tools to Advance Seismic Safety Policy” (28.10.2020), 
„Common Challenges Preparing for Low Frequency/Fligh-Risk Events Earthquakes and 
Pandemics)” (30.10.2020), precum şi la webinarul „Journee technique du Groupe Jeunes de 
TAssociation Francaise du Genie Parasismique” (AFPS, 16.10.2020). Webinarele au abordat 
tematici din domeniul ingineriei seismice. 

34. Participare la Webinar „How to increase the level of excellence of consortium clusters & 
engaging policy makers” organizat de ECCP-FESCP (Online, 01.10.2020); 

35. Participare la Webinar „Opportunities for Building Renovation in the National Recovery and 
Resilience Plans” organizat de EURIMA (Online, 01.10.2020); 

36. Participare la Webinar „Towards the next-generation energy performance certification” 
organizat în cadrul proiectului H2020 xOtendo (Online, Webex, 01.10.2020), membru X-
tendo Advisory Board; 

37. Organizare Webinar C4E „Making the Renovation Wave Work!”, organizat ca eveniment 
conex Forumului C4E (Central and Eastern Energy Efficiency Forum 2020) (Online, 
16.10.2020); 

38. Participare la Webinar „Renovate Europe Day (REDay 2020) #Renovate2Recover” organizat 
de EUROACE (Online, 27.10.2020); 

39. Participare la Webinar „Renovate Europe Day (REDay 2020) Slovenia” organizat de SGG - 
Clusterul de Construcţii din Slovenia (Online, 29.10.2020). prezentare cu titlul 
„SMART4NZEB - The European Strategic Cluster Partnership for Excellence în Nearly-Zero 
Energy Buildings and Deep Energy Renovation”; 

40. Participare la Webinar INSTRUCT „The correlation between energy efficiency and training” 
organizat de Cardiff University în cadrul proiectului H2020 INSTRUCT (Online, 
30.10.2020); 

41.  Workshop cu Consiliul Regional de exploatare (SE Regional Exploitation Board) al 
proiectului H2020 ePANACEA SE REB (online, 03.12.2020); 

42. Online Workshop Build Up Skills „Leveraging the skills of building professionals to deliver 
on the European Green Deal” (09.12.2020) 

43. Întâlnirea consorțiului proiectului REPLACE – participare în calitate de membru al Consiliului 
Consultativ al proiectului (online, 10.12.2020); 

44. 12th BUILD UP Skills European exchange meeting (10.12.2020); 
45. Webinar „Resilient Ventilative Cooling în practice” - TightVent (09.12.2020); 
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46. Cea de-a 6-a ediție digitala a Dezbaterii EuroUrbanism.ro „Reabilitarea clădirilor și locuirea 
accesibilă – noi motoare economice și sociale” (online, 09.12.2020); 

47. Seminarul on-line (Webinar) organizat de Centrul European pentru Reabilitarea Clădirilor din 
INCD URBAN-INCERC, 22 - 23.10.2020. 

 
Centrul European pentru Reabilitarea Clădirilor din INCD URBAN-INCERC, funcţionând 

în cadrul Acordului EUR-OPA Hazarduri Majore (European Center for Buildings Rehabilitation 
ECBR) a pregătit şi organizat desfăşurarea Seminarului on-line (Webinar) în cadrul Proiectului 
„Utilizarea cunoştinţelor obţinute de centrele specializate ale Acordului EUR-OPA Hazarduri 
Majore pentru asigurarea rezilienţei seismice a clădirilor importante pentru comunităţi. Pregătirea 
acţiunilor suport pentru viitoarea Strategie de Reducere a Riscului Seismic în România”. 

Seminarul on-line a avut loc în zilele de joi 22.10.2020 şi vineri 23.10.2020 între orele 
10.00- 14.00 şi a constat din câte 5 prelegeri zilnice pe platforma Zoom ale cercetătorilor 
specialişti din ECBR - INCD URBAN-INCERC, incluzând cunoştinţe teoretice şi practice, ca şi 
întrebări şi răspunsuri. S-au făcut cinci prezentări în fiecare zi. 

Seminarul ECBR s-a referit la două domenii, astfel: 
▪ joi 22.10.2020 - Seminar de instruire/webinar privind reducerea riscului seismic 

pentru unităţile şcolare/educaţionale - adresat profesorilor, directorilor şcolilor şi 
personalului administrativ - s-au înscris 100 de participanţi; 

▪ vineri 23.10.2020 - Seminar de instruire/webinar - adresat personalului autorităţilor 
locale - s-au înscris 50 de participanţi. 

Seminarul a oferit cunoştinţe de nivel ştiinţific ridicat dar accesibile unor categorii variate de 
participanţi, particularizate pe domeniile indicate, cu referire la hazard, vulnerabilitate şi risc 
seismic, incluzând activităţile şi recomandările aplicabile. Prezentările au fost elaborate de Emil- 
Sever Georgescu, Iolanda-Gabriela Craifaleanu, Daniela Dobre şi Claudiu-Sorin Dragomir şi au 
fost corelate cu structura şi obiectivele viitoarei Strategii de Reducere a Riscului Seismic în 
România. Seminarul a oferit exemple de legătură cu răspunsul la pandemia Sars-CoV-2/Covid 19 
prin prezentarea impactului şi măsurilor luate, ca şi a învăţămintelor de la cutremurul din Croaţia 
din 22 martie 2020, care a afectat un număr considerabil de clădiri şi persoane din capitala ţării, 
Zagreb. 

S-a asigurat un caracter atractiv şi interactiv prin identificarea, prezentarea şi evaluarea 
tipologiei clădirilor în care lucrau cei înscrişi, ca şi prin antrenarea participanţilor spre a răspunde 
la nişte chestionare în timp real, pregătite de Iolanda-Gabriela Craifaleanu. Acestea au sondat 
opiniile lor privind percepţia unor cuvinte şi termeni din domeniu, aprecierea riscului seismic al 
clădirilor în care lucrează şi a obiectivelor viitoarei Strategii Naţionale de Reducere a Riscului 
Seismic, în curs de elaborare la MLPDA cu sprijinul Băncii Mondiale, în parteneriat cu INCD 
URBAN- INCERC, prin Proiectul SIPOCA 606. Sinteza răspunsurilor s-a putut urmări în timp 
real. Prezentările sunt accesibile pe website INCD URBAN-INCERC/ECBR. 
https://www.incd.ro/despre/ecbr/ 

La finalul Seminarului s-a acordat un Certificat de participare nominal transmis prin e-mail. 
Proiectul este finanţat de Consiliul Europei - Acordul EUR-OPA Hazarduri Majore/EUR-

OPA Open Partial Agreement, prin Grant Agreement ECBR GA/2020/02. FIMS PO No. 660533 
(Using knowledge from EUR-OPA specialized centres to ensure earthquake resilience of 
important community buildings. Preparatives to support the forthcoming Strategy of Seismic Risk 
Reduction in Romania) şi se înscrie în priorităţile de acţiune ale Cadrului ONU - Sendai 
Framework 2015. Acţiunea se desfăşoară în colaborare cu centrul EUR-OPA ECPFE din Atena, 
Grecia. 

În cadrul proiectului SIPOCA-592, coordonat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în 
contextul elaborării Strategiei Naţionale de Cercetare, Inovare şi Specializare Inteligentă 2021-
2027, la consultarea online privind actualizarea domeniilor de specializare inteligentă la nivel 

https://www.incd.ro/despre/ecbr/
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naţional pentru perioada de programare 2021-2027, s-a participat, la: 
▪ întâlnirile panelurilor de consultare a experților UEFISCDI „Tehnologii inovative 

pentru creşterea rezilienţei sectoarelor economice strategice” şi „Materiale, produse 
şi servicii inteligente” - dr. ing. Iolanda-Gabriela Crăifăleanu, dr. ing. Emil Sever 
Georgescu – şedinţele din 03.11.2020, 13.11.2020, 18.11.2020. Promovare în 
comisii a domeniilor de activitate ale INCD URBAN-INCERC, în scopul includerii 
acestora pe lista finală a specializărilor inteligente pentru România. Elaborare fişe 
de tematică şi argumentarea lor în faţa reprezentanţilor MEC. 

▪ întâlnirile panelului de consultare a experţilor UEFISCDI „Materiale, produse şi  
servicii inteligenteˮ, subdomeniul „Materiale Reciclabile şi Tehnologii pentru 
reciclarea materialelorˮ - dr. ing. Irina Popa, în calitate de contributor - şedinţele 
din 03.11.2020, 13.11.2020, 18.11.2020. Elaborare fişă în vederea promovării 
activităţilor sucursalelor INCD URBAN-INCERC pe domeniile reprezentative din 
cadrul panelului şi al subdomeniului precizat.  

48. Participare online la Ședința Corespondenților Permanenți și Directorilor de Centre 
Specializate din Acordul EUR-OPA și prezentarea raportului ECBR pe 2020, 3-4 noiembrie 
2020; 

49. Participare online la conferinţa „Integrated techniques for the seismic strengthening and 
energy efficiency of existing buildings”, organizată de Comisia Europeană, Joint Research 
Centre - dr. ing. E. S. Georgescu, dr. ing. I. G. Craifaleanu - 16-19.11.2020; 

50. Participare la webinarul organizat de Earthquake Engineering Research Institute, EERI, cu 
titlul „Earthquakes in Pandemics: Experiences from Earthquakes in Europe”, dr. ing. I. G. 
Craifaleanu, dr. fiz. M. Chereches, ing. Florina Filip - 19.11.2020; 

51. Participare la workshop-ul „Earth science data analysis using Phyton & Jupiter Notebook”, 
organizat în cadrul conferinţei GEOSCIENCE 2020, dr. ing. I. G. Craifaleanu - 22.11.2020; 

52. Participare la conferința despre energie și schimbări climatice, organizată de Sandbag 
împreună cu Future Energy Leaders (World Energy Council), având tema „Pactul Ecologic 
European - Rolul României” (București, 14.02.2020), în calitate de membru în panelul 
Dezbatere: Strategia industrială pentru viitorul Europei, susținând prezentarea „Pactul 
Ecologic European: Provocare sau oportunitate pentru construcțiile din România?”; 

53. Participarea colectivului sucursalei la Dezbaterea regională programată în cadrul proiectului 
sectorial MCI 6PS - Soluții inovative de proiecție a infrastructurii de transporturi utilizând 
materiale de construcții cu proprietăți speciale de auto-întreținere și auto-reparare, din 15 
octombrie, la ora 10.00, online, utilizând platforma MsTeams.  

54. Participarea colectivului sucursalei la Dezbaterea națională programată în cadrul proiectului 
sectorial MCI 6PS - Soluții inovative de proiecție a infrastructurii de transporturi utilizând 
materiale de construcții cu proprietăți speciale de auto-întreținere și auto-reparare, din 27 
noiembrie, la ora 10.00, online, utilizând platforma MsTeams. 

55. Participarea la conferința on-line Circular Economy in Balkan countries. The state of play 
2020 (09.07.2020) (Lăzărescu Adrian). Eveniment organizat de către CCIA Timiş în cadrul 
Proiectului Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons „CE Beacons”, în 
colaborare cu: Wuppertal Institute of Climate, Environment and Energy - Germany, Cleantech 
Bulgaria, Chamber of Commerce and Industry of Serbia, Athena Research And Innovation 
Center In Information, Communication And Knowledge Technologies- Greece and Center for 
circular economy development CirEkon- Serbia;  

Scopul principal al acestui webinar a fost de a evidenţia cooperarea și de a prezenta stadiul 
actual al afacerilor circulare în 4 țări din regiune: România, Serbia, Bulgaria și Grecia, în 
conformitate cu scopul proiectului de a dezvolta un ecosistem CE și servicii care să permită 
tranziția spre CE în Balcanii de Vest. 
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56. Participare la videoconferința EURO-Construcții (23.07.2020) – Szilagyi Henriette, cu tema 
„Industria de construcții: domeniu strategic, sub impactul schimbării! Cererea de lucrări, 
influențată de noile reglementări de eficiență energetică! Investiții sustenabile, dezvoltare 
durabilă și/sau transformare digitală?”. 

57. Sesiuni online Web of Science 
Toate sesiunile s-au desfășurat online, au fost gratuite și s-au adresat tuturor utilizatorilor 

Web of Science (studenți, doctoranzi, cadre didactice, cercetători, bibliotecari etc.): 
- 9 aprilie: Descoperă unificarea datelor în Web of Science; 
- 16 aprilie: Noutăți Journal Citation Reports și InCites Benchmarking & Analytics; 
- 24 aprilie: Aprofundează cunoștiințele în domeniul tău de cercetare cu Web of 

Science; 
- 28 aprilie: Accesează articole printr-un singur clic cu pluginul Kopernio; 
- 14.07.2020 Personalizează experiența Web of Science - Participant Mircea Rus. 

58. Participarea cercetătorilor Brăduț IONESCU, Anamaria CIRCA, Adrian LĂZĂRESCU, 
Henriette SZILAGYI, la manifestarea (livetalk) din 4 iunie având ca tematică „Ultra High-
Performance Fibre Reinforced Shotcrete for Soil-Steel Structures Repair Works” - Nicholas 
Bardou, organizată de către Sérgio Fernandes în cadrul organizației EUROSTRUCT, 
University of Minho, Portugal. 

Au fost prezentate și discutate mai multe studii de caz pe tematica propusă. 
59. Participarea la: focus grupul privind domeniul Mediu Construit Sustenabil, organizat online în 

6 octombrie 2020, organizat de către ADR Centru; 
60. Participarea la Webinarul „Importance of the interplay between energy and circular economy” 

23 Septembrie 2020; 
61. Participare la conferința de închidere a proiectului SOL_nZEB „Elaborarea unei politici 

publice alternative la politicile publice inițiate de guvern în domeniul locuirii durabile, prin 
promovarea de soluții care să conducă la creșterea accesibilității clădirilor de locuit de tip 
NZEB” (București, 07.02.2020); 

62. Primirea unei vizite a unui student doctorand la U.A.U.I.M., coordonat de conf. dr. arh. Marius 
Voica, în cadrul spațiului de practică – The Building Knowledge Hub Romania (07.02.2020); 

63. Pregătire propuneri de proiecte activități de pregătire a organizării Forumului C4E 2020 pentru 
eficiență energetică în Europa centrală și de Est (Poiana Brașov 12-15 octombrie 2020), 
activități organizatorice, de comunicare și dezvoltare de parteneriate în cadrul Clusterului Pro-
nZEB; 

64. Activităţi de pregătire a dosarului de participare la Acţiunea COST CAI 9126 „Positive Energy 
Districts European NetWork” (PED-EU-NET) (dr. ing. Horia Petran); 

65. Participare dr. ing. Horia Petran în calitate de expert evaluator la Panelul pentru domeniul 3 - 
Energie, Mediu şi Schimbări Climatice pentru evaluarea finală a proiectelor depuse la 
competiţia PN-III-CERC-CO-PED-2-2019, a Subprogramului 2.1. Competitivitate prin 
cercetare, dezvoltare şi inovare - Proiect experimental - demonstrativ, din cadrul Planului 
Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020, PN III (Online, Zoom, 29-
30.04.2020); 

66. Activităţi de pregătire a organizării Forumului C4E 2020 pentru eficienţă energetică în Europa 
Centrală şi de Est (Poiana Braşov 12-15 octombrie 2020), activităţi organizatorice, de 
comunicare şi dezvoltare de parteneriate în cadrul Clusterului Pro-nZEB (dr. ing. Horia 
Petran); 

67. Participare Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU la videoconferința IGSU privind indicatorii 
Cadrului ISDR-DRR ONU Sendai - MLPDA, UTCB și INCERC - 04.05.2020; 

68. Participarea la The 30th Conference BSEE Building Services and Energy Efficiency 2020, 
online – Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iași, 2-3.07.2020, (Ciobanu A., Cherecheș M., 
Filip F., Mârț M); 
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69. Organizare Workshop-uri în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), 
subproiect Construim Împreună Viitori Ingineri Constructori (C.I.V.I.C.), Universitatea 
Tehnică Gh. Asachi Iași, Facultatea de Construcții și Instalații: 

70. Prezentare workshop „Construcțiile verzi”, 05.06.2020 (Filip Florina); 
71. Prezentare workshop aplicativ „Eficiența energetică a construcțiilor verzi”, 10.06.2020 (Filip 

Florina); 
72. Prezentare workshop aplicativ „Eficiența energetică a construcțiilor verzi”, 26.06.2020 (Filip 

Florina); 
73. Prezentare workshop „Construcțiile verzi”, 19.06.2020 (Ciobanu Adrian); 
74. Participarea la conferința on-line Circular Economy in Balkan countries. The state of play 

2020 (09.07.2020) (Lăzărescu Adrian). Eveniment organizat de către CCIA Timiş în cadrul 
Proiectului Western Balkan Circular and Climate Innovation Beacons „CE Beacons”, în 
colaborare cu: Wuppertal Institute of Climate, Environment and Energy, Germany, Cleantech 
Bulgaria, Chamber of Commerce and Industry of Serbia, Athena Research And Innovation 
Center In Information, Communication And Knowledge Technologies, Greece and Center for 
circular economy development CirEkon, Serbia. Scopul principal al acestui webinar a fost de 
a evidenţia cooperarea și de a prezenta stadiul actual al afacerilor circulare în 4 țări din 
regiune: România, Serbia, Bulgaria și Grecia, în conformitate cu scopul proiectului de a 
dezvolta un ecosistem CE și servicii care să permită tranziția spre CE în Balcanii de Vest. 

75. Participare la videoconferința EURO-Construcții (23.07.2020) - Szilagyi Henriette, cu tema 
„Industria de construcții: domeniu strategic, sub impactul schimbării! Cererea de lucrări, 
influențată de noile reglementari de eficiență energetică! Investiții sustenabile, dezvoltare 
durabilă și/sau transformare digitală?”. 

76. Șase cercetători din cadrul Sucursalei Cluj-Napoca, respectiv Andreea HEGYI, Elvira 
GREBENIȘAN, Monica COSMA, Adrian LĂZĂRESCU, Braduț IONESCU, Henriette 
SZILAGYI au participat în perioada 22-23 iunie 2020 la BootCamp-ul ClimateLaunchpad.  

ClimateLaunchpad este cea mai mare competiție de idei de afaceri „verzi” din lume. 
Misiunea acestei competiţii este de a debloca potențialul inovaţiilor şi ideilor inovatoare care 
abordează schimbările climatice şi pot contribui la rezolvarea acestora. Concursul creează o scenă 
pentru aceste idei. ClimateLaunchpad este parte a antreprenoriatului oferit de EIT Climate-KIC.  

Programul ClimateLaunchPad este cea mai mare competiție de idei în domeniul „clean 
technology” finanțată de EIT Climate-KIC si organizată în România de către CCIA Timiș. 
Misiunea competiției este aceea de a atrage potențialul de tehnologii inovative din Europa și de a 
crea oportunități pentru inovatori în vederea atenuării efectelor schimbărilor climatice. Scopul este 
accelerarea inovațiilor care conduc la un viitor cu emisii scăzute de dioxid de carbon. În acest 
sens, trebuie descoperite cele mai bune idei sustenabile. Anul acesta au intrat în competiție 55 de 
țări. Cele mai bune idei au fost selectate, iar echipele au participat la un bootcamp intensiv susținut 
de lectori internaționali, cu sesiuni de instruire, coaching (tehnici de pitching, business canvas 
etc.). 

 

Din cadrul Sucursalei Cluj-Napoca, au fost depuse un număr de 4 aplicaţii şi acceptate 
pentru participarea la faza următoare a compeţiei 2, respectiv: ATHIN-WOOL (Hegyi Andreea, 
Grebenişan Elvira, Cosma Monica) şi E-GECOP (Lăzărescu Adrian, Szilagyi Henriette, Ionescu 
Brădut).  

În urma parcurgerii modulelor prezentate în cadrul BootCampului, cele două echipe din 
cadrul Sucursalei au fost selectate pentru a participa la Finala Naţională a ClimateLaunchpad. 

Locul I pe țară (27.08.2020) în cadrul competiţiei ClimateLaunchPad Finala Națională a fost 
câștigat de către echipa E-GECOP (Lăzărescu Adrian, Szilagyi Henriette, Ionescu Brăduţ).  

În cadrul Finalei Regionale CLIMATELaunchPad - 17-18 septembrie (14 țări: regiunea 
Europa de Est, Orientul Mijlociu și Asia Centrală: Armenia, Azerbadjan, Cipru, Georgia, Ungaria, 
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Israel, Kazahstan, Moldova, Pakistan, România, Turcia, Emiratele Arabe, Ucraina, Uzbekistan) 
competiţiei echipa E-GECOP a câștigat locul II. 

În cadrul Finalei Mondiale CLIMATELaunchPad din 30 septembrie echipa E-GECOP s-a 
situat în primele 16 echipe clasate. 
77. Participare la Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a Școlii Doctorale de Urbanism și 

Arhitectură, ed. a VI-a, ediție desfășurată online, Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu” (22.07.2020) cu lucrările Conectivitatea infrastructurilor verzi din perspectiva 
planificării urbane: de la origini la concepte moderne (Popescu O.-C.) și Habitatul construit 
al Deltei Dunării – studiu de caz: - orașul Sulina (Voloacă G.). 
 

C) Participări la conferințe, saloane, expoziții, târguri, unde au fost obținute premii, 
distincții și medalii, astfel: 

 
Perioada Organizator Premiu/Diplomă 

Mai 2020 

TECHNICAL-SCIENTIFICAL, 
ARTISTIC AND LITERARY 

BOOK SALON 
„EUROINVENT” 

2020 

Medalie de argint 

Lăzărescu A., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A., 
Betoane alternative – Betonul geopolimer. 
Cercetări și oportunități emergente, Ed. 

Napoca, ISBN 978-606-062-023-5 

Mai 2020 

TECHNICAL-SCIENTIFICAL, 
ARTISTIC AND LITERARY 

BOOK SALON 
„EUROINVENT” 

2020 

Medalie de aur 

Călătan G., Hegyi A., Szilágyi H., Meiță V., 
Sandu M., Materiale vernaculare pentru 

construcţii în contextul dezvoltării durabile, Ed. 
MEGA, ISBN 978-606-020-210-3 

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - 11th European Exhibition of 

Creativity and Innovation, Iași, 
România, 21-23 Mai 2020 

Medalie de aur 

Lăzărescu A. V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A., Meiţă V., Process for the realization and 
alkali-activated geopolymer binder, without 

cement 

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - 11th European Exhibition of 

Creativity and Innovation, Iași, 
România, 21-23 Mai 2020 

Medalie de aur 

Lăzărescu A. V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A., Meiţă V., Process for the realization and a 

system of pavements, paving slabs and road 
edges made from alkali-activated geopolymer, 

without cement content 

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - 11th European Exhibition of 

Creativity and Innovation, Iași, 
România, 21-23 Mai 2020 

Medalie de aur 

Grebenișan E., Hegyi A., Lăzărescu A. V., 
Research regarding self-cleaning capacity of 

cementitious composites with TiO2 
nanoparticles addition 

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - 11th European Exhibition of 

Creativity and Innovation, Iași, 
Romania, 21-23 Mai 2020 

Medalie de aur 

Voinițchi C. D., Cladoveanu F. V., Zapciu M., 
Nicolae A., Ionescu N., Dima C., Meiță V., 

Matei C. L., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A., 
Sandu M., Deak G., Moncea M. A., Dumitru F. 
D., Panait A. M., Cement-based materials with 
self-repairing properties induced by reactive 

grains with protective coating 
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Perioada Organizator Premiu/Diplomă 

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - 11th European Exhibition of 

Creativity and Innovation, Iași, 
România, 21-23 Mai 2020 

Medalie de aur 

Meiță V., Sandu M., Matei C. L., Szilagyi H., 
Gruin A., Hegyi A., Baera C., Self-Healing 

effect of reactive grain addition for long-term 
continuous hydration in cementitious 

composites 

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - 11th European Exhibition of 

Creativity and Innovation, Iași, 
România, 21-23 Mai 2020 

Medalie de aur 

Ionescu B.A., Lăzărescu A., Evaluation of 
mineral local raw materials for the production 

of alkali-activated geopolymer binders 

Mai 2020 

The International Student 
Innovation and Scientific Research 

Exhibition, Sibiu, Mai  2020 - 
„Nicolae Bălcescu” Land Forces 

Academy Sibiu 

Medalie de bronz  
A. Boca, T.P.Toader, A. C. Mircea, 

Rehabilitation of ,,Romanesque” structures  

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - 11th European Exhibition of 

Creativity and Innovation, Iași, 
România, 21-23 Mai 2020 

Diplomă și Medalie de aur 

Vermeșan H., Chira M., 
Method of electrodeposition of zinc-nikel alloy 

on stainless steel substrate 

Mai 2020 

PERLIS INTERNATIONAL 
ENGINEERING INVENTION & 

INNOVATION EXHIBITION (PI-
ENVEX) 2020, Universiti Malaysia 

Perlis, 18-21 Mai 
 

Medalie de aur 

Corbu O. C., Szilagyi H., Pirgariu G., 
Eco-innovative concrete based on cement and 
recycled waste glass and PET (polyethylene 

terephthalate) for applications in construction 
„BESTIPET”  

Mai 2020 

The International Student 
Innovation and Scientific Research 

Exhibition, Sibiu, May  2020 - 
„Nicolae Bălcescu” Land Forces 

Academy Sibiu 

Medalie de bronz  
Forumul Inventatorilor Români   

Mircea A. C., Toader T.P., Self-Healing 
Concrete 

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - The 12th edition of 

European Exhibitions of Creativity 
and Innovation 

Medalie de argint  
Toader T.P., Mircea A. C., Dico C., Special 
concrete used to reduce pollution impact in 

transport infrastructure 

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - The 12th edition of 

European Exhibitions of Creativity 
and Innovation 

Medalie de argint  
Toader T.P., Mircea A. C., Dico C., Self-

Healing Concrete 
 

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - The 12th edition of 

European Exhibitions of Creativity 
and Innovation  

Medalie de bronz 
Boca A., Toader T.P., Mircea A.C., 

,,Romanesque” structures – Rehabilitation 
methods  

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - The 12th edition of 

European Exhibitions of Creativity 
and Innovation 

Diplomă de excelență 
Mircea A. C., Toader T.P., Dico C., A 
sustainable approach regarding the 

development of engineered composites 
materials (ECCs)  
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Perioada Organizator Premiu/Diplomă 

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - The 12th edition of 

European Exhibitions of Creativity 
and Innovation  

Diplomă de bronz și Certificat de participare 
Tache A.-V., Popescu O.-C, Ivana C., 

A method for ensuring ecological connectivity 
in the Romanian Carpathian Mountains in the 

context of spatial planning 

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - The 12th edition of 

European Exhibitions of Creativity 
and Innovation 

Certificat de participare 
Ungureanu T., Popa A., Voloacă G., 

The potential of augmented reality in the 
dissemination of urban planning documentation 

Mai 2020 

„EUROINVENT” 
2020 - The 12th edition of 

European Exhibitions of Creativity 
and Innovation  

Certificat de participare 
Popa A., Voloacă G., Ungureanu T., 

Economic vulnerabilities in the Cities of the 
Danube, Case study: Turnu Măgurele 

21-23 Mai 
2020 

„EUROINVENT” 
2020 - European Exhibition of 

Creativity and Innovation 

Diplomă de participare 

Popa A., Ungureanu T., Voloacă G., 
Economic vulnerabilities in the cities of the 

Danube. Case study Turnu Măgurele 

21-23 Mai 
2020 

„EUROINVENT” 
2020 - European Exhibition of 

Creativity and Innovation 

Diplomă de participare 

Popa A., Ungureanu T., Voloacă G., 
The potential of augmented reality in 
thedissemination of urban planning 

documentation 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of Achievement and Inventica 2020 

Medal 

Hegyi A.-C., Szilagyi H., Dico C.-S., Meiţă V., 
Composite thermal insulation composite panels 
with sheep wool core, production methods and 

execution 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of Achievement and Inventica 2020 

Medal 

Călătan G.-A., Hegyi A.-C., Szilagyi H., Meiţă 
V., Wall construction system based on unfired 

clay 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of Excellence and Inventica 2020 

Medal 

Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A.-C., Meiţă V., Process for the realization and 

alkali-activated geopolymer binder, without 
cement 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of Excellence and Inventica 2020 

Medal 

Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A.-C., Meiţă V., Process for the realization and 

system for alkali-activated geopolymer 
pavements, paving slabs and road edges, 

without cement content 



 141 

Perioada Organizator Premiu/Diplomă 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of Excellence and Inventica 2020 

Medal 

Voinițchi C-tin.D., Zapciu M., Meiță V., Sandu 
M., Matei C.-L., Szilágyi H., Gruin A., Hegyi 

A.-C., Lăzărescu A.-V., Baeră C., 
Cement-based materials with self-repairing 
properties induced by reactive grains with 

protective coating 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of Achievement and Inventica 2020 

Medal 

Vermeșan H., Chira M., Method of 
electrodeposition of zinc-nikel alloy on 

stainless steel substrate 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of achievement and Inventica 2020 

Medal 

Dobrescu C.-F., Systematic studies on defining 
interaction process of clay minerals for 

achieving synthetic mixtures as composite 
materials applied in stabilization works 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of achievement and Inventica 2020 

Medal 

Zaharia M. C., Alexe I. M., Ene C., 
Sound absorbing characteristics of some 

modern and recyclable materials with 
macromolecular compounds structure 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of achievement and Inventica 2020 

Medal 

Dragne H., Simion A., Stoica D., Experimental 
research on the behavior of the systems for 

ventilated facades, exposed to the fire action 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of achievement and Inventica 2020 

Medal 

Petcu C., Vasile V., Innovative constructive 
solutions using by-products and traditional raw 

materials, suitable for prefabricated building 
elements 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of achievement and Inventica 2020 

Medal 

Dragomir C. S., Craifaleanu I- G., Meita V., 
Georgescu E. S., Dobre D., Cismelaru A., 

Innovative concept for the integrated data flow 
Management within the national network for 

the seismic monitoring and protection of 
building stock at nird urban- incerc 
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Perioada Organizator Premiu/Diplomă 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of achievement and Inventica 2020 

Medal 

Voinitchi C-tin-D., Zapciu M., Meiță V., Sandu 
M., Matei C.-L., Szilagyi H., Gruin A., Hegyi 

A.-C., Lăzărescu A.-V., Baeră C., 
Cement-based matrix materials with self-

healing properties based on reactive granules 
with protective COATING 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of achievement and Inventica 2020 

Medal 

Voinitchi C-tin-D., Zapciu M., Meiță V., Sandu 
M., Matei C.-L., Szilagyi H., Gruin A., Hegyi 

A.-C., Lăzărescu A.-V., Baeră C., 
Cement-based materials with self-repairing 
properties induced by reactive grains with 

protective coating 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of participation 

Lambrache S., Estimation of socio-economic 
costs resulting from air pollution in the indoor 

environment 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of participation 

Popa I., Mureşanu A., A novel, innovative and 
sustainable three-layered coating 

Iulie 2020 XXIV International Exhibitions of 
Inventics INVENTICA, Iași, 2020 

Diploma of participation 

Popescu O.-C., Ivana C., The city as an 
ecosystem: the connectivity of green 

infrastructures in the context of spatial 
planning 

29-31 Iulie 
2020 INVENTICA 2020 

Diploma pf participation 

Popa A., Ungureanu T., Voloacă G., Problems 
in the economic development of Turnu 

Măgurele 

29-31 Iulie 
2020 INVENTICA 2020 

Diploma of participation 

Popa A., Ungureanu T., Voloacă G., 
Augmented reality - a lens for understanding  

urban planning documentation 

August 
2020 

The 5th Anniversary Edition of the 
International Invention Innovation 

Competition in Canada ICAN 2020, 
Toronto Canada 

Medalie de aur 

Hegyi A.-C., Szilagyi H., Dico C.-S., Meiţă V., 
Composite thermal insulation composite panels 
with sheep wool core, production methods and 

execution 

August 
2020 

The 5th Anniversary Edition of the 
International Invention Innovation 

Competition in Canada ICAN 2020, 
Toronto Canada 

Medalie devargint 

Călătan G.-A., Hegyi A.-C., Szilagyi H., Meiţă 
V., Wall construction system based on unfired 

clay 
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Perioada Organizator Premiu/Diplomă 

August 
2020 

The 5th Anniversary Edition of the 
International Invention Innovation 

Competition in Canada ICAN 2020, 
Toronto Canada 

Medalie de aur 

Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A.-C., Meiţă V., Process for the realization and 

alkali-activated geopolymer binder, without 
cement 

August 
2020 

The 5th Anniversary Edition of the 
International Invention Innovation 

Competition in Canada ICAN 2020, 
Toronto Canada 

Medalie de aur 

Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A.-C., Meiţă V., Process for the realization and 

system for alkali-activated geopolymer 
pavements, paving slabs and road edges, 

without cement content 

August 
2020 

The 5th Anniversary Edition of the 
International Invention Innovation 

Competition in Canada ICAN 2020, 
Toronto Canada 

Medalie de aur 

Voinițchi C. D., Cladoveanu F. V., Zapciu M., 
Nicolae A., Ionescu N., Dima C., Meiță V., 

Matei C. L., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A., 
Sandu M., Deak G., Moncea M. A., Dumitru F. 
D., Panait A. M., Cement-based materials with 
self-repairing properties induced by reactive 

grains with protective coating 

August 
2020 

The 5th Anniversary Edition of the 
International Invention Innovation 

Competition in Canada ICAN 2020, 
Toronto Canada 

Medalie de aur 

Corbu O. C., Szilagyi H., Pirgariu G., 
Eco- innovative concrete based on cement and 

recycled waste glass and PET (polyethylene 
terephthalate) for applications in construction 

„BESTIPET” 

August 
2020 

Conferința de cercetare în 
construcții, economia construcțiilor, 
urbanism și dezvoltare teritorială: 

Urbanism, Arhitectură și 
construcții în perioada de criză, 

perspective de relansare, organizată 
de INCD URBAN-INCERC 

Diplomă de participare 

Popescu O.-C., Proiectul ConnectGREEN: 
recomandări privind identificarea și 

managementul coridoarelor ecologice în 
Ecoregiunea Carpatică, din perspectiva 

planificării spațiale 

Octombrie 
2020 

Salonul de Invenții „Traian Vuia 
Timișoara” 2020 

Medalie de argint 

Ungureanu T., Popa A. C., Voloacă G., Meiță 
V., Înțelegerea documentațiilor de urbanism 

prin intermediul realității augmentate 

Septembrie 
2020 

The IVth International Fair of 
Innovation and Creative Education 

for Youth (ICE-USV) Suceava, 
2020 

Medalie de aur 

Grebenişan E., Lăzărescu A.-V., Hegyi A., 
Cementitious composite materials with TiO2 

nanoparticles addition 

Septembrie 
2020 

The IVth International Fair of 
Innovation and Creative Education 

for Youth (ICE-USV) Suceava, 
2020 

Medalie de  aur 

UTCN Cluj-Napoca 
Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 

A.-C., Meiţă V., Process for the realization and 
alkali-activated geopolymer binder, without 

cement 



 144 

Perioada Organizator Premiu/Diplomă 

Septembrie 
2020 

The IVth International Fair of 
Innovation and Creative Education 

for Youth (ICE-USV) Suceava, 
2020 

Medalie de argint 

Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A.-C., Meiţă V., Process for the realization and 
a system of pavements, paving slabs and road 
edges made from alkali-activated geopolymer, 

without cement content 

Septembrie 
2020 

The IVth International Fair of 
Innovation and Creative Education 

for Youth (ICE-USV) Suceava, 
2020 

Medalie de bronz 

Ionescu B. A., Lăzărescu A.-V., Hegyi A., 
Alkali-activated geopolymer materials with 

different natural mineral raw materials 

Septembrie 
2020 

International Invention and Trade 
Expo 2020 LONDRA 

Medalie de  aur 

Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A.-C., Meiţă V., Process for the realization and 

system for alkali-activated geopolymer 
pavements, paving slabs and road edges, 

without cement content 

Septembrie 
2020 

International Invention and Trade 
Expo 2020 LONDRA 

Special Award 

Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A.-C., Meiţă V., Process for the realization and 

system for alkali-activated geopolymer 
pavements, paving slabs and road edges, 

without cement content 

Septembrie 
2020 

International Science and Invention 
Fair, ISIF, 2020 

Medalie de bronz 

Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A.-C., Meiţă V., Process for the realization and 

system for alkali-activated geopolymer 
pavements, paving slabs and road edges, 

without cement content 

3-5 
Septembrie 

2020 

Târgul Internațional de Inventică și 
Educație Creativă pentru Tineret 
ICE-USV, Ediția a IV-a, 2020, 

Suceava, România 

Medalia de argint  

Boca A., Toader T. P., Mircea C. A., 
Protejarea valorilor proprii de patrimoniu în 
procesul de reabilitare al bisericilor romanice  

3-5 
Septembrie 

2020 

Târgul Internațional de Inventică și 
Educație Creativă pentru Tineret 
ICE-USV, Ediția a IV-a, 2020, 

Suceava, România 

Medalia de argint  

Circa A.C., Toader T. P., Determinarea 
rezistenței reziduale a două compoziții de 

materiale compozite cementoase cu proprietăți 
de autovindecare 

3-5 
Septembrie 

2020 

Târgul Internațional de Inventică și 
Educație Creativă pentru Tineret 
ICE-USV, Ediția a IV-a, 2020, 

Suceava, România 

Medalia de bronz  

Toader T. P., Mircea A.C., Boca A., 
Proiectarea micro-betonului cu proprietați de 

autovindecare, pornind de la realizarea 
materialelor compozite cementoase  

Octombrie 
2020 

Salonul de Invenții „Traian Vuia 
Timișoara” 2020 

Medalie de aur 

Hegyi A.-C., Szilagyi H., Dico C.-S., Meiţă 
Vasile., Composite thermal insulation 

composite panels with sheep wool core, 
production methods and execution 
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Perioada Organizator Premiu/Diplomă 

Octombrie 
2020 

Salonul de Invenții „Traian Vuia 
Timișoara” 2020 

Medalie de aur 

Călătan G.-A., Hegyi A.-C., Szilagyi H., Meiţă 
V., Wall construction system based on unfired 

clay 

Octombrie 
2020 

Salonul de Invenții „Traian Vuia 
Timișoara” 2020 

Medalie de aur 

Grebenisan E., Hegyi A.-C., Lazarescu A.-V., 
Szilagyi H., Research on self-cleaning capacity 

of cementitious composites with TiO2 
nanoparticles addition 

Octombrie 
2020 

Salonul de Invenții „Traian Vuia 
Timișoara” 2020 

Medalie de aur 

Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A.-C., Meiţă V., Process for the realization and 

alkali-activated geopolymer binder, without 
cement 

Octombrie 
2020 

Salonul de Invenții „Traian Vuia 
Timișoara” 2020 

Medalie de aur 

Popa A. C., Ungureanu T., Meiță V., Voloacă 
G., Modele de dezvoltare a porturilor 

Dunărene. Studiu de caz: Ennshafen, Austria 

Octombrie 
2020 

Salonul de Invenții „Traian Vuia 
Timișoara” 2020 

Medalie de aur 

Vermeșan H., Chira M., Method of 
electrodeposition of zinc-nikel alloy on 

stainless steel substrate 

Octombrie 
2020 

Salonul de Invenții „Traian Vuia 
Timișoara” 2020 

Medalie de aur 

Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A.-C., Meiţă V., Process for the realization and 
a system of pavements, paving slabs and road 
edges made from alkali-activated geopolymer, 

without cement content 

Octombrie 
2020 

Salonul de Invenții „Traian Vuia 
Timișoara” 2020 

Medalie de aur 

Ionescu B. A., Lăzărescu A.-V., Hegyi A., 
Szilagyi H., Evaluation of mineral local raw 

materials for the production of alkali-activated 
geopolymer binders 

Octombrie 
2020 

Salonul de Invenții „Traian Vuia 
Timișoara” 2020 

Medalie de aur 

Voinițchi C. D., Zapciu M., Meiță V., Sandu 
M., Matei C. L., Szilagyi H., Gruin A., Hegyi 

A.-C., Lăzărescu A.-V., Bolborea B., Baeră C.,
Cement-based materials with self-repairing 
properties induced by reactive grains with 

protective coating, (patent application: 
A/00022 of 20.01.2020) 

Octombrie 
2020 

Salonul de Invenții „Traian Vuia 
Timișoara” 2020 

Medalie de argint 

Ungureanu T., Popa A. C., Voloacă G., Meiță 
V., Înțelegerea documentațiilor de urbanism 

prin intermediul realității augmentate 
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Perioada Organizator Premiu/Diplomă 

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de argint  
Boca A., Toader T.P., Călătan G.A., Sălăjanu 
T., Lupan L.M., Protecting the own values of 
patrimony in the rehabilitation process of the 

romanesque churches  

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de argint  

Circa A. C., Toader T.P., Dico C., 
Determination of residual strength of two 
compositions of cementitious composite 
materials with self-healing properties  

 

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de argint  
Sălăjanu T. A., Toader T.P., Lupan L.M., 

Piscoiu D.N., Reducing environmental 
pollution emissions by choosing insulating 

material with minimum environmental impact  

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de argint  

Toader T.P., Circa A.C., Boca A., Sălăjanu T. 
A.; Lupan L.M., Designing micro-concrete with 

self-curing properties, starting from the 
engineered cementitious composite materials  

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de aur 

Popa I., Petcu C., Mureşanu A., Innovative and 
thermal insulating multilayered finishings with 

sunflower seed hulls waste 
 

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de bronz 

Dobrescu C.-F., Systematic studies on defining 
interaction process of clay minerals for 

achieving synthetic mixtures as composite 
materials applied in stabilization works 

 

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de bronz 

Grigoraşenco C., Method of waste recovery 
from post- consum composites in the 

construction materials industry 
 

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de aur 

Petcu C., Vasile V., Innovative constructive 
solutions using by- products and tradiţional 

raw materials, suitable for prefabricated 
building elements 

 

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de bronz 

Dragne H. G., Simion A., Stoica D., Studies 
regarding the fire behavior of materials from 

multilayer walls 
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13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de bronz 

Dragne H. G., Simion A., Stoica D., 
Experimental research on the behavior of the 
systems for ventilated facades, exposed to the 

fire action 
 

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de bronz 

Lambrache S., Contributions regarding the 
development of lca type cost analyzes within the 

construction materials industry 
 

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de argint 

Zaharia M.-C., Alexe I. M., Ene C., Sound 
absorbing characteristics of some modern and 

recyclable materials with 
Macromolecular compounds structure 

 

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de aur 

Dragomir C. S.,  
Crăifăleanu I.-G., Meiţă V., Georgescu E.-S., 

Dobre D., Cişmelaru A., Innovative concept for 
the integrated data flow management within the 

national network for the seismic monitoring 
and protection of the building stock at NIRD 

URBAN-INCERC 
 

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de aur 

E.-S. Georgescu, Vasile V., Petcu C., Meiţă V., 
Ion M., Cioncu-Puenea M., Stamate C., Dobre 

D., Indoor air quality and COVID-19 pandemic 
issues 

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Diplomă de bronz 

Popescu O.-C., Tache A.-V., 
Planificarea coridoarelor ecologice din Munții 

Carpați: principii, acțiuni, recomandări 

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și  
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara, 

ediția a VI-a 

Medalie de aur 

Voinițchi C. D., Zapciu M., Meiță V., Sandu 
M., Matei C. L., Szilagyi H., Gruin A., Hegyi 

A.-C., Lăzărescu A.-V., Bolborea B., Baeră C., 
Cement-based materials with self- repairing 
properties induced by reactive grains with 

protective coating, (patent application: 
A/00022 of 20.01.2020) 

24 
Octombrie 

2020 

Seminarul Geografic Internațional 
Dimitrie Cantemir, Iași, ediția a 

XL-a 

Diplomă de participare 

Tache A.-V., Popescu O.-C., Petrișor A.-I., 
Ecological networks. A spatial planning 

concern in Romania 
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Noiembrie 
2020 UEFISCDI 

PN-III-P1-1.1-PRECISI-2020-43466 

Influence of TiO2 Nanoparticles Addition on 
the Hydrophilicity of Cementitious Composites 

Surfaces 

Noiembrie 
2020 

Salonul Internațional al Cercetării 
Științifice, Inovării și Inventicii 

PRO INVENT 2020 

Diploma de Excelență și Medalie de aur 

Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A.-C., Meiţă V., Procedeu de realizare și liant 

geopolimer activat alcalin, fără conținut de 
ciment 

Noiembrie 
2020 

Salonul Internațional al Cercetării 
Științifice, Inovării și Inventicii 

PRO INVENT 2020 

Diploma de Excelență și Medalie de aur 

Lăzărescu A.-V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi 
A.-C., Meiţă V., Procedeu de realizare și 

sistem de pavele, dale și borduri stradale din 
microbeton geopolimer activat alcalin, fără 

conținut de ciment 

Noiembrie 
2020 

Salonul Internațional al Cercetării 
Științifice, Inovării și Inventicii 

PRO INVENT 2020 

Diploma de Excelență și Medalie de aur 

Vermeșan H., Chira M., Method of 
electrodeposition of zinc-nikel alloy on 

stainless steel substrate 

Noiembrie 
2020 

Salonul Internațional al Cercetării 
Științifice, Inovării și Inventicii 

PRO INVENT 2020 

Premiul Special al OSIM 

Corbu O. C., Szilagyi H., Pirgariu G., 
Eco-innovative concrete based on cement and 
recycled waste glass and PET (polyethylene 

terephthalate) for applications in construction 
„BESTIPET” 

Noiembrie 
2020 

Conferința Orașele românești post-
pandemie. O regândire a spațiului 

public, organizată de INCD 
URBAN-INCER și UAUIM 

Diplomă de participare 

Tache A.-V., Ivana C., Soluții informatice de 
planificare în scop turistic utilizând transportul 

combinat 

Noiembrie 
2020 

Conferința Orașele românești post-
pandemie. O regândire a spațiului 

public, organizată de INCD 
URBAN-INCER și UAUIM 

Diplomă de participare 

Popescu O.-C., Petrișor A.-I., Importanța 
serviciilor ecosistemice oferite de 

infrastructura verde în timpul pandemiei 
COVID-19 

Noiembrie 
2020 

Conferința Internațională RE-
shaping Territories, Environment 
and Societies: New Challenges for 

Geography, Universitatea 
București, Facultatea de Geografie 

Certificat de participare 

Tache A.-V., Petrișor A.-I, Popescu O.-C., 
Ecological connectivity reflected in territorial 

planning 

21-23 Mai 
2020 

EUROINVENT - European 
Exhibition of Creativity and 

Innovation 

Medalie de aur și Diplomă de participare 

Sustainable construction materials in an 
environment complying with the principles of 

tradition and innovation 

21-23 Mai 
2020 

EUROINVENT - European 
Exhibition of Creativity and 

Innovation 

Medalie de bronz și Diplomă de participare: 
Ciobanu A., Chereches M., Filip F., Pușcașu I., 
Bradu A., Gherghel D., Mart M., Experimental 
devices for determining the thermal resistance 

for high performance thermal insulation,  
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21-23 Mai 
2020 

EUROINVENT - European 
Exhibition of Creativity and 

Innovation 

Diplomă de participare 

Popa A., Ungureanu T., 
Voloacă G., Economic vulnerabilities in the 

cities of the Danube. Case study Turnu 
Măgurele 

 

21-23 Mai 
2020 

EUROINVENT - European 
Exhibition of Creativity and 

Innovation 

Diplomă de participare 

Popa A., Ungureanu T., 
Voloacă G., The potential of augmented reality 

in thedissemination of urban planning 
documentation 

29-31 Iulie 
2020 INVENTICA 2020 

Medalie INVENTICA 2020 și diplomă: 
Chereches M., Ciobanu A., Filip F., Bradu A., 
Mart M., Gherghel D., Pușcașu I., Innovation 
in construction materials - the impact of green 

building principles in the sustainable 
development of the built environment 

29-31 iulie 
2020 INVENTICA 2020 

Medalie INVENTICA 2020 și diplomă: 

Ciobanu A., Chereches M., Filip F., Pușcașu I., 
Bradu A., Gherghel D., Mart M., Heat Transfer 

Device for Measuring Thermal Properties of 
Homogenous Building Materials 

29-31 Iulie 
2020 INVENTICA 2020 

Diplomă de participare 

Popa A., Ungureanu T., 
Voloacă G., Problems in the economic 

development 
of Turnu Măgurele 

29-31 Iulie 
2020 INVENTICA 2020 

Diplomă de participare 

Popa A., Ungureanu T., 
Voloacă G., Augmented reality - a lens for 

understanding urban planning documentation 

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și 
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara 

Medalie de aur 

Chereches M., Ciobanu A., Filip F., Bradu A., 
Mart M., Gherghel D., Pușcașu I., Innovative 
sustainable construction materials, essential 

elements in the technological evolution towards 
green buildings,  

13-15 
Octombrie 

2020 

Salonul Internațional de Invenții și 
Inovații ,,Traian Vuia” Timișoara 

Medalie de argint 

Ciobanu A., Chereches M., Filip F., Pușcașu I., 
Bradu A., Gherghel D., Mart M., Device used 

to determine the heat resistance of high 
performance insulation in energy efficient 

buildings,  
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18-20 
Noiembrie 

2020 

Salonul Internațional al Cercetării 
Științifice, Inovării și Inventicii 

PRO INVENT, Cluj Napoca, ediția 
a XVIII-a 

Medalie de aur și diplomă de excelență 

Chereches M., Chereches N-C., Ciobanu A., 
Filip F., Hudisteanu S.-V., Grile de apă la 

interiorul unei faţade ventilate pentru 
preîncălzirea apei calde menajere/Grid water 
inside of a ventilated façade for domestic hot 

water preheating 
 

 
7.2. Diseminarea rezultatelor cercetării şi transferul cunoaşterii  

 
A) Publicaţii (în calitate de autor/coautor): lucrări publicate, contribuţii la cărţi/capitole din 

cărţi (se vor specifica: nr. de articole scrise/publicate/cotarea revistelor în care au fost 
publicate): 
 
I. Cărţi 

1. Lăzărescu A., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A. (2020), Betoane alternative – Betonul 
geopolimer. cercetări și oportunități emergente, Ed. Napoca, ISBN 978-606-062-023-5, 156 
pg. 

2. Călătan G., Hegyi A., Szilágyi H., Meiță V., Sandu M. (2020), Materiale vernaculare pentru 
construcţii în contextul dezvoltării durabile, Ed. MEGA, ISBN 978-606-020-210-3, 348 pg. 

II. Articole/studii publicate în reviste de specialitate 

a) Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională cotate 
ISI 

1. Andreea Hegyi A., Dico C., Szilagyi H. (2020), Sheep Wool Thermal Insulating Mattresses 
Behaviour in the Water Vapours Presence, Procedia Manufacturing 46:410-417 (ISI Proced.) 

2. Chira M., Hegyi A., Vermeşan H., Szilagyi H., Lăzărescu A. (2020), Corrosion resistance of 
electrodeposited layers using a Zn-Ni electrolyte impregnated with tri-, tetra-, and 
pentavalent elements, Procedia Manufacturing 46:4-11 (ISI Proced.) 

3. Calatan G., Andreea Hegyi A., Dico C., Szilagyi H. (2020), Opportunities Regarding the Use of 
Adobe-bricks within Contemporary Architecture, Procedia Manufacturing 46:150–157 (ISI 
Proced.) 

4. Hegyi A., Dico C., Szilagyi H. (2020), Panouri termoizolante eco-inovative, pe bază de 
material compozit cu fibre organice. Eco-innovative thermal insulation panels, based on 
organic fibre composite material, Revista Română de Materiale / Romanian Journal of 
Materials 50 (2):205 – 211 (FI 0,628) 

5. Hegyi A., Szilagyi H., Grebenișan E, Sandu A. V., Lăzărescu A. V., Romila C. (2020), 
Influence of TiO2 Nanoparticles Addition on the Hydrophilicity of Cementitious Composites 
Surfaces, Applied Sciences 10:4501-4515; doi:10.3390/app10134501 (FI 2,217) 

6. Lăzărescu A., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A., Meiță V. (2020), Experimental Investigation on 
the Development of Geopolymer Paving Blocks by Using Romanian Local Raw Materials, 
IOP Conf. Ser: Mater. Sci. Eng. 877 

7. Grebenișan E., Hegyi A., Lăzărescu A. (2020), Research Regarding the Influence of TiO2 
Nanoparticles on the Performance of Cementitious Materials, IOP Conf. Ser: Mater. Sci. Eng. 
877 
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8. Călătan G., Hegyi A., Grebenisan E., Mircea A. C. (2020), Possibilities of Recovery of 
Industrial Waste and By-Products in Adobe-Brick-Type Masonry Elements, Proceedings 
2020, 63(1) 1, doi:10.3390/proceedings2020063001 (ISI Proced.) 

9. Lăzărescu A. V., Henriette Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A. (2020), Parametric Studies 
Regarding the Development of Alkali-Activated Fly Ash-Based Geopolymer Concrete Using 
Romanian Local Raw Materials, Proceedings 2020, 63(1) 11,  
doi:10.3390/proceedings2020063011 (ISI Proced.) 

10. Ionescu B. A., Lăzărescu A. V., Hegyi A. (2020), The Possibility of Using Slag for the 
Production of Geopolymer Materials and Its Influenceon Mechanical Performances—A 
Review, Proceedings 2020, 63(1) 30, doi:10.3390/proceedings2020063030 (ISI Proced.) 

11. Chira M.; Hegyi A.; Szilagyi H.; Vermeșan H. (2020), Thermoelectric Generator Based on 
CuSO4 and Na2SiO3, Proceedings 2020, 63(1) 35, doi:2020063035 (ISI Proced.) 

12. Grebenișan E., Hegyi A., Szilagyi H., Lăzărescu A. V., Ionescu B. A. (2020), Influence of the 
Addition of TiO2 Nanoparticles on the Self-Cleaning Performance of Cementitious 
Composite Surfaces, Proceedings 2020, 63(1) 42, doi:2020063035 (ISI Proced.) 

13. Ionescu B.A., Lăzărescu A. (2020), A review regarding the use of natural and industrial by-
products in the production of geopolymer binders, IOP Conf. Ser: Mater. Sci. Eng. 877 

14. Mircea A.C., Toader T.P. (2020), Designing Concrete with Self- healing Properties Using 
Engineered Cementitious Composites as a Model, International Conference on Innovative 
Research, ICIR Euroinvent 2020, Iași, Mai 21-22, 2020,  IOP Conf. Series: Matarials 
Science and Engineering 877 (2020) 012035, pag. 1- 6. 

15. Mircea A.C., Toader T.P. (2020), Fracture Energy of Engineered 
CementitiousCompositesComposite, Presented at the 14th International Conference INTER-
ENG 2020 Interdisciplinarity in Engineering, Mureș, Romania, 8–9 October 2020, 
Proceedings 2020, 63(1), 8; https://doi.org/10.3390/proceedings2020063008 (registering 
DOI). 

16. Toader T.P., Mircea A.C. (2020), Self-Healing Concrete Mix-Design Based on Engineered 
Cementitious Composites Principles, Presented at the 14th International Conference INTER-
ENG 2020 Interdisciplinarity in Engineering, Mureș, Romania, 8–9 October 2020, 
Proceedings 2020, 63(1), 5; https://doi.org/10.3390/proceedings2020063005 

17. Boca A., Toader T.P., Mircea C. (2020), Romanesque Historical Monuments Reconstruction 
by Using Original Materials and Recycling of Those That Have Lost Their Historical Value, 
Presented at the 14th International Conference INTER-ENG 2020 Interdisciplinarity in 
Engineering, Mureș, Romania, 8–9 October 2020, Proceedings 2020, 63(1), 7; 
https://doi.org/10.3390/proceedings2020063007 

18. Petrişor AI (2020), Peer Review Under the Ethical Lens: Possible Questions / Stručna 

recenzija pod etičkim povećalom: moguća pitanja, BOSNIACA - Journal of the National 

and University Library of Bosnia and Herzegovina 25:183-197 (ISSN 2303-8888, indexată 

în CEEOL, Central & Eastern European Academic Source, ERIH Plus, Index Copernicus 

International, KoBSON (Serbian Library Consortium for Coordinated Acquisition), Portal 

hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa (Hrčak), ROAD, Slavic Humanities Index, The Belt 

and Road Initiative Reference Source şi Web of Science Emerging Sources Citation Index), 

DOI:10.37083/bosn.2020.25.183, nr. acces ISI: WOS:000599263500014, disponibil la 

http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/482 

https://doi.org/10.3390/proceedings2020063007
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19. Petrişor AI, Hamma W, Nguyen HD, Randazzo G, Muzirafuti A, Stan MI, Tran VT, 

Astefanoaiei R, Bui QT, Vintilă DF, Truong QH, Lixandroiu C, Ţenea DD, Sîrodoev I, 

Ianoş I (2020), Degradation of coastlines under the pressure of urbanization and tourism: 

Evidence on the change of land systems from Europe, Asia and Africa, Land 9(8):275 (ISSN 

2073-445X, factorul de impact în 2019: 2,429, scorul de influenţă al articolului în 2019: 0, 

Q2 environmental studies (IF) în 2019), DOI:10.3390/land9080275, nr. acces ISI: 

WOS:000577878500001, nr. Scopus: 85090410263, disponibil la 

https://www.mdpi.com/2073-445X/9/8/275 

20.  Stoica IV, Tulla AF, Zamfir D, Petrişor AI (2020), Exploring the Urban Strength of Small Towns in 

Romania, Social Indicators Research 152(3):843-875 (ISSN 0303-8300, factorul de impact în 

2019: 1,874, scorul de influenţă al articolului în 2019: 0,558, Q2 social sciences, interdisciplinary 

(IF, AIS), Q2 sociology (IF)), Q3 sociology (AIS) în 2019), DOI:10.1007/s11205-020-02465-x, 

nr. acces ISI: WOS:000559411900001, nr. Scopus: 85089396354, rezumatul disponibil la 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-020-02465-x 

21.  Petrişor LE, Petrişor AI (2020), Environmental perception of young urban planners after an ecology 

course: the surprise of a total disagreement, Present Environment and Sustainable Development 

14(1):37-49 (ISSN 1843-5971, clasificarea revistei conform CNCSIS în 2011: B+, cod 876, 

indexată în DOAJ, EBSCO, Genamics, Index Copernicus, Scipio şi Ulrich’s Web), 

DOI:10.15551/pesd2020141003, nr. acces ISI: WOS:000585263600003, disponibil la 

http://pesd.ro/14.1.2020/pesd2020141003.html 

22. Petrişor AI, Susa AA, Petrişor LE (2020), Counting for sustainability: the risks of creating a 

market for the environment, Present Environment and Sustainable Development 14(1):167-

184 (ISSN 1843-5971, clasificarea revistei conform CNCSIS în 2011: B+, cod 876, indexată 

în DOAJ, EBSCO, Genamics, Index Copernicus, Scipio şi Ulrich’s Web), 

DOI:10.15551/pesd2020141013, nr. acces ISI: WOS:000585263600013, disponibil la 

http://pesd.ro/14.1.2020/pesd2020141013.html 

23. Ianoş I, Petrişor AI (2020), An Overview of the Dynamics of Relative Research Performance in 

Central-Eastern Europe using a Ranking-Based Analysis derived from SCImago Data, 

Publications 8(3):36 (ISSN 2304-6775, indexată în dblp Computer Science Bibliography, 

DOAJ, EconPapers (RePEc), Genamics JournalSeek, IDEAS (RePEc), Norwegian Register 

for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD), RePEc, Scopus şi Web of Science 

Emerging Sources Citation Index), DOI:10.3390/publications8030036, nr. acces ISI: 

WOS:000578973100001, nr. Scopus: 85089279253, disponibil la 

https://www.mdpi.com/2304-6775/8/3/36/pdf 

24. Petrişor AI, Sîrodoev I, Ianoş I (2020), Trends in the national and regional transitional 

dynamics of land cover and use changes in Romania, Remote Sensing 12(2):230 (ISSN 

2072-4292, factorul de impact în 2019: 4,509, scorul de influenţă al articolului în 2019: 

0,927, Q2 remote sensing (IF, AIS) în 2019), DOI:10.3390/rs12020230, nr. acces ISI: 

WOS:000515569800029, nr. Scopus: 84959324723, disponibil la 

https://www.mdpi.com/2072-4292/12/2/230/pdf 

25. Dragomir C.-S., Dobre D., Craifaleanu I.-G., Georgescu E.-S. (2020). An integrated national 
system for assuring the quick evaluation of the vulnerability of all instrumented buildings 
after an earthquake. Recent developments. Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, 
Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering,. Vol. IX, 2020, pp. 94-97. 
Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-
6064, WOS:000574608100014 

https://www.mdpi.com/2073-445X/9/8/275
https://www.mdpi.com/2072-4292/12/2/230/pdf
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26. Dobrescu C.F. (2020), Dynamic Response of the Newton Voigt–Kelvin Modelled Linear 
Viscoelastic Systems at Harmonic Actions, Symmetry 2020, 12(9), 1571; 
https://doi.org/10.3390/sym12091571 (registering DOI); Impact Factor 2,654 (2019) 

27. Bălteanu D., Micu M., Jurchescu M., Malet J. Ph., Sima M.,, Kucsicsa Gh, Dumitrică C., 
Petrea D., Mărgărint M. C., , Ştefan Bilaşco St.,, Dobrescu C.F., Călăraşu E. A., Olinic E, 
Boți I., Senzacon F.(2020) , National-scale landslide susceptibility map of Romania in a 
European methodological framework, Geomorphology, Volume 371, 15, 107432; Impact 
Factor 3,819 

28. Ţigănescu, A., Grecu, B., & Craifaleanu, I. G. (2020). Dynamic Identification for 
Representative Building Typologies: Three Case Studies from Bucharest Area. Civil 
Engineering Journal, 6(3), 418–430. ISSN: 2676-6957, eISSN: 2476-3055. 
https://doi.org/10.28991/cej-2020-03091480, WOS:000518415200001 

 
b) Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională indexate 

în baze de date specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe 
baza unor criterii de performanţă (BDI) (categoria B+ CNCSIS / B CNCS) 
 

1. Mircea A.C., Toader T.P., Dico C. (2020), Engineered composites materials a new sustainable 
approach, The Scientific Buletin Addendum, No. 5/2020, The Official Catalogue of the 
“Cadet INOVA” Exhibition, Research and Innovation in the Vision of Young Researchers, 
THE INTERNATIONAL STUDENT INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH 
EXHIBITION – “CadetINOVA’20” – “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Editura 
Academiei Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Martie 26-28, 2020, pag.328-331. 

2. Rus M.-I., (2020), Corporate governance in the Romanian research-development activity, 
Oradea Journal of Business and Economics, (publicatie de categoria B+ - CNCSIS), 52, V(2), 
pp. 44-51, https://doi.org/10.47535/1991ojbe110 

3. Toader T. P., Dico C., Hegyi A., (2020), Technical approval process for large dimensions non-
standardized reinforced sewage elements, Construcții, No.2/2020 [revistă indexată în bazele 
de date Academic Journals Database, Academic Keys, arthistoricum.net, Bern Dibner Library 
of Science and Technology, DOAJ, EBSCO, EconPapers, Electronic Journals Library, 
Genamics JournalSeek, getCITED, Google Scholar, Ideas-RePEc, IndexCopernicusTM, 
Intute, Israel Institute of Technology - Technion, Lupton Library, Munich Personal RePEc 
Archive, National Library of Australia, OPACPlus, Open J-Gate, ProQuest/Illustrata, 
ResearchGATE, Structurae, TIB/UB Hannover, UlrichswebTM, Universia, VUBIS, 
WorldCat®, WorldWideScience.org], pag.27-31 
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9. Lăzărescu A.V., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A., Meiţă V. (2020), Process for the realization 
and alkali-activated geopolymer binder, without cement, Salonul de Invenții „Traian Vuia 
Timișoara” 
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pag. 399-405 



 174 

15. Rus M.-I., The social impact of the construction sector in Romania, (2020), articol prezentat în 
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Web of Science (ISI) (http://upm.ro/cci/?pag=CCI-06/vol06-Soc) 
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24. Grebenișan E., Hegyi A., Szilagyi H., Lăzăescu A.V., Ionescu B.A. (2020), Influence of the 
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Composite Surfaces, INTERG-ENG 2020. 

25. Ionescu B.A., Lăzărescu A.V., Hegyi A. (2020), The Possibility of Using Slag for the 
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Conferinţa on-line Lansarea proiectului transfrontalier Prutul de Sus „Mitropolit Petru 
Movilă”, Bucureşti – Botoşani, România; Edineţ, Moldova; Cernăuţi, Ucraina, 25-27 
noiembrie 2020 

30. Petrişor AI (2020), Criza COVID-19: efecte asupra cercetării şi urbanismului, conferinţa 
Oraşele româneşti post-pandemie. O regândire a spaţiului public, INCD URBAN-INCERC 
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2020 
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market for the environment, al XIV-lea simpozion internaţional Mediul actual şi dezvoltarea 
durabilă, Iaşi, România, 21 noiembrie 2020 (prezentare în plen) 

33. Scarlat C, Petrişor AI (2020), Old proverbs for a future sustainable development: an 
environmental management perspective, al XIV-lea simpozion internaţional Mediul actual şi 
dezvoltarea durabilă, Iaşi, România, 21 noiembrie 2020 

34. Petrişor AI, Petrişor LE (2020), Recent land cover and use in Romania: A conservation 
perspective, al XIV-lea simpozion internaţional Mediul actual şi dezvoltarea durabilă, Iaşi, 
România, 21 noiembrie 2020 

35. Flissi S, Chabou Ottmani M, Hamdad L, Petrişor AI (2020), Post occupancy evaluation using 
fuzzy logic for slum resettlements in Algeria. Case study: Rachid Kourifa's host housing site 
in El Harrach, Algiers, Algeria, al XIV-lea simpozion internaţional Mediul actual şi 
dezvoltarea durabilă, Iaşi, România, 21 noiembrie 2020 

36. Stoica IV, Tulla AF, Zamfir D, Petrişor AI (2020), Crossroads at the periphery of the urban 
system - the devitalization of Romanian small towns, 2nd International Conference on Re-
shaping Territories, Environment and Societies: New Challenges for Geography, 20 
noiembrie 2020, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, România 

37.  Tache AV, Petrişor AI, Popescu OC (2020), Ecological connectivity reflected in territorial planning, 
2nd International Conference on Re-shaping Territories, Environment and Societies: New 
Challenges for Geography, 20 noiembrie 2020, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, România, 
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38. Gârjoabă AI, Crăciun C, Petrişor AI (2020), Management of natural protected areas within the Romanian 
cities. Case study: Văcăreşti Protected Landscape and Natura 2000 Sites, 10th Asian Conference on 
Sustainability, Energy & the Environment, 7 noiembrie 2020, Toshi Center, Tokyo, Japonia, cu 
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39. Birgmayr MA, Petrişor AI (2020), Brownfield remediation in Austria – successful stories, 10th 
Asian Conference on Sustainability, Energy & the Environment, 7 noiembrie 2020, Toshi 
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octombrie 2020, Atelierele de la Sibiu, Sibiu, România 
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International Conference on Sustainable Development (ICSD), Columbia University, New 
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43. Skoczylas M, Petrişor AI (2020), Environmentalism, sozology, and ecology: from attitudes to 
science, sesiunea ştiinţifică internaţională Muzeul şi cercetarea ştiinţifică, Craiova, 
România, 17 septembrie 2020 (prezentare în plen) 

44. Petrişor AI (2020), Long term dynamic of urban green spaces in Romania, sesiunea ştiinţifică 
internaţională Muzeul şi cercetarea ştiinţifică, Craiova, România, 17 septembrie 2020 

45. Petrişor AI, Hamma W, Nguyen HD, Stan MI, Tran VT, Aştefănoaiei R, Bui QT, Vintilă DF, 
Lixăndroiu C, Ţenea DD (2020), Sustainable planning for the coastline landscapes: a 
global perspective, conferinţa ELI /ICUB/SEPR/IALE Socio-Ecological Practice Research 
for Sustainable Landscape Governance, 7 septembrie 2020, Universitatea din Bucureşti, 
Bucureşti, România 

46. Petrisor AI, Mierzejewska L, Mitrea A, Drachal K (2020), Planning insights for the urban 
landscape: a perspective based on the dynamic of the green infrastructure in Romanian and 
Polish cities during 2006-2012, conferinţa ELI /ICUB/SEPR/IALE Socio-Ecological 
Practice Research for Sustainable Landscape Governance, 7 septembrie 2020, Universitatea 
din Bucureşti, Bucureşti, România 

47. Petrişor AI (2020), Criza COVID-19 şi urbanismul: calamitate sau oportunitate?, a XVIII-a 
ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism 
şi dezvoltare teritorială Urbanism, arhitectură şi construcţii în perioada de criză. 
Perspective de relansare, 28 august 2020, INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, România, cu 
diplomă de participare 

48. Petrişor AI (2020), Provocări ale crizei COVID-19 pentru oraşe: viziunea studenţilor, 
Dezbaterea EUROURBANISM.RO Cum transformă pandemia COVID-19 oraşele şi 
arhitectura clădirilor?, Iaşi, România, 29 iulie 2020 (membru panel) 

49. Popescu OC, Petrişor AI (2020), Conectivitatea infrastructurilor verzi din perspectiva 
planificării urbane: de la origini la concepte moderne, Sesiunea anuală de comunicări 
ştiinţifice a şcolilor doctorale de urbanism şi arhitectură – ediţia a VI-a, Universitatea de 
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, 22 iulie 2020, cu diplomă de participare 

50. Petrişor AI, Nguyen HD, Hamma W, Stan MI, Tran VT, Aştefănoaiei R, Bui QT, Vintilă DF, 
Lixăndroiu C, Ţenea DD, Sîrodoev I, Ianoş I (2020), A trăi la limită: urbanizarea zonei 
costiere pe patru continente, a XVII-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, 
economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială Tradiţie şi inovare în 
urbanism, arhitectură şi construcţii, 9 aprilie 2020, INCD URBAN-INCERC, Bucureşti, 
România, cu diplomă de participare 

51. Voiniţchi C.-D., Zapciu M., Meiţă V., Sandu M., Matei C.-L., Szilagyi H., Gruin A., Hegyi 
A.-C., Lăzărescu V.-A., Bolborea B., Baeră C. (2020), Materiale cu matrice pe bază de 
ciment cu proprietăţi de autoreparare pe bază de granule reactive cu înveliş protector, 
Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT, ediţia a 
XVIII-a, Cluj-Napoca, România, 18-20 noiembrie 2020 (distins cu diploma de excelenţă şi 
medalia de aur ale expoziţiei) 
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52. Lăzărescu V.-A., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A.-C., Meiţă V. (2020), Procedeu de realizare 
şi sistem de pavele, dale şi borduri stradale din microbeton geopolimer activat alcalin, fără 
conţinut de ciment, Salonul Internaţional de Invenţii-Inovaţii „Traian Vuia”, Timişoara, 
România, 15 octombrie 2020 (distins cu medalia de aur a expoziţiei) 

53. Dragomir C. S., Craifaleanu I.-G., Meiţă V., Georgescu E.-S., Dobre D., Cişmelaru A. (2020), 
Concept inovativ privind managementul integrat al fuxurilor de date din cadrul reţelei 
naţionale pentru monitorizarea şi protecţia seismică a patrimoniului construit din INCD 
URBAN-INCERC, Salonul Internaţional de Invenţii-Inovaţii „Traian Vuia”, Timişoara, 
România, 15 octombrie 2020 (distins cu medalia de aur a expoziţiei) 

54. Lăzărescu V.-A., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A.-C., Meiţă V. (2020), Procedeu de realizare şi 
liant geopolimer activat alcalin, fără conţinut de ciment, Salonul Internaţional de Invenţii-
Inovaţii „Traian Vuia”, Timişoara, România, 15 octombrie 2020 (distins cu medalia de aur a 
expoziţiei) 

55. Hegyi A.-C., Szilagyi H., Dico C.-S., Meiţă V. (2020), Panouri termoizolante compozite cu 
miez de lână de oaie, metode de obţinere şi punere în operă, Salonul Internaţional de 
Invenţii-Inovaţii „Traian Vuia”, Timişoara, România, 15 octombrie 2020 (distins cu medalia 
de aur a expoziţiei) 

56. Călătan G.-A., Hegyi A.-C., Szilagyi H., Meiţă V. (2020), Sistem de construcţie a pereţilor pe 
bază de argilă nearsă, Salonul Internaţional de Invenţii-Inovaţii „Traian Vuia”, Timişoara, 
România, 15 octombrie 2020 (distins cu medalia de aur a expoziţiei) 

57.  Voiniţchi C.-D., Zapciu M., Meiţă V., Sandu M., Matei C.-L., Szilagyi H., Gruin A., Hegyi A.-C., 
Lăzărescu V.-A., Bolborea B., Baeră C. (2020), Materiale cu matrice pe bază de ciment cu 
proprietăţi de autoapărare pe bază de granule reactive cu înveliş protector, Salonul Internaţional 
de Invenţii-Inovaţii „Traian Vuia”, Timişoara, România, 15 octombrie 2020 (distins cu medalia de 
aur a expoziţiei) 

58. Georgescu E.-S., Vasile V., Petcu C., Meiţă V., Ion M., Cioncu-Puenea M., Stamate C., Dobre 
D. (2020), Aspecte privind calitatea aerului interior şi pandemia COVID-19, Salonul 
Internaţional de Invenţii-Inovaţii „Traian Vuia”, Timişoara, România, 15 octombrie 2020 
(distins cu medalia de aur a expoziţiei) 

59. Popa A., Ungureanu T., Meiţă V., Voloacă G. (2020), Modele de dezvoltare a porturilor 
dunărene. Studiu de caz: Ennshafen, Austria, Salonul Internaţional de Invenţii-Inovaţii 
„Traian Vuia”, Timişoara, România, 15 octombrie 2020 (distins cu medalia de aur a 
expoziţiei) 

60. Ungureanu T., Popa A., Voloacă G., Meiţă V. (2020), Înţelegerea documentaţiilor de 
urbanism prin intermediul realităţii augmentate, Salonul Internaţional de Invenţii-Inovaţii 
„Traian Vuia”, Timişoara, România, 15 octombrie 2020 (distins cu medalia de argint a 
expoziţiei) 

61. Lăzărescu V.-A., Szilagyi H., Baeră C., Hegyi A.-C., Meiţă V. (2020), Process for the 
realization and alkali-activated gepolymer pavements, paving slabs and road edges, without 
cement content, International Invention and Trade Expo 2020, Londra, Marea Britanie, 2020 
(distins cu premiul special al expoziţiei) 

62. Dragomir C. S., Craifaleanu I.-G., Meiţă V., Georgescu E.-S., Dobre D., Cişmelaru A. (2020), 
Innovative concept for the integrated data flow management within the national network for 
the seismic monitoring and protection of building stock at NIRD URBAN-INCERC, 
Inventica 2020, Iaşi, România, 29-31 iulie 2020 (distins cu „diploma of achievement” a 
expoziţiei) 
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63. Hegyi A.-C., Szilagyi H., Dico C.-S., Meiţă V. (2020), Composite thermal insulation 
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Rezultatele activităţii de cercetare-inovare materializate în contribuţii știinţifice sunt prezentate 
sub formă condensată în tabelul de mai jos.  

 
 

Nr.crt. Tipul diseminării Număr 
1. Teze și dizertații 8 

2. Cărți 2 

3. Capitole de cărți - 

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

28 

5. 

Articole/studii publicate în reviste de specialitate de 

circulație internațională indexate în baze de date specifice 

domeniului, care fac un proces de selecție a revistelor pe 

baza  criterii de performanță (BDI) (categoria B+ 

CNCSIS/B CNCS) 

33 

6. Articole/studii publicate integral în volumele unor 
manifestări științifice internaționale 

8 

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

59 

8. Articole/studii publicate integral în volumele unor 
manifestări științifice naționale 

 
20 

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

38 

10. Postere prezentate în conferințe naționale /         internaționale 
 

47 

11. Prezentări orale în conferințe naționale/ internaționale 
 

92 

12. Brevete 
 

1 

13. 

Citări în reviste de specialitate de circulaţie 

internaţională cotate ISI ale articolelor/studiilor publicate 

în reviste de specialitate de circulaţie internaţională 

cotate ISI 
 

41 

14. 
Citări în reviste de specialitate de circulaţie 

internaţională cotate ISI ale articolelor/studiilor publicate 

în alte reviste de specialitate 
111 

15. 
Citări în reviste de specialitate ale articolelor/studiilor 

publicate în reviste de specialitate de circulaţie 

internaţională cotate ISI 
23 

16. 
Citări în reviste de specialitate ale articolelor/studiilor 

publicate în alte reviste de specialitate 24 

17. Alte citări 16 

 
 
 
 



 214 

7.3. Elemente de prestigiu stiinţific  
 

Organizația/comisia/activitatea Calitatea Cercetător 

Journal of Architecture, Urbanism and 
Heritage (ISSN 1224-6024) 

Editor Asociat Vasile MEIŢĂ 

Comitetul Editorial al Algerian Journal of 
Engineering, Architecture and Urbanism 
(ISSN 2588-1760) 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Comitetul Editorial al International Journal 
of Human Settlements (ISSN 2588-1779) 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Buletin informativ al INCD URBAN-
INCERC (ISSN 2885- 5823) 

Redactor Şef Vasile MEIŢĂ 

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

Co-Editor Vasile MEIŢĂ 

Revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii 
(ISSN 2069-0509) 

Redactor Şef şi 
referent de 
specialitate 

Vasile MEIŢĂ 

Comitetul de Coordonare, Revista 
Buletinul construcţiilor (ISSN 1222-1295) 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Comitetul de Coordonare, Revista 
Probleme de economia construcţiilor 
(ISSN 1584-2797) 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Comitetul de Coordonare, Revista Buletin 
Român de Agremente Tehnice în 
Construcţii 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Comitetul ştiinţific al PT-CONF 
International Proficiency Testing 
Conference 

Membru Vasile MEIŢĂ 

OtherWays Management Club  Vasile MEIŢĂ 
International Academic Forum (IAFOR) 
Board, 

 Vasile MEIŢĂ 

Corpul Experţilor Tehnici din România Preşedinte Vasile MEIŢĂ 
Consiliul Naţional al Ordinului Arhitecţilor 
din România 

Membru 
fondator 

Vasile MEIŢĂ 

Registrul Naţional al Arhitecţilor din 
România 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Comitetul interministerial de lucru pentru 
Radon 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Comitetul ministerial pentru situaţii de 
urgenţă la nivelul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Consiliul Şcolii Doctorale a Universităţii 
Tehnice de Construcţii din Bucureşti 

Membru Vasile MEIŢĂ 

Consiliul Şcolii Doctorale de Urbanism a 
Universităţii de Arhitectură şi Urbanism 
„Ion Mincu” din Bucureşt 

Membru Vasile MEIŢĂ 

European Center for Buildings Președinte Vasile MEIŢĂ 
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Rehabilitation (ECBR) 
Fundația Colegiului Național de Apărare Membru Mihaela SANDU 
Grupa Specializată nr. 2, Agremente CTPC Membru Marta Cristina 

ZAHARIA 
Grupa Specializată nr. 3, Agremente CTPC Membru Marta Cristina 

ZAHARIA 
Grupa Specializată nr. 2, Agremente CTPC Membru Marta Cristina 

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

Membru Marta Cristina 
ZAHARIA 

CTS 11 - MDRAP Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 

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

Marta Cristina 
ZAHARIA 

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

Membru Marta Cristina 
ZAHARIA 

Comisia de îndrumare doctorat UTCB Membru Marta Cristina 
ZAHARIA 

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

Secretar CT Ioana Mihaela 
ALEXE 

Comitet Tehnic CT 274 – ASRO 
(Asociaţia Română de Standardizare) 

Membru Ioana Mihaela 
ALEXE 

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

Membru Ioana Mihaela 
ALEXE 

Comitet Tehnic CT 276 - ASRO Membru Marta Cristina 
ZAHARIA 

Comportarea in situ a Construcţiilor Membru Cornelia Florentina 
DOBRESCU 

Societatea Română de Geotehnică şi 
Fundaţii Membru Cornelia Florentina 
DOBRESCU 

Membru Cornelia Florentina 
DOBRESCU 

Societatea Internaţională de Mecanica 
Pământurilor şi Inginerie Geotehnică 

Membru Cornelia Florentina 
DOBRESCU 

Comitetul Tehnic de Specialitate nr. 6 
„Geotehnică şi Fundaţii” din cadrul 
MDRAP 

Membru Cornelia Florentina 
DOBRESCU 

Comitet Tehnic ASRO/CT 361 - Membru Cornelia Florentina 
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Geotehnica DOBRESCU 
Comitet Tehnic CT2 SRGF, grupul de 
lucru 7 „Îmbunătăţirea pământurilor”  

Membru Cornelia Florentina 
DOBRESCU 

Grupele Specializate nr. 1, 3, 7 Agremente 
Tehnice URBANINCERC 

Membru Cornelia Florentina 
DOBRESCU 

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

Membru Cornelia Florentina 
DOBRESCU 

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

Membru Emil Sever 
GEORGESCU 

Grupele Specializate nr. 1 si 2 Agremente 
Tehnice U 

Membru Emil Sever 
GEORGESCU 

Referent reviste ştiinţifice: Urbanism. 
Arhitectură. Construcţii 

Referent Emil Sever 
GEORGESCU 

Comitetul Ştiinţific al Conferinţelor 
naţionale de cercetare în construcţii, 
economia construcţiilor, arhitectură, 
urbanism şi dezvoltare teritorială, INCD 
URBAN-INCERC 

Presedinte Emil Sever 
GEORGESCU 

Comisia Națională Comportarea in situ a 
Construcțiilor 

Vicepreședinte 
Construcții 

Emil Sever 
GEORGESCU 

Comitet Local Situații de Urgență Sector 2 
București 

Membru/ 
consultant 

Emil Sever 
GEORGESCU 

Comitet Ministerial Situații de Urgență 
Cutremure și Alunecări de teren 

Membru/ 
consultant/grup 
de lucru 

Emil Sever 
GEORGESCU 

ENBRI – European Network of Building 
Research Institutes 

Reprezentant 
INCD URBAN-
INCERC 

Emil Sever 
GEORGESCU 

European Center for Buildings 
Rehabilitation (ECBR) 

Director Emil Sever 
GEORGESCU 

CTC 343 „Bases of Building Design and 
Structural Eurocodes”, ASRO  

Membru Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

Grupa Specializată nr. 1 Agremente 
Tehnice URBAN-INCERC 

Membru Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

Engineering Structures (Elsevier, indexat 
in Thomson Reuters - ISI) 

Referent Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

Structural Engineering and Mechanics 
(Techno Press, indexat in Thomson 
Reuters - ISI) 

Referent Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

Computer Applications in Earthquake 
Engineering (Wiley, indexat in Thomson 
Reuters - ISI) 

Referent Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

Soil Dynamics and Earthquake 
Engineering (indexat in Thomson Reuters - 
ISI) 

Referent Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

Gradevinar (ISI) Referent Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 
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Frontiers (Elveţia - ISI) Referent Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

Open Journal of Civil Engineering (BDI) Referent Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

The Open Construction & Building 
Technology Journal (SCOPUS) 

Referent Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

Springer Plus Editorial Board (indexat 
WOS-ISI) 

Membru Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

Comisie de avizare lucrări de cercetare 
ştiinţifică UTCB 

Membru Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

Comisia de licenţă UTCB Membru Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

Comisia de doctorat Membru/referent 
oficial 

Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

European Center for Buildings 
Rehabilitation (ECBR) 

Președinte 
Consiliu 
Științific 

Iolanda-Gabriela 
CRAIFALEANU 

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

Membru Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

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

Membru Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

USAMV Comitetul Ştiinţific al 
Conferinţelor internationale 

Membru Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

USAMV Comisie de avizare lucrări de 
cercetare ştiinţifică 

Membru Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

USAMV Comisia de licenţă Membru Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

Academia Tehnică Militară - Comisia de 
doctorat 

Referent oficial Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

INCERCOM (BDI) Referent Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

USAMV (ISI Proceedings) Referent Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

Journal of Young Researcher (BDI) Referent Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

European Center for Buildings 
Rehabilitation (ECBR) 

Secretar general Claudiu Sorin 
DRAGOMIR 

European Center for Buildings 
Rehabilitation (ECBR) 

Membru Daniela DOBRE 

Comitetul tehnic de specialitate CTS2 -
Managementul şi Economia Construcţiilor 

Membru Silviu 
LAMBRACHE 

Comitet Tehnic ASRO - CT 335 
(corespondent al CEN 350) 

Preşedinte Vasilica VASILE 

Comitet Tehnic ASRO - CT 53 Calitatea 
aerului 

Membru Vasilica VASILE 

Grupa Specializată nr. 4 Preşedinte Vasilica VASILE 
Comitet Tehnic ASRO/CT 157 Membru Irina POPA 
Comitet Tehnic ASRO/CT 321 Membru Irina POPA 
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Grupele specializate nr. 1, 2, 3, 4,5, 7 
Agremente Tehnice URBAN-INCERC 

Membru Irina POPA 

Comisie avizare lucrări de cercetare 
științifică INCD URBAN-INCERC 

Membru Alexandrina 
MURESANU 

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

Membru Alexandrina 
MURESANU 

Comitet Tehnic ASRO - CT 335 
(corespondent al CEN 350) 

Secretar Alina DIMA 

Comitet Tehnic ASRO - CT 106 Camere 
Curate 

Secretar Alina DIMA 

Comitet Tehnic ASRO – CT 115 Piatră 
naturală 

Secretar Alina DIMA 

Comitet Tehnic ASRO-CT 324 Pardoseli Secretar Alina DIMA 
Comitet Tehnic ASRO – CT 113 Membru Daniela STOICA 
ASRO - CT 108 Materiale plastice şi 
cauciuc 

Preşedinte Mihaela ION 

ASRO-CT 114 Plăci ceramice și obiecte 
sanitare 

Membru Mihaela ION 

ASRO-CT 364 Geosintetice Membru Mihaela ION 
AFSIC Membru Andreea Cristina 

HEGYI 
ANAZ Membru Andreea Cristina 

HEGYI 
Asociația Generală a Inginerilor din 
România - AGIR 

Membru Andreea Cristina 
HEGYI 

Urbanism. Arhitectură. Construcţiii (ISSN 
2069-6469) 

Referent de 
specialitate 

Andreea Cristina 
HEGYI 

Journal of Cleaner Production (Impact 
Factor:5,715) (ISSN:0959-6526) 

Referent de 
specialitate 

Andreea Cristina 
HEGYI 

Matériaux & Techniques (ISSN: 0032-
6895 - eISSN: 1778-3771) 

Referent de 
specialitate 

Andreea Cristina 
HEGYI 

Journal of Ergonomics Studies and 
Research (ISSN: 2068-7559) 

Referent de 
specialitate 

Andreea Cristina 
HEGYI 

CNCisC Membru Cornelia BAERĂ 
Asociația Generală a Inginerilor din 
România - AGIR 

Membru Cornelia BAERĂ 

COST Association Membru Cornelia BAERĂ 
Urbanism. Arhitectură. Construcţiii (ISSN 
2069-6469) 

Referent de 
specialitate 

Cornelia BAERĂ 

Case Studies in Construction Materials 
ISSN: 2214-5095 (Editor: Elsevier) 

Referent de 
specialitate 

Cornelia BAERĂ 

AFSIC Membru Carmen DICO 
CNCisc Membru Carmen DICO 
Comitetul CT 318 ASRO, Uşi, ferestre, 
elemente de închidere şi accesorii pentru 
construcţii 

Membru Carmen DICO 

Asociația Generală a Inginerilor din 
România - AGIR 

Membru Gabriela 
CALATAN 

Urbanism. Arhitectură. Construcţiii (ISSN Referent de Henriette 
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2069-6469) specialitate SZILAGYI 
Asociația Furnizorilor de Scheme de 
Încercări de Capabilitate (AFSIC) 

Membru Henriette 
SZILAGYI 

Asociația Generală a Inginerilor din 
România (AGIR) 

Membru Henriette 
SZILAGYI 

Comisia Naţională „Comportarea in situ a 
Construcţiilor” (CNCisC) 

Membru Henriette 
SZILAGYI 

Comitetul tehnic de standardizare CT 321 - 
Beton şi prefabricate de beton 

Membru Henriette 
SZILAGYI 

FIR - Forumul Inventatorilor Români Membru Henriette 
SZILAGYI 

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

Membru în 
Consiliul 
Director 

Henriette 
SZILAGYI 

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

Henriette 
SZILAGYI 

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

Henriette 
SZILAGYI 

Comitetul CT 321 ASRO, Beton şi 
prefabricate din beton 

Membru Henriette 
SZILAGYI 

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

Membru Horia-Alexandru 
PETRAN 

Consiliul de Standardizare al ASRO 
(Asociaţia Română de Standardizare) 

Membru Horia-Alexandru 
PETRAN 

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

Preşedinte Horia-Alexandru 
PETRAN 

Comitetul Tehnic CT 302 „Instalaţii de Membru Horia-Alexandru 
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încălzire, ventilare şi condiţionare a 
aerului” 

PETRAN 

UEFISCDI - evaluare proiecte de cercetare 
postdoctorală (PD) - pentru domeniul 
„Științe inginerești” 

Membru Horia-Alexandru 
PETRAN 

Comitet Tehnic ASRO/CT 281 
Performanţa termică a clădirilor şi 
elementelor de construcţie (corespondent al 
CEN 89, 371) 

Membru Cristian PETCU 

Comitet Tehnic ASRO/CT 302 Instalaţii de 
încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului 
(corespondent al CEN TC 130, 156, 195, 
228, 312) 

Membru Cristian PETCU 

Referent al revistei Urbanism. Arhitectură. 
Construcţii 

Membru Cristian PETCU 

Grupa Specializată nr. 5 „Produse, 
procedee şi echipamente pentru instalaţii 
de încălzire, ventilare, climatizare, sanitare, 
gaze şi electrice aferente construcţiilor”  

Membru Cristian PETCU 

Comisia de avizare domeniul 
Termotehnică, Hidroizolații, Acustică, 
Protecție la foc, Protecție contra coroziunii 
și produse polimerice în construcții, 
instalații și echipamente pentru construcții 
și economia construcțiilor 

Membru Cristian PETCU 

Comisie de îndrumare doctorală UTCB Membru Cristian PETCU 
Comitetul CT 318 ASRO, Uşi, ferestre, 
elemente de închidere şi accesorii pentru 
construcţii 

Membru Cristian 
GRIGORAŞENCO 

EOTA Reprezentant 
INCD URBAN-
INCERC 

Cristian 
GRIGORAŞENCO 

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

Membru Cora STAMATE 

Comitet Tehnic ASRO - CT 338  Mariana CIONCU-
PUENEA 

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

 Mariana CIONCU-
PUENEA 

CECCAR Membru Mircea RUS 
CAFR Membru Mircea RUS 
ANEVAR Membru Mircea RUS 
AAIR Membru Mircea RUS 
Societatea de Geotehnică şi Fundaţii din 
România 

Membru Aurelian GRUIN 

Societatea de Geotehnică şi Fundatţi din 
România 

Membru Felicia ENACHE 

International Society for Soil Mechanics 
and Geotehnical Engineering 

Membru Felicia ENACHE 

Asociația Generală a Inginerilor din Membru Elvira 
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România - AGIR GREBENIȘAN 
CNCisC Membru Adrian 

LĂZĂRESCU 
Chemical Engineering Quarterly Chem. 
Ind. Chem. Eng. Q. ISSN 1451-9372  

Referent de 
specialitate 

Adrian 
LĂZĂRESCU 

European Journal of Environmental and 
Civil Engineering Print ISSN: 1964-8189 
Online ISSN: 2116-7214 

Referent de 
specialitate 

Adrian 
LĂZĂRESCU 

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

Membru Marta-Cristina 
ZAHARIA 

Comitetul Tehnic și Științific A al 
Ministerului Dezvoltarii Regionale și 
Administrației Publice 

Membru Claudiu-Lucian 
MATEI 

Comitetul Tehnic și Științific C al 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Membru Claudiu-Lucian 
MATEI 

Comitetul Tehnic și Științific nr. D al 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Membru Claudiu-Lucian 
MATEI 

International Masonry Society Membru Claudiu-Lucian 
MATEI 

ASRO - Comitetul Tehnic CT 347- Zidării Presedinte Claudiu-Lucian 
MATEI 

ASRO - Comitetul Tehnic CT 358 -
Explozivi 

Membru Claudiu-Lucian 
MATEI 

European Center for Buildings 
Rehabilitation (ECBR) 

Membru Claudiu-Lucian 
MATEI 

Comitet Tehnic ASRO/CT 217 Membru Adrian SIMION 
Grupa Specializată nr. 5 „Produse, 
procedee şi echipamente pentru instalaţii 
de încălzire, ventilare, climatizare, sanitare, 
gaze şi electrice aferente construcţiilor”  

Membru Melania 
CRUCEANU 

Comisia de avizare domeniul 
Termotehnică, Hidroizolații, Acustică, 
Protecție la foc, Protecție contra coroziunii 
și produse polimerice în construcții, 
instalații și echipamente pentru construcții 
și economia construcțiilor 

Membru Melania 
CRUCEANU 

Comisia pentru validarea programelor de 
calculator utilizabile pentru calculul 
performanţei energetice şi elaborarea 
certificatului de performanţă energetică 
pentru apartamente din blocuri de locuinţe 

Membru Melania 
CRUCEANU 

Grupa Specializată nr. 5 „Produse, 
procedee şi echipamente pentru instalaţii 
de încălzire, ventilare, climatizare, sanitare, 
gaze şi electrice aferente construcţiilor”  

Membru Ciprian ENE 

Comisia de avizare domeniul 
Termotehnică, Hidroizolații, Acustică, 

Membru Ciprian ENE 
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Protecție la foc, Protecție contra coroziunii 
și produse polimerice în construcții, 
instalații și echipamente pentru construcții 
și economia construcțiilor 

 

CURSURI ŞI PRELEGERI 

a) Cursuri universitare 

I. În calitatea de conferenţiar, Şcoala Doctorală de Urbanism, Universitatea de 
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti 

1. Petrişor AI (2019-prezent), Etică şi integritate academică, începând din semestrul al II-lea al 
anului universitar 2018-2019 

2. Petrişor AI (2016-prezent), Metode de analiză statistică folosite în cercetarea fenomenelor 
teritoriale, începând din semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016 

3. Petrişor AI (2016-prezent), Tehnici de diseminare orală şi scrisă a informaţiei ştiinţifice / 
Redactarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice, începând din semestrul I al anului universitar 
2015-2016 

4. Petrişor AI (2015-prezent), Ecologie urbană şi teritorială / Ecologia sistemelor teritoriale / 
Ecologie urbană, începând din semestrul I al anului universitar 2015-2016 

5. Meiţă V, Dezvoltarea durabilă a zonelor umede, Doctorat, Şcoala Doctorală de Urbanism, 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, începând din anul 
universitar 2015-2016 

6. Meiţă V, Legislaţie comparată în urbanism şi amenajarea teritoriului, Doctorat, Şcoala 
Doctorală de Urbanism, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, 
începând din anul universitar 2015-2016 

7. Meiţă V, Aspecte tehnice incidente în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii 
publice, concesiuni, parteneriat public-privat, Masterat, Facultatea de Drept, Universitatea 
din Bucureşti, începând din anul universitar 2013-2014 

b) Prelegeri 

I. Prelegeri în mediul universitar 

1. Petrişor AI (2020), Publication dans les revues indexées Scopus et Thomson Reuters (Clarivate 
Analytics), 9 octombrie 2020, Associaţia Naţională a Arhitecţilor Cadre Didactice 
Universitare, Universitatea Abou Bekr Belkaid din Tlemcen, Tlemcen, Algeria, cu atestat de 
prezentare 

c) Calitatea de îndrumător 

1. Cristian-Mihai Şurghie (2020-prezent), Competitivitate şi dezvoltare durabilă în zonele 
metropolitane, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", 
Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

2. Beáta Csilla Szabó (2020-prezent), Rolul spaţiilor verzi lineare în dezvoltarea infrastructurii 
verzi la scara urbană şi teritorială, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
"Ion Mincu", Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

3. Mihaela Al-Bashtawi (2020-prezent), Creativitate şi economie în procesul de regenerare 
urbană a cartierelor-dormitor din România. Cartierul Militari, sector 6, Bucureşti, teză de 
doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România 
(membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 
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4. Olivia Ana Ciobanu Oprescu (2020-prezent), Cadrul legislativ şi multitudinea actelor 
normative cu aplicare în domeniul urbanismului, digitalizarea în administraţia publică locală 
– densitate, oraşe inteligente şi comunităţi inteligente, teză de doctorat, Universitatea de 
Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare 
- presusţinere) 

5. Faeh Khudhair Kadhim Al-Magsoosi (2020-2021), Studiul analitic al interacţiunii durabile de 
mediu a oraşulului Kut din judeţul Wasit şi altor oraşe din Irak. Amploarea influenţei 
gândirii de amenajare a teritoriului asupra dimensiunilor sale, relaţiilor sale şi impactului 
său asupra gândirii occidentale durabile, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi 
Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

6. Ana-Teodora Purecel (2020-prezent), Cooperare intercomunitară şi procese de dezvoltare 
spaţială durabilă/ inteligentă în zona metropolitană a municipiului  Bucureşti - un ghid de 
bune practici a comunităţilor integrate, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi 
Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

7. Corina Iliescu (2020-prezent), Mobilitate şi locuire. O abordare multidimensională a 
conceptului de locuire în Europa secolului XXI, în contextul problemelor de mediu, 
dezvoltării tehnologice şi globalizării, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi 
Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

8. Dumitru-Mircea Duşcu (2020-prezent), Servicii ecosistemice în zone urbane. Studiu de caz: 
zona metropolitană Bucureşti, teză de doctorat, Facultatea de Biologie, Universitatea din 
Bucureşti, Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

9. Oana-Cătălina Popescu (2019-prezent), Criterii şi instrumente ecologice în planificarea 
teritorială. Studiu de caz conectivitatea infrastructurilor verzi, teză de doctorat, Universitatea 
de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România (îndrumător) 

10. Adina Segal (2019-prezent), Un studiu critic şi spaţial privind infrastructura bazelor militare, 
teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România 
(membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

11.George Gabriel Marin (2019-prezent), Proiectarea urbană inteligentă prin integrarea 
tehnologiilor avansate, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion 
Mincu", Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

12. Cristina Andreea Bălan (2019-prezent), Regenerare urbană – renouvellement urbain. Aspecte 
de guvernanţă şi planificare într-o abordare comparată a experienţei române şi franceze, teză 
de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România 
(membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

13. Mara Vida (2019-prezent), Spaţiul public urban în perioada 1944-1989 în România, teză de 
doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România 
(membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

14. Rabah Bachir (2019-2021), Extindere urbană în mediul secetos saharian din Algeria, teză de 
doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România 
(membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

15. Simona Dolana (2019-prezent), Reţele spaţiale în zone metropolitane, teză de doctorat, 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România (membru al 
comisiei de îndrumare - presusţinere) 

16. Marilena Virginia Brăstăviceanu (2019-prezent), Istoria viitoare a oraşelor – future history for 
cities. Densitatea urbană, vulnerabilităţile şi pragurile sale de dezvoltare în contextul 
oraşului şi comunităţii inteligente, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
"Ion Mincu", Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

17. Atena Ioana Gârjoabă (2019-prezent), Ariile naturale protejate din mediul urban, teză de 
doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România 
(membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 
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18. Arina Dordea (2019-2021), Către un posibil model de dezvoltare urbană - „oraşul 
conştiinţei”, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", 
Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

19. Andreea Cătălina Popa (2019-prezent), Dezvoltarea inteligentă a zonelor urbane şi rurale 
adiacente malului românesc al Dunării, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi 
Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

20. Andreea-Raluca Slave (2019-prezent), Evaluarea potenţialului de utilizare a planificării 
colaborative în România, teză de doctorat, Facultatea de Geografie, Universitatea din 
Bucureşti, Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

21. Ali Khalil (2019-2021), Reconstrucţia oraşelor din Irak după un conflict neumanist şi 
neechilibrat, urban sustenabil, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion 
Mincu", Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

22. Michael Alexander Birgmayr (2018-prezent), Exploring spatial effects of the brownfield 
regeneration process on sustainable urban development, teză de doctorat, Universitatea de 
Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România (îndrumător) 

23. Teodor Emanuel Petreanu (2018-2021), Modele de afaceri bazate pe conceptul de lanţ valoric 
în industrii creative, teză de doctorat, Universitatea Politehnică Bucureşti, Bucureşti, 
România (cotutelă) 

24. Oudai Al Zubaidi (2018-prezent), Mlaştinile Irakului. Habitat natural - oraş ecointeligent, 
teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România 
(membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

25. Gabriela Iordache (Voloacă) (2018-prezent), Valori arhitecturale şi urbanistice - potenţial şi 
evoluţie în aşezările rezervaţiei Delta Dunării. Studiu de caz; centrul istoric Sulina, teză de 
doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România 
(membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

26. Mihaela Sandu (2018-prezent), Politici şi strategii financiare aferente cercetării în urbanism, 
teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România 
(membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

27. Denis Miruna Drăghia (2018-prezent), Modele şi instrumente inovatoare pentru planificarea 
spaţială sistemică, integrată şi durabilă a ariilor funcţionale urbane. Studiu de caz: aria 
funcţională urbană Cluj Napoca, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
"Ion Mincu", Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

28. Alexandra Dana Meilă (2017-2020), Particularităţile managementului de proiect în practica 
de urbanism din mediul academic, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism 
"Ion Mincu", Bucureşti, România (îndrumător; calificativ: foarte bine) 

29. Antonio Valentin Tache (2017-2020), Platformă teritorială de monitorizare a zonelor 
metropolitane din România, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion 
Mincu", Bucureşti, România (îndrumător; calificativ: excelent) 

30. Simona Rodica Şoldan (2017-prezent), Satul de munte românesc într-o concepţie de 
dezvoltare durabilă, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", 
Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

31. Lucian Marian Pavel (2017-prezent), Promovarea şi implementarea conceptului smart city 
pentru Regiunea Sud Muntenia România, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi 
Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România (membru al comisiei de îndrumare - presusţinere) 

32. Corina Teodora Chirilă (2016-prezent), Planificare cu resurse puţine în condiţii de 
instabilitate politică, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", 
Bucureşti, România (îndrumător) 
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33. Mădălina Sbarcea (2016-prezent), Utilizarea hărţilor conceptuale ca instrument – suport în 
planificarea urbană şi teritorială în arii naturale protejate (zone umede). Studiu de caz: Delta 
Dunării, teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, 
România (îndrumător) 

34. Mihai-Radu Vânturache (2015-2021), Analiza compoziţiilor spaţiale. Insula urbană (insula de 
căldură), teză de doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, 
România (îndrumător 2015-2018, membru al comisiei de îndrumare 2018-2021) 

35. Amalia Bălescu (2014-2020), Zonele monoindustriale în regiunea Sud-Muntenia, teză de 
doctorat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România 
(membru al comisiei de îndrumare) 

36. Diana Ştefan (2014-2020), Identitatea spaţiului între concepţie şi percepţie, teză de doctorat, 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti, România (membru al 
comisiei de îndrumare)  

 

TEZE DE DOCTORAT SUSTINUTE ÎN ANUL 2020 
 
1. În luna ianuarie a fost decernată Diploma de Doctor în Inginerie Civilă d-lui Adrian-Victor 

Lăzărescu  „Betoane Altenrative – Betonul Geopolimer”, Îndrumător: prof. Dr. Ing. 
Mircea Călin (UTCN) 

2. Teză de doctorat : „Platformă teritorială de monitorizare a zonelor metropolitane din 
România” Autor: Antonio-Valentin Tache  Îndrumător: conf. dr. ecol. dr. geogr. habil. 
urb.  Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR . 

Principalele elementele de prestigiu ştiinţific sunt sintetizate în tabelul următor 
 

Nr.crt. Elemente de prestigiu  Număr 

1 
Cursuri universitare susţinute de 
cercetătorii din INCD URBAN-INCERC 49 

2 Cursuri de scurtă durată 7 
2 Prelegeri 1 
3 Brevete de invenție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2 
4 Referent de specialitate, redactor                                                                                             26 
5 Premii 62 
6 Doctorat 2 
7 

Membrii în organizații profesionale, 
CTS altele                                                                              30 
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CONTRACTE DE DEZVOLTARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC SAU CUNOŞTINŢE 
 
Contract 55 Outofbox, conceptul modular sustenabil 
 

Este un alt concept de spaţiu sustenabil propus de start-up-ul „Echipa de proiectare”. 
„Outofbox” fiind considerată o soluţie modulară pentru spaţii minimale, deservite de sisteme 
solare de energie, care poate funcţiona ca birou, casă de oaspeţi, casă de vacanţă, tinyhouse – 
conform conceptului: „căsuţa pe roţi pe care să o muţi acolo unde îţi doreşti”. În stadiul iniţial, 
construcţia se realizează pe un suport mobil (remorcă) care poate fi deplasată la locaţie.  

Clădirea este concepută să satisfacă nevoia de a dispune de spații eficiente și sănătoase 
indiferent de funcţiunea preconizată. Responsabilitatea pentru mediu definește „verdele” acestei 
clădiri și se manifestă în toate etapele construcției: de la proiectare la procesul de construcție la 
utilizare, întreținere, renovare și, în final, la demolarea respectivei clădiri.  
 

 
Concept OUTofBOX 
 

Sustenabiltatea unui astfel de concept locativ este dată de eficiența energetică, ca fiind 
raportul dintre rezultatul constant în performanță, servicii, bunuri sau energie și energia folosită în 
utilizarea unei clădiri, pe toată durata unui an. 

În cadrul contractului au fost studiate mai multe variante de stratificaţie a podelei, pereţilor, 
respectiv a tavanului. Colaborarea a condus la o stratificaţie finală care să satisfacă cerinţele de 
eficienţă energetică. 

 
 
Contract 616  Dezvoltarea de amestecuri pe baza de argilă ECO LIVING. 
 

Obiectul contractului cu start-up ECO LIVING PROJECT SRL din Timişoara a constat în 
dezvoltarea de amestecuri pe bază de argilă care în final să conducă la produse de finisaj de tipul 
mortarelor de tencuială preformante sau de reţetă naturală. Aceste amestecturi pe bază de argilă 
vin să completeze conceptul iniţial numit ECO LIVING. 

Conceptul ECO LIVING include tehnologii tradiționale reinventate de arhitectură de pământ 
şi este rezultatul a cinci ani de inovare și cercetare alături de clusterul ROSENC - Clusterul de 
Energii Sustenabile din România. Datorită tehnologiilor folosite spaţiile locative au o eficiență 
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energetică deosebită, asigură un confort sporit și un mediu sănătos de locuire – fară mucegai și cu 
umiditate optimă pe tot parcursul anului. 

 

 
Clădirea ECO LIVING 

 
Eficiența energetică ridicată a locuințelor ECO LIVING este rezultatul mai multor factori: 

• termoizolația generoasă de 30 cm; 
• designul realizat în baza studiului de însorire și orientarea către sud a casei; 
• materiale naturale folosite în construcție care contribuie pasiv la eficiența energetică. 

Toate aceste elemente contribuie la creșterea eficienței energetice a casei și implicit la 
reducerea cheltuielilor cu întreținerea. 

Materialele folosite sunt inspirate din materialele de construcție utilizate la casele 
tradiționale fiind  adaptate la cerințele unei construcții moderne, sănătoase și eficiente energetic. 

Casele ECO LIVING au pereții interiori realizați din pământ turnat sau bolțari de pământ 
(ambele fiind tehnologii dezvoltate de ECO LIVING Project în colaborare cu INCD URBAN-
INCERC). Acești pereți reglează în mod natural și pasiv umiditatea din casă și contribuie la 
menținerea unui nivel sănătos de umiditate în interior. Pereții de pământ turnat captează pe timpul 
iernii căldură soarelui și ajută astfel la încălzirea pasivă a locuinței în sezonul rece. 
 

 
Perete interior neportant realizat din pământ turnat 
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Un alt material natural folosit este tencuiala naturală de argilă, Caminota, produsă și 
distribuită în România, de către o echipă de specialiști în materiale provenite din surse 
regenerabile, materialul fiind dezvoltat în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC.  

Caminota este realizată din materiale și pigmenți naturali și nu permite apariția mucegaiului 
datorită capilarității ridicate. În plus, spre deosebire de vopseaua lavabilă, Caminota nu eliberează 
în aer compuși organici volatili. CaminotaDeco este un finisaj pe bază de argilă agrementat de 
către INCD URBAN-INCERC și se poate pune în operă conform cerințelor clienților într-o gamă 
diversificată de culori și texturi. 
 

              
Amestecul de argilă – nisip şi adaosuri         Verificarea aderenţei pe strat suport de cărămidă 

 

 
Clădire veche executată din cărămidă şi mortar de văiugă reparată cu tencuială de Caminotă 

 
CLUSTERE 
 
Clusterul CLEMS 
 

Raportul anual al activităţilor din 2020, ale clusterului CLEMS face bilanţul acțiunilor 
propuse pentru a fi desfășurate pe parcursul acestui an. Raportul evidenţiază aspecte ale muncii 
desfăşurate de cluster în misiunea sa de a contribui la bunul demers al relaţiilor dintre sectorul 
public şi cel privat. 

În anul 2020 s-au purtat discuții și au fost trimise invitații de aderare la mai multe firme și 
instituții. Dintre acestea 2 firme (Mosslein Srl și Lukanta Paper Srl), 1 universitate (USAMV Cluj) 
și un institut de cercetare-dezvoltare (INCDT-ITIM Cluj) s-au înscris în CLEMS. La finele anului 
2020, clusterul avea 41 de membri. 
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Acțiunile preconizate pentru anul 2020 au fost plasate pe două paliere principale: cel al 
realizării misiunii asumate şi respectiv cel corespunzător dezvoltării capacităţii organizaţionale de 
a îndeplini această misiune. 
 

Nr. 
crt 

Direcții de 

intervenție 
Activitate 

Indicatori 
planificați 

Indicatori realizați 

OS1. Creșterea capacității în domeniul cercetării și dezvoltării eco-inovative a CLEMS 
1.1 Implicarea 

membrilor cluster-
ului în cercetare, 
inovare și transfer 
tehnologic 

Implicarea în 
cercetare, 
inovare și 
transfer 
tehnologic prin 
proiecte de CDI 

3 proiecte de 
CDI 

- CLEMS, prin INSTITUTUL 
NAŢIONAL DE CERCETĂRI 
AEROSPAŢIALE „Elie 
Carafoli” – I.N.C.A.S. București, 
(membru fondator) a depus 
propunerea de proiect 
„Centru tehnologic de operațiuni 
“green” în domeniul aerospațial”, 
Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020, Axa 
prioritară 1- Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în 
sprijinul competitivităţii economice 
și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 
1.1.1 - Mari infrastructuri de CD, 
Tip de proiect - Proiecte pentru 
clustere de inovare, cod MySMIS 
:139449 

 
-CLEMS, în parteneriat cu U.A.T. 
Municipiul Bistrița, a depus în 
decembrie 2020 propunerea de 
proiect iNOVAre@BISTRITA2030, 
în cadrul Programului Operațional 
Asistență Tehnică 2014 – 2020 
(POAT 2014 – 2020), apelul aferent 
proiectului „Sprijin la nivelul 
regiunii Nord-Vest pentru pregătirea 
de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniul 
specializare inteligentă” 
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1.2 Dezvoltarea 
activităților de 
cercetare și 
dezvoltare a 
cluster-ului prin 
atragerea de 
personal cu înaltă 
calificare în 
interiorul 
grupurilor de lucru 

Realizarea de 
seminarii 
tematice 
Realizarea de 
ateliere de lucru 
(workshop) 

3 seminarii 
(1 seminar pe 
tematica 
tratării și 
epurării 
apelor în 
contextul 
digitizării, 1 
seminar pe 
tematica 
gestiunii 
deșeurilor, 1 
seminar pe 
Smart City) 
1 atelier 

-25.02.2020 - Întâlnirea Grupului 
de lucru „Gestiunea integrată a 
resurselor de materiale reciclabile şi 
a deşeurilor din perspectiva 
economiei circulare” -TeraPlast 
Recycling. Această societate se 
ocupă cu reciclarea maselor plastice 
(în special a deșeurilor din PVC 
provenite din conducte de apă și 
tâmplărie). În  cadrul întâlnirii au 
avut loc prezentări și au fost 
dezbătute probleme de interes 
legate de acest domeniu;  
- 24.06.2020 – întâlnirea de lucru 
„Soluții de implementare a unei 
strategii de asigurare din resurse 
proprii a capacităților energetice și 
a utilităților necesare funcționării 
obiectivului: stațiunea de cercetare 
experimentală USAMV - Ferma 
Cojocna”; 

1.3 Crearea de valoare 
adăugată științifică 
în eco-inovare 

Organizarea de 
conferinţe în 
domeniul 
mediului 

2 conferinţe  -în perioada 26-27 Noiembrie 2020 
cluster-ul CLEMS a participat în 
calitate de coorganizator la „The 4th 
ASEM Seminar on Urban Water 
Management”, organizat de ASEM 
Water China. În cadrul 
evenimentului, au participat, ca și 
expozanți, mai multe firme și 
organzitații din cadrul cluster-ului. Dl 
Florin Iliescu a participat în calitate 
de speaker 
- sesiunea anuală de comunicări 
științifice, Muzeul Județean Bistrița-
Năsăud, noiembrie 2020. 
-în perioada 11-12 noiembrie 
2020 s-a participat la Conferința 
Europeană a Clusterelor, 
organizată de Comisia 
Europeană și ECCP, eveniment 
desfășurat exclusiv on-line 
- s-a participat la webinar-urile 
organizate de CCI BN 
„Atuurile digitalizării”, 
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1.4 Sprijinirea 
inițiativelor de 
dezvoltare personală 
a tinerilor 

Oferirea de 
posibilităţi de 
realizare a 
stagiului de 
practică a 
studenților 
în cadrul 
firmelor din 
cluster. 
Organizarea de 
activități pentru 
instruirea 
tinerilor 

4 stagii de 
practică 
 
 
 
 
 
 
 
2 acțiuni 
(Școala de 
vară Arcalia) 

 -2 stagii de practică 
 
 
 
 
 
 
 
 
-s-a participat la activitățile 
desfășurate în cadrul proiectului 
Noaptea cercetătorului, proiect 
derulat de ICPE BISTRITA SA, în 
parteneriat cu UBB Cluj - Napoca 

OS2. Dezvoltarea sectorului eco-inovativ la nivel local, regional, naţional şi internaţional 
2.1 Sprijinirea 

companiilor suport 
axate pe reciclarea 
deşeurilor pentru a 
deveni competitive 
la nivelul mediei UE 

Întâlniri de 
lucru cu 
IMM-urile din 
domeniu, 
pentru a 
sprijini 
demersurile 
acestora  
 
Mese rotunde 
care au ca 
scop 
legiferarea 
politicilor din 
domeniu eco-
inovativ 

2 întâlniri 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 masă 
rotundă 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

2.2 Sprijinirea 
dezvoltării de noi 
modele de afaceri 
inovatoare 

Identificarea 
de mecanisme 
de finanțare 
pentru 
promovarea 
eco-inovării 
Identificarea 
partenerilor 
din țară și 
străinătate și 
participarea 
comună la 
accesarea de 
fonduri UE 
dedicate 
clusterelor și 
unor domenii 
specifice de 

 -în perioada 2019-2020 s-a derulat 
contractul de colaborare cu ADR-
NV având ca obiect diseminarea 
programului C-Voucher și 
acordarea de consultanță în vederea 
pregătirii aplicațiilor, în valoare de 
2.500 euro; 
-în data de 25 iunie 2020 
reprezentații cluster-ului au 
participat la reuniunea Grupului 
Tehnic de Lucru în domeniul IMM-
urilor, în format videoconferință, 
organizat de Ministerul Fondurilor 
Europene în colaborare cu 
Ministerul Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri; 
•Principalele puncte de lucru aflate 

pe agenda grupului au fost: 
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activitate a 
acestora. 
Oferirea de 
consultanţă 
antreprenorilor 
din mediul eco- 
inovativ 

prezentarea Programului 
Operațional Competitivitate 2014-
2020 și a Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020 – POC și 
POCU – MFE; prezentarea 
intervențiilor dedicate IMM-urilor 
în perioada de programare 2021-
2027, cu accent pe sinergii și 
complementarități cu alte fonduri 
– MFE; prezentarea Inițiativei 
pentru IMM-uri – MLPDA; 
Prezentarea programelor finanțate 
din Bugetul de stat gestionate în 
prezent și a celor care vor fi 
lansate în perioada următoare – 
MEEMA;  

•Prezentarea programului IMM 
Invest – MFP; 

•Prezentarea programului COSME – 
MEEMA; 

•Prezentare bune practici COSME; 
- Participare webinar C-Voucher, 2 
octombrie 2020, în cadrul căreia s-au 
prezentat detalii legate de competiția 
de proiecte dedicată firmelor care 
doresc să adopte soluții de economie 
circulară în afacerea proprie 

2.3 Îmbunătățirea 
tehnologiilor 
privind protecţia 
mediului spre 
„SMART 
Tehnology” 

Realizarea de 
întâlniri cu 
furnizorii de 
tehnologii 
pentru o 
orientare 
spre tehnologii 
SMART 

2 întâlniri   

OS3. Dezvoltarea principalelor arii de interes ale CLEMS 
3.1 Dezvoltarea 

grupurilor de lucru: 
• Sisteme 
integrate de 
tratare şi epurare a 
apelor; 
• Tehnologii 
performante de 
tratare și 
valorificare a 
nămolurilor; 
• Gestiunea 
integrată a 

Întâlniri de 
lucru 
periodice 

 - 25.02.2020 - întâlnirea Grupului 
de lucru „Gestiunea integrată a 
resurselor de materiale reciclabile şi 
a deşeurilor din perspectiva 
economiei circulare” - TeraPlast 
Recycling. Această societate se 
ocupă cu reciclarea maselor plastice 
(în special a deșeurilor din PVC 
provenite din conducte de apă și 
tâmplărie). În  cadrul întâlnirii au 
avut loc prezentări și au fost 
dezbătute probleme de interes 
legate de acest domeniu; 
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resurselor de 
materiale 
reciclabile şi a 
deşeurilor din 
perspectiva 
economiei 
circulare; 
• Proiectarea și 
realizarea de eco- 
materiale cu 
proprietăți 
controlate pentru 
soluții de 
ameliorare a 
confortului urban 
exterior și interior; 
• Dezvoltarea de 
energii alternative 
şi creşterea 
eficienţei 
energetice în 
mediul urban; 
• Sisteme 
inteligente de 
monitorizare, 
analiză și evaluare a 
calității factorilor 
de mediu; 
Managementul 
dezastrelor 

 
- 24.06.2020 – întâlnirea de lucru 
„Soluții de implementare a unei 
strategii de asigurare din resurse 
proprii a capacităților energetice și 
a utilităților necesare funcționării 
obiectivului: stațiunea de cercetare 
experimentală USAMV - Ferma 
Cojocna”; 

 
-08.07.2020 – Adunarea generală a 
membrilor CLEMS (eveniment 
desfășurat online), în cadrul căreia 
s-au desfășurat alegerile pentru 
Consiliul Director și au avut loc 
dezbateri și propuneri legate de 
necesitățile membrilor 

OS4. Creşterea competitivităţii prin integrarea producătorilor, distribuitorilor și/sau în forme 
asociative în lanțul valoric 
4.1 Dezvoltarea de 

metodologii și 
aplicații pilot 
privind ciclul 
de viaţă al 
produselor eco-
inovative 

Medierea cu 
autorităţile 
pentru susţinerea 
competitivităţii 
IMM-urilor 
 

2 întâlniri -  

4.2  Dezvoltarea 
produselor/ 
serviciilor 
membrilor 

Dezvoltarea 
unei 
simbioze 
între 
stakeholderi 
pentru 
valorificarea 
produselor/ 
serviciilor 
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membrilor 
OS5. Consolidarea imaginii CLEMS pe plan național și internaţional 

5.1 Înscrierea în 
asociaţii și forumuri 
internaţionale 

Reetichetarea 
bronz din partea 
Secretariatului 
European pentru 
Analiza 
Clusterelor de pe 
lângă 
Comisia 
Europeană 

 -în luna februarie 2020, s-a obținut 
etichetarea bronz din partea 
Secretariatului European pentru 
Analiza Clusterelor de pe lângă 
Comisia Europeană, valabilă 
până în 2023 

5.2 Cooperare naţională 
şi internaţională 

Schimbul de idei 
şi proiecte 
comune cu alte 
clustere 

2 proiecte  

Realizarea de 
parteneriate cu 
actori 
importanţi din 
domeniu 

3 parteneriate  
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Clusterul Pro-nZEB 
 

Raportul anual al activităților clusterului Pro-nZEB pentru anul 2020 face bilanţul acțunilor 
desfășurate pe parcursul acestui an. Raportul evidenţiază aspecte ale activităților desfăşurate de 
cluster în misiunea sa de a contribui la buna colaborare dintre mediul de cercetare-dezvoltare-
inovare, piața construcțiilor și de eficiență energetică și administrație publică. 

În anul 2020 a fost organizată Adunarea Generală a Asociației și au avut loc mai multe 
întâlniri ale Consiliului Director în care au fost analizate și discutate oportunități de finanțare și 
elaborarea de propuneri de proiecte, stadiul activităților derulate în cadrul proiectelor în care este 
implicat clusterul, dar și INCD URBAN-INCERC în calitate de membru fondator, admiterea 
cererilor de intrare în Cluster și atragerea de noi membri, dezvoltarea departamentelor și a unei 
serii de seminarii WEB pentru promovarea conceptului nZEB, alte activități de comunicare și 
promovare Cluster Pro-nZEB. În anul 2020, noi membri au aderat la cluster (SMART & 
PASSIVE HOUSE SRL,  Universitatea Tehnică de Construcții București, Arh. Radu ANDONE, 
BEIA Consult International SRL, RT IZOLAȚII SRL (RenoVATA) și MEESENBURG Romania 
SRL), fiind deschise discuțiile pentru aderearea la cluster a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 
La finele anului 2020, clusterul Pro-nZEB avea 25 de membri. 

 
Acțiunile preconizate pentru anul 2020 au fost plasate pe două paliere principale: cel al 

realizării misiunii asumate şi respectiv cel corespunzător dezvoltării capacităţii organizaţionale de 
a îndeplini această misiune. 

Au fost pregătite și depuse următoarele propuneri de proiecte cu implicarea Clusterului Pro-
nZEB: 

• „EnCARE - Mitigating household energy poverty in post coal regions” (Aria apelului: 
Reducerea sărăciei energetice în gospodării, LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020); 

• „PIONEER - Empowering citizens and neighborhoods by Co-Creating Extended Realities 
for Low Cost, Energy Efficient answers to Energy Poverty” (Aria apelului: Reducerea 
sărăciei energetice în gospodării, LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020); 

• „BuildGreen - Building the Green Forest Cities of Future”, HORIZON 2020 - Innovative 
nature-based solutions for carbon neutral cities and improved air quality; 

• „ZEN-SEE - Zero-Energy Neighbourhoods in Southern and Eastern Europe”, HORIZON 
2020 – Green Deal (LC-GD-4-1-2020)  - termen limită 27 ianuarie 2021; 

• ProBuild „Productising sustainable modular buildings”, HORIZON 2020 – Green Deal (LC-
GD-4-1-2020)  - termen limită 27 ianuarie 2021; 

• AM-Academy „Climate Protection Academy for Municipalities”, Apel de proiecte EUKI;  
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• SEDUM „Sustainable Ecosystems Development for Urban Mindset greenification”, Apel de 
proiecte EUKI; 

• „Supporting smart financing implementation for energy efficient Balkan Buildings”, 
acronim SMAFIN – depus la competiția HORIZON 2020 - National roundtables to 
implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative; 

• „Engage to Renovate: Communication modelling in support of the national building 
renovation policies” - program EUKI al Ministerului Federal German pentru Mediu, 
Conservarea Naturii și Securitatea Nucleară; 

• CA PED-EDU-NET „Positive Energy Districts”. 
 

Strategia de dezvoltare a clusterului (2020-2023) a fost revizuită în cadrul proiectului 
SMART4NZEB (proces de peer-review cu celelalte clustere) împreună cu un plan de activități, 
după cum urmează: 

• SMART4NZEB - Management cluster, aplicare obiective strategice și operaționale, 
actualizare a strategiei de dezvoltare a clusterului; 

• Organizarea C4E Forum - creșterea vizibilității + crearea de parteneriate; 
• Participare la elaborarea de propuneri de proiecte de CDI – obiective Cluster și domenii de 

lucru prioritare (național, fonduri structurale, HORIZON EUROPE, Erasmus+, Life+, 
INTERREG IV, Norway & EEA Grants etc.; 

• Continuarea inițiativelor de creștere a nivelului de cunoaștere și acceptare a conceptului de 
clădire cu consum de energie aproape egal cu zero; 

• Analiza cadrului legislativ și de reglementare în domeniul construcțiilor și al eficienței 
energetice/utilizării surselor regenerabile de energie - îmbunătățire și asigurare 
promovare/stimulare piață nZEB; 

• Creșterea nivelului de calificare a specialiștilor și a forței de muncă în construcții și a cererii 
de calificare - nZEB (BKH Romania); 

• Promovarea dezvoltării de soluții tip pilot demonstrativ nZEB. 
 
În anul 2020, Clusterul Pro-nZEB a fost înscris în baza de date a Ministerului Economiei, 

Energiei și Mediului de Afaceri și a obținut etichetarea bronz din partea Secretariatului European 
pentru Analiza Clusterelor de pe lângă Comisia Europeană, valabilă până la 30 noiembrie 2022. 
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8. MĂSURI DE CREŞTERE A PRESTIGIULUI ŞI VIZIBILITĂŢII INCD URBAN-

INCERC 

Pornind de la datele privind istoricul și evoluția INCD URBAN-INCERC, acest institut este 
unic pe domeniul său de activitate și deține, menține și dezvoltă un patrimoniu construit și de 
cunoștințe, preluat de la institutele și centrele din care s-a constituit, astfel încât rezultă 
următoarele caracteristici de identitate științifică și tehnologică la nivel național: 

INCERC reprezintă un brand la nivel naţional şi internaţional prin afilieri la organizații și 
asociații profesionale în domeniul științei complexe a construcțiilor, deoarece a contribuit prin 
cercetările, reglementările și publicațiile elaborate la dezvoltarea sectorului construcțiilor din 
România. 

Sectorul construcțiilor și piața produselor pentru construcții recunosc brandul INCERC 
deoarece prezintă competență, încredere și tradiție. Din acest motiv, în ultimii ani s-a trecut la 
denumirea INCERC a tuturor laboratoarelor din sucursalele INCD URBAN-INCERC  cu specific 
de cercetare în construcții. 

Institutul este elaborator de reglementări pentru un număr foarte mare de domenii de bază, 
iar în unele domenii a elaborat majoritatea sau chiar toate reglementările din construcții, pe aspect 
de interes public major, incluzând viața și securitatea locuirii. Adoptarea 
Eurocodurilor/Standardelor Europene nu trebuie să conducă la pierderea fondului de cunoştinţe 
acumulate, fiind necesare preluări în noi tipuri de materiale directoare, ca urmare a unei politici 
comune cu MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice şi ASRO -
Asociația Română pentru Standardizare. Strategia națională pentru renovarea energetică și 
seismică a fondului construit existent, în curs de elaborare în cadrul MDRAP, cu asistența Băncii 
Mondiale și în parteneriat cu INCD URBAN-INCERC, va avea nevoie de date privind modul în 
care au fost concepute şi proiectate clădirile dintr-o anumită epocă conform reglementărilor 
aferente. 

Sucursalele INCD URBAN-INCERC din București, Iași, Cluj și Timișoara prezintă dotări și 
expertiză pe domenii specifice, complexe, care le dau identități ştiinţifice şi tehnologice 
particulare, direct legate de cerințele locale, regionale și naționale. 

Prin comparația cu alte institute membre ENBRI – Rețeaua Europeană a Institutelor de 
Cercetări în Construcții, rezultă că INCD URBAN-INCERC acoperă, cu ajutorul dotărilor 
specializate, mult mai multe domenii decât alte institute similare.  

Într-o nouă viziune strategică, integrată mai puternic la nivel european, pornind de la 
expertiza şi cunoştinţele acumulate în cei 70 de ani de cercetare, INCD URBAN-INCERC ar 
trebui să aibă misiunea de consultant ştiinţific, pe domeniile sale specifice, pentru Guvernul 
României, prin Ministerul Cercetării şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admnistraţei Publice, 
pentru strategii şi politici publice, cu o finanţare adecvată şi continuă, pentru acele atribuţii 
specifice care vor servi direct o astfel de misiune.  

Astfel, INCD URBAN-INCERC ar urma modelul Comisiei Europene care a organizat şi 
care finanţează de aproape 45 de ani “Centrul Comun de Cercetări” – “JRC - Joint Research 
Center” cu rol de consultant ştiinţific independent pentru a sprijini politicile Uniunii Europene 
(https://ec.europa.eu/jrc/en).  

JRC este centru de cercetare şi colectare a informaţiei ştiinţifice (EU Science Hub) pentru 
Uniunea Europeană, cu 6 centre de cunoştinţe, cercetări şi baze de date pe domenii multiple, între 
care sunt şi domeniile strategice în care INCD URBAN-INCERC are expertiză, cum ar fi: 
eficienţa energetică, mediu şi schimbări climatice, managementul dezastrelor, politici teritoriale de 
urbanism şi dezvoltare spaţială durabilă etc.  

Este semnificativă importanţa conferită ştiinţei de Comisia Europeană, având în vedere că 
JRC are un centru coordonator la Bruxelles şi alte 5 centre cu dotări de cercetare în 5 state 
membre: Belgia (Geel), Germania (Karlsruhe), Italia (Ispra), Olanda (Petten) şi Spania (Sevilla), 

https://ec.europa.eu/jrc/en
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însumând 2787 angajaţi, JRC având un buget anual de 372,5 millioane euro (2017) 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Research_Centre). 

 
8.1. Promovare şi vizibilitate 
 
Pentru a se păstra și valorifica elementele de identitate științifică și tehnologică la nivel 

național, prin prezentul Plan strategic se au în vedere următoarele direcții: 
• Retehnologizarea dotărilor care au adus recunoaștere brandului INCERC; 
• Pregătirea resursei umane spre a valorifica fondul de know-how al sucursalelor; 
• Promovarea și asigurarea vizibilității INCD URBAN-INCERC în fața autorităților 

publice centrale și locale pentru ca institutul să poată contribui la fundamentarea politicilor statului 
în domeniu, la strategiile, politicile, legile şi reglementările promovate în construcţii şi la 
dezvoltarea spațială/regională; 

• Promovarea și asigurarea vizibilității institutului în viața științifică și pe piața 
materialelor de construcții, ca partener de încredere, cu competențe specifice, care nu efectuează 
numai teste standard, ci are și competențe în consulting dedicat nevoilor clienților; 

• Intensificarea acțiunilor de diseminare către publicul larg a cercetărilor efectuate până 
în prezent asupra construcţiilor din pământ (eco) pentru a spori vizibilitatea institutului; 

• Continuarea organizării de către INCD URBAN-INCERC a conferinței de cercetare în 
construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială 
(naţională/internaţională) ca o modalitate de creștere a vizibilității institutului în cadrul comunităţii 
ştiinţifice. Intensificarea eforturilor pentru a fi indexată ISI THOMPSON; 

• Participarea efectivă şi apoi diseminată în Bulentinul Informativ al INCD URBAN-
INCERC la activitățile desfășurate la nivel de societăți profesionale unde institutul este parte: 
ASRO, SOCIETATEA ROMÂNĂ DE GEOTEHNICĂ etc. 

 

8.2. Măsuri administrative  
 

Principalele măsuri administrative în domeniul managementului strategic de dezvoltare a 
institutului se vor referi la: 

• Crearea de cunoaștere inteligentă la scară națională și europeană: crearea și întreținerea 
unui spirit inovativ și a unui mediu colaborativ de lucru în activitatea de CDI în domeniul 
construcțiilor, urbanismului și dezvoltării teritoriale durabile; 

• Prioritățile strategice ale cercetării: încurajarea cercetării de excelență și inovative în 
conformitate cu prioritățile de cercetare naționale și europene în domeniul de profil, Orizont 2020; 

• Colaborare: dezvoltarea și extinderea parteneriatelor/consorțiilor privind cercetarea și 
îmbunătățirea valorificării rezultatelor cercetării prin crearea de conexiuni și interconexiuni cu 
sistemele de inovare existente; 

• Formare continuă: asigurarea formării și instruirii personalului la cel mai înalt nivel și 
soluționarea de oportunități aferente pentru pregătirea de specialiști de mare valoare și competență 
profesională; 

• Infrastructura cercetării: facilitarea și asigurarea accesului cercetătorilor la cele mai noi 
generații de echipamente, sisteme și surse de informare și asimilare prin asigurarea unei 
infrastructuri de cercetare performante și eficiente; 

• Organizare eficientă: crearea unei infrastructuri și scheme de funcționare flexibile și 
eficiente, precum și a proceselor de management, care să permită atingerea obiectivelor strategice 
ale institutului într-un cadru de lucru transparent, responsabil și eficient. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Research_Centre
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Pornind de la aceste realități, managementul economico-financiar va trebui să aibă în vedere 
în continuare asigurarea sustenabilității financiare a institutului  în toate componentele funcţionării 
sale, pe termen mediu și lung.  

 
8.3.  Planificare operațională 
 

În vederea atingerii obiectivelor strategice, este necesară o planificare operațională adecvată, 
bazată pe punctele forte ale institutului.  

Planificarea operațională își propune ca, printr-o organizare în condiții de transparență, să 
asigure echilibrul necesar între: 

• Organigrama ierarhic-administrativă și o organigramă funcțională matriceală, impusă 
de specificul activității de cercetare-dezvoltare; 

• Un mediu intelectual specific unui institut de cercetare-dezvoltare, în care modelul de 
gândire este tipic neliniar, fapt ce face ca productivitatea muncii să varieze semnificativ de la un 
cercetător la altul și, pentru fiecare cercetător, de la o perioadă la alta și modelele de gândire 
lineară, ce fac productivitatea muncii să fie constantă și similară pentru toți angajații, impuse de 
regementările fiscale și legislația muncii; 

• Planurile de realizare a proiectelor de cercetare bazate pe modele deterministe cu 
rezultate cert anticipate și realitatea probabilistică a rezultatelor cercetătorilor. 

Planificarea operațională a avut în vedere și următoarele activități suport pentru activitatea 
științifică: 

- Marketing – activitate ce are ca scop integrarea institutului din ce în ce mai mult în 
activitatea științifică a Uniunii Europene în folosul național, prin parteneriate și asocieri cu firme 
și institute de prestigiu, precum și creșterea notorietății pe piața internă și externă a activității de 
CDI desfășurate; 

- Servicii – prin menținerea activității de servicii existente și diversificarea acestora în 
funcție de cerințele pieței naționale și internaționale;  

- Finanțe – prin creșterea cifrei de afaceri anuală pe angajat din contracte de cercetare, 
prin creșterea ponderii la 76-80% din contracte de cercetare cu agenții economici în vederea 
efectuării transferului tehnologic în domenii de specializare inteligentă identificate în Strategia 
Națională de Cercetare; 

- Infrastructura de cercetare – prin reabilitarea și modernizarea spațiilor existente precum 
și prin dotarea laboratoarelor de cercetare, din fondurile proprii ale institutului şi, cu precădere, din 
proiecte de cercetare; 

- Activitatea științifică – prin: 
-  Sprijinirea participării cercetătorilor la manifestări științifice internaționale cu 

comunicări originale, prelegeri de impact ale vorbitorilor invitați și ale unor lideri de 
opinie în cercetarea din domeniile de activitate; 

-  Continuarea organizării de evenimente pentru promovarea Programelor de 
finanțare UE și internaționale, ca și a instrumentelor FPS, IMI, Fonduri Structurale; 

-  Rapoarte privind rezultatele activității de cercetare, postate pe site-ul institutului 
și/sau comunicate în conferințe de presă și publicarea de comunicate de presă; 

-  Menținerea și stimularea politicii institutului privind brevetele naționale și 
internaționale, pentru a spori vizibilitatea națională/internațională a cercetătorilor și 
pentru a promova parteneriatul public-privat; 

-  Continuarea politicii de promovare a publicării rezultatelor fundamentale și 
aplicative ale cercetării, în special în reviste cotate ISI cu Scor Relativ de Influență (RIS) 
peste 0,5. 
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9. PREZENTAREA GRADULUI DE ATINGERE A OBIECTIVELOR 

STABILITE PRIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INCD URBAN 

INCERC PENTRU PERIOADA DE ACREDITARE (CERTIFICARE) 
 

În perioada evaluată, institutul și-a derulat activitatea în concordanță cu obiectivele stabilite 
în strategiile de cercetare, astfel: 

TIP OBIECTIV DESCRIERE GRAD REALIZARE 

OBIECTIVE 

LEGATE DE 

ACTIVITATEA DE 

CERCETARE 

  

Obiectiv general 1 Creşterea nivelului de 

implicare a 

cercetătorilor în ceea ce 

priveşte asigurarea 

finanţării prin proiecte 

de cercetare 

 

Obiectiv specific 1 Creşterea capacităţii de a 
răspunde prompt, 
dezvoltând o propunere 
de proiect după primirea 
informaţiei referitoare la 
apelul de proiecte 

Realizat la nivel de capacitate de scriere a 
proiectelor. S-au depus  propuneri la apelurile 
lansate de MCI/UEFISCDI și alte agenții. 
Notă: Rata de succes a fost redusă, cauza fiind 
numărul mare de competitori față de bugetele 
scoase la competiție 

Obiectiv specific 2 Creşterea independenţei 
prin dezvoltarea abilităţii 
de a identifica sursele de 
finanţare 

Realizat, în funcție de disponibilitatea lansării 
unor apeluri de proiecte CDI şi în corelaţie cu 
OS1 
 

Obiectiv specific 3 Dezvoltarea capacităţii 
de a lucra în echipe 
multidisciplinare şi de a 
integra propria 
specializare în teme 
orizontale 

Realizat, prin integrarea cercetătorilor din 
toate sucursalele în colectivele de la 
Programul Nucleu și alte propuneri de 
proiecte PNCDI respectiv, precum şi colective 
extinse la proiectele de AT – transfer 
tehnologic. 

Obiectiv general 2 Creşterea cantitativă şi 

calitativă a producţiei 

ştiinţifice a 

cercetătorilor din 

cadrul INCD URBAN-

INCERC 

 

Obiectiv specific 1 Creşterea numerică a 
producţiei ştiinţifice în 
mod gradat, de la an la 
an, cu cel puţin 10% pe 
an 

Realizat, totalul producției științifice 
(publicații, postere, prezentări, prelegeri) este 
de 1878 în 2018, astfel că s-a dublat față de 
2013 ceea ce arată că a crescut cu o rată mult 
mai mare decât rata preconizată. 
Notă: Creșterea s-a realizat deși au existat 
anumite fluctuații în unii ani 

Obiectiv specific 2 Creşterea ponderii 
producţiei de calitate 

Realizat, totalul producţiei de calitate 
(brevete, articole ISI, BDI, lucrări publicate în 
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(brevete, articole ISI, 
BDI, lucrări publicate în 
volumele conferinţelor 
internaţionale) în mod 
gradat, de la an la an, cu 
cel puţin 5% pe an 

volumele conferinţelor internaţionale) este de 
174 și reprezenta în 2018 o pondere mai mare 
cu 66% faţă de cea propusă pornind de la anul 
de referinţă 2013.  
Notă: Creșterea s-a realizat deși au existat 
anumite fluctuații în unii ani 

Obiectiv specific 3 Creşterea numărului de 
citări inclusiv prin 
autocitare (la nivel 
individual, în reviste) 

Realizat, s-au înregistrat 173 citări ISI. 
Notă: Creșterea s-a realizat deși au existat 
anumite fluctuații în unii ani 

Obiectiv specific 4 Monitorizarea obligaţiei 
de a disemina rezultatele 
Programului Nucleu şi 
de a respecta regulile 
avizate de Consiliul 
ştiinţific şi aprobate de 
Consiliul de 
administraţie 

Realizat, s-au planificat prin tema-program și 
s-au diseminat rezultatele pe fiecare 
etapă/fază relevantă 

Obiectiv specific 5 Asigurarea participării 
specialiştilor INCD 
URBAN-INCERC la 
manifestările ştiinţifice 
de marcă din ţară şi din 
străinătate 

Realizat, au fost prezentate și/sau publicate 
531 articole, au fost 386 prezentări orale, și 
368 postere, corelat cu resursele alocate pe 
etape/faze, la Programul Nucleu, Proiecte 
PNCDI, Proiecte europene/regionale etc.   

Obiectiv general 3 Creşterea nivelului 

publicaţiilor editate şi a 

conferinţelor 

organizate de INCD 

URBAN-INCERC 

 

Obiectiv specific 1 Indexarea naţională 
(CNCS) a revistei 
„Urbanism. Arhitectură. 
Construcţii” 

CNCS a demarat procesul de indexare a 
revistelor din domeniul umanist. La momentul 
depunerii solicitării, revista „Urbanism. 
Arhitectură. Construcţii” nu a fost considerată 
eligibilă, „vechimea” revistei fiind mai mică 
decât limita impusă de CNCS. La momentul 
la care revista a îndeplinit „vârsta” necesară, 
procesul de clasificare de către CNCS fusese 
oprit, iar succesorul acestuia (CNCSIS) nu a 
mai iniţiat după apariţia sa (2012) un proces 
de ierarhizare a revistelor. Această situaţie se 
datorează şi modificării criteriilor 
CNATDCU, în care ierarhizarea de către 
CNCS/CNCSIS nu este menţionată decât în 
cazul editurilor, nu şi în cel al revistelor. Ca 
atare, revista „Urbanism. Arhitectură. 
Construcţii” nu a putut obţine indexarea 
naţională din motive independente de 
URBAN-INCERC sau de redacţia revistei. Cu 
toate acestea, se poate considera că revista a 
fost recunoscută naţional prin obţinerea 
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finanţării din cadrul competiţiei naţionale 
pentru finanţarea literaturii tehnico-ştiinţifice 
în anul 2013, precum şi prin includerea 
acesteia în platforma Scipio. 

Obiectiv specific 2 Parcurgerea etapelor 
necesare indexării ISI şi 
Scopus a revistelor 

Preocuparea pentru indexarea internaţională a 
revistei a fost una constantă, în prezent 
aceasta fiind indexată în 44 de baze de date şi 
80 de biblioteci internaţionale. Odată cu 
solicitarea indexării Scopus, revista 
„Urbanism. Arhitectură. Construcţii” a 
solicitat şi includerea în „ISI” (la acel 
moment, Thomson Reuters). După 
monitorizarea revistei pe durata a câţiva ani, 
revista a fost acceptată în 2015, şi inclusă în 
„Emerging Sources Citation Index”. În anul 
2017, ca urmare a publicării mai multor 
articole ale unui autor algerian, acceptate în 
urma evaluării colegiale, revista a fost 
exclusă, re-includerea sa putând fi solicitată 
doar în anul 2020. În acest timp, politica 
editorială a fost din nou modificată, pentru a 
creşte şansele de reuşită ale noii solicitări de 
re-includere. 

  În anul 2015 institutul a  lansat şi un volum de 
lucrări al conferinţei institutului („Lucrările 
conferinţei de cercetare în construcţii, 
economia construcţiilor, urbanism şi 
amenajarea teritoriului”), după volumul de 
rezumate lansat în 2012 („Conferinţa de 
cercetare în construcţii, economia 
construcţiilor, urbanism şi amenajarea 
teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”). 
Ambele volume sunt indexate în baze de date 
internaţionale: volumul de rezumate în 
ProQuest, Ulrich’s Web şi Europa World of 
Learning/Routledge, iar cel de lucrări 
integrale în CiteFactor, ProQuest, 
Sherpa/RoMEO şi Ulrich’s Periodicals 
Directory. 
Preocuparea pentru indexarea publicaţiilor nu 
a fost limitată la revistele institutului şi 
publicaţiile aferente conferinţei, ci a fost 
extinsă şi asupra revistelor de popularizare: 
publicaţiile „Buletinul construcţiilor” şi 
„Buletin român de agremente tehnice în 
construcţii” sunt indexate în bazele de date 
internaţionale Europa World of Learning/ 
Routledge şi ProQuest, iar „Probleme de 
economia construcţiilor” în Europa World of 
Learning/Routledge, ProQuest şi Ulrich's 
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Web Global Serials Directory. 
 Revista CONSTRUCȚII Revista CONSTRUCTII este clasificată de 

CNCSIS în categoria B+. (Clasificare 2010 si 
2011). Cod CNCSIS: 892/tabel clasificare 
CNCSIS 
Revista este prezentă pe SCIPIO - Platforma 
Editorială Română. 
Indexare în baze de date și cataloage 
internaționale: Academic Journals Database, 
Academic Keys, arthistoricum.net, Bern 
Dibner Library of Science and Technology, 
DOAJ, EBSCO, EconPapers, Electronic 
Journals Library, Genamics JournalSeek, 
getCITED, Google Scholar, Ideas-RePEc, 
IndexCopernicusTM, Intute, Israel Institute of 
Technology - Technion, Lupton Library, 
Munich Personal RePEc Archive, National 
Library of Australia, OPACPlus, Open J-
Gate,  ProQuest/Illustrata, 
ResearchGATE, Structurae, TIB/UB 
Hannover,  UlrichswebTM, Universia, VUBIS, 
WorldCat®, WorldWideScience.org  

Obiectiv specific 3 Creşterea ponderii 
autorilor străini care 
publică în reviste sau 
prezintă lucrări în 
conferinţă 

Internaţionalizarea revistei „Urbanism. 
Arhitectură. Construcţii” a crescut în primul 
rând având în vedere cerinţele impuse de 
indexarea internaţională. Acest proces a avut 
două componente: creşterea ponderii autorilor 
străini şi scăderea ponderii autorilor români. 
Primul proces s-a realizat folosind şi 
conferinţa institutului pentru a atrage autori 
străini. Cel de-al doilea a decurs firesc, 
creşterea exigenţei reducând ponderea 
autorilor străini şi conducând la creşterea 
calităţii articolelor. Anumite etape, cum ar fi: 
publicarea articolelor doar în engleză şi 
franceză (din 2012) şi apoi doar în engleză 
(din 2017), ce  a condus la apariţia unor 
standarde de calitate comparabile cu cele ale 
revistelor internaţionale şi la atragerea 
autorilor străini. 
Odată cu indexarea publicaţiilor aferente 
conferinţei şi creşterea vizibilităţii acestora, a 
crescut ponderea autorilor străini, aceasta 
fiind în medie de 5%. Până în prezent, au fost 
prezenţi cu lucrări autori din 19 ţări: Algeria, 
Austria, Belgia, Belarus, Camerun, China, 
Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, 
Italia, Marea Britanie, Madagascar, Norvegia, 
Polonia, Republica Moldova, Rusia, Suedia şi 
Ungaria. Lista autorilor străini care au 

http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/etapa27.pdf
http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B+feb_2011(8).pdf
http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B+feb_2011(8).pdf
http://constructii.incd.ro/B+feb_2011(8).pdf
http://constructii.incd.ro/B+feb_2011(8).pdf
http://www.scipio.ro/web/constructii
http://www.scipio.ro/web/constructii
http://constructii.incd.ro/BDI/AcademicJournalsDatabase.pdf
http://constructii.incd.ro/BDI/AcademicKeys-Constructii.pdf
http://www.arthistoricum.net/index.php?id=274&jour_id=134262&L=1
http://constructii.incd.ro/BDI/BernDibnerLibraryNYUPoly.pdf
http://constructii.incd.ro/BDI/BernDibnerLibraryNYUPoly.pdf
http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&uiLanguage=en&hybrid=&query=Constructii
http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.pdf
http://econpapers.repec.org/scripts/search/search.asp?ft=Constructii+Sandi
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=KT&jq_term1=constructii
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=KT&jq_term1=constructii
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=1221-2709
http://www.getcited.org/pub/103470604
http://scholar.google.ro/scholar?hl=en&q=Constructii+INCERC&btnG=Search&as_sdt=2000&as_ylo=2006&as_vis=0
http://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=borcia
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5102
http://www.intute.ac.uk/cgi-bin/fullrecord.pl?handle=20100420-11463047#user
http://www.technion.ac.il/technion/civil/library/Files/civlibjas.html
http://www.technion.ac.il/technion/civil/library/Files/civlibjas.html
http://www.lib.utc.edu/grx/?method=fullJTRec&query=360648
http://constructii.incd.ro/BDI/mpra.ub.uni-muenchen-INCERC-Constructii.pdf
http://catalogue.nla.gov.au/Record/88614/Details?lookfor=2853090&max=2&offset=2
http://catalogue.nla.gov.au/Record/88614/Details?lookfor=2853090&max=2&offset=2
http://constructii.incd.ro/BDI/OPACplus-Constructii-search.pdf
http://www.openj-gate.com/Browse/Articlelist.aspx?Journal_id=128503
http://www.openj-gate.com/Browse/Articlelist.aspx?Journal_id=128503
http://proquest.com/tls/servlet/ListForward?productID=4944&productName=ProQuestIllustrata:TechnologyJournals&format=formatHTML&IDString=4944&combined=combined&issn=issn&prflag=prflag&pmid=pmid&cit=cit&abs=abs&lh_opt=lh_all
http://www.researchgate.net/journal/1221-2709_CONSTRUCTII_Journal
http://en.structurae.de/refs/journals/data/index.cfm?id=325
http://constructii.incd.ro/BDI/TIBUB.uni-hannover.pdf
http://constructii.incd.ro/BDI/TIBUB.uni-hannover.pdf
http://constructii.incd.ro/BDI/UlrichsWeb.pdf
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu201004/new_titles.txt&Letter=E&navPage=9&
http://constructii.incd.ro/BDI/UNIVERSIA.pdf
http://constructii.incd.ro/BDI/VUBIS.pdf
http://www.worldcat.org/search?q=constructii+revista+stiintifica&qt=results_page
http://worldwidescience.org/wws/resultList/fullRecord:Constructii+AND+AGIR/
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participat la conferinţă fără lucrare creşte 
numărul ţărilor reprezentate. Chiar dacă 
uneori autorii străini un au putut fi prezenţi 
fizic, au participat cu un poster tipărit prin 
grija conducerii institutului şi expus în cadrul 
secţiunii dedicate posterelor. 

Obiectiv specific 4 Creşterea numărului de 
citări ale revistelor, 
inclusiv prin autocitări 
(între reviste, între 
cercetători) 

Realizat  

Obiectiv specific 5 Asigurarea masei critice 
de articole care să 
permită apariţia în avans 
a revistelor 

Realizat prin preluarea de articole de la 
Conferința INCD 

Obiectiv general 4 Creşterea vizibilităţii 

INCD URBAN-

INCERC ca lider al 

cercetării în domeniul 

său de activitate 

 

Obiectiv specific 1 Intensificarea colaborării 
cu asociaţiile 
profesionale din 
domeniu, inclusiv prin 
lansarea unor proiecte 
comune în competiţiile 
naţionale şi europene 

S-a realizat intensificarea colaborării cu 
asociaţiile profesionale din domeniu prin 
participarea la conferințele naționale   

Obiectiv specific 2 Operaţionalizarea 
transmiterii informaţiilor 
de interes către 
responsabilii cu „Buletinul 
informativ” şi site-ul 
institutului 

Realizat 

Obiectiv specific 3 Pregătirea din timp a 
raportărilor (interne, către 
Ministerul coordonator 
etc.) 

Realizat, prin raportările anuale și materiale 
de diseminare 

OBIECTIVE 

SUPORT 

  

Obiectiv suport 1 Operaţionalizarea 

sistemului de 

monitorizare a 

activităţii de cercetare 

 

Obiectiv specific 1 Asigurarea respectării 
detaliilor (formatul 
raportării) 

Realizat, cu progrese în ultimii ani. 
Notă: În perioada de referință au mai fost 
constatate anumite vicii de raportare în 
privința formatului 

Obiectiv specific 2 Stabilirea unor indicatori 
de rezultat (baremuri) şi 
monitorizarea acestora la 

Realizat, prin evaluările individuale anuale 
pentru fiecare persoană, sucursală, institut 
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nivel de persoană, 
sucursală, institut etc. 

Obiectiv specific 3 Pregătirea din timp a 
calendarului ştiinţific 
(evenimente organizate 
de institut, apeluri de 
proiecte, conferinţe 
importante din 
domeniu), inclusiv cu 
persoanele responsabile 

Realizat, în funcție de disponibilitatea 
evenimentelor și/sau apelurilor MCI/ 
UEFISCDI 

Obiectiv specific 4 Asigurarea unui calendar 
al stagiilor de instruire 
(scriere de proiecte, 
autorat, inclusiv prin 
propunerea de teme de 
către cercetători 

Realizat 

Obiectiv suport 2 Creşterea nivelului de 

pregătire profesională 

individuală 

 

Obiectiv specific 1 Documentarea 
permanentă privind 
stadiul actual de 
cunoaştere în domeniul 
de activitate 

Realizat, prin etapele specifice de la Proiectul 
Nucleu și/sau PNCDI, participarea la 
conferințe, accesarea web-urilor specializate 
etc. 

Obiectiv specific 2 Cunoaşterea principalelor 
surse ale finanţării 
cercetării din domeniul 
respectiv 

Realizat, prin diseminarea anunțurilor despre 
apeluri deschise 

Obiectiv specific 3 Cunoaşterea 
principalelor publicaţii şi 
conferinţe din domeniul 
respectiv 

Realizat 

Obiectiv specific 4 Cunoaşterea potenţialilor 
colaboratori (instituţii şi 
persoane) din domeniul 
respectiv 

Realizat, prin contactele directe la 
manifestările științifice din institut și din țară 

Obiectiv suport 3 Dezvoltarea bazei 

materiale 

 

Obiectiv specific 1 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
cercetare prin 
achiziţionarea de noi 
aparate prin proiecte de 
cercetare 

Realizat, în corelație cu Planul anual de 
investiții din bugetul MCI și/sau achizițiile 
din bugetele proiectelor Nucleu, PED etc. 

Obiectiv specific 2 Exploatarea 
infrastructurii existente 
prin proiecte de cercetare 

Realizat, în corelație cu specificul proiectelor 
contractate 

Obiectiv specific 3 Modernizarea/renovarea 
clădirilor existente 

Realizat, în concordanță cu búgetele de 
venituri și cheltuieli aprobate. 
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10. SURSE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE DIN PATRIMONIUL ŞTIINŢIFIC ŞI 

TEHNIC AL INCD URBAN-INCERC 
 

Prin compartimentul biblioteca tehnică, diseminare informații si tipografie se asigură 
activități de informare și diseminare a informațiilor/datelor specifice INCD URBAN-INCERC, 
cuprinzând biblioteca tehnică specializată de drept public, inclusiv activități conexe de editare, 
tipărire și diseminare a informațiilor/datelor specifice. 

 
Biblioteca tehnică specializată de drept public INCD URBAN-INCERC 
Contact:  tel. 021/6272740, e-mail: diseminare@incd.ro 
 
Biblioteca tehnică specializată de drept public din cadrul INCD URBAN-INCERC se 

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

Prin fondul de publicaţii de care dispune, biblioteca tehnică specializată de drept public 
aparţine categoriei bibliotecilor specializate, deservind beneficiarii în scopul cercetării, informării 
şi documentării. 

Colecţiile bibliotecii s-au constituit de-a lungul timpului prin achiziţii, abonamente la 
publicaţii de profil, schimb intern şi internaţional, donaţii din partea unor instituţii din afară şi 
străinătate, precum şi donaţii personale ale cercetătorilor din INCD URBAN-INCERC. 

Patrimoniul bibliotecii cuprinde o mare varietate de documente din domeniul arhitecturii, 
construcţiilor şi domenii adiacente: carte tehnică, monografii, enciclopedii, dicţionare de profil, 
publicaţii seriale. 

 

10.1 Apariţia şi dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii tehnice specializate de drept 
public  

 
Biblioteca tehnică specializată de drept public dezvoltă o structură enciclopedică a 

colecţiilor, răspunzând unei eficiente documentări generale, dar şi specializate, în funcţie de 
nevoile de informare ale utilizatorilor (cadre didactice, studenţi, cercetători).  

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

Fondul documentar cuprinde colecţii de reviste româneşti şi străine de prestigiu, cărţi de 
specialitate (Cutremurele de pământ din România de I. Atanasiu, 1959; Architectural studies in 
France de J.L. Petit, 1854), documente şi studii de lucru realizate din activităţi de cercetare-
documentare, enciclopedii, dicţionare de specialitate, reglementări tehnice din domeniu şi nu în 
ultimul rând, reglementări specifice din UE. 

Biblioteca tehnică specializată de drept public cuprinde: 
• colecţii de reviste romaneşti şi străine de prestigiu cum ar fi: Arhitectura, Igloo, Cahiers 

du Centre Scientifique et Technique du Batiment & CSTB Magazine; Chaud Froid Plomberie; 
Concrete; Concrete International - Design and Construction; Condizionamento dell'aria - 
Riscaldamento - Refrigerazione; Corrosion - The Journal of Science and Engineering; CTICM - 
Construction metallique; DB - Deutsche Bauzeitung; DBZ - Deutsche Bauzeitschrift & 
Sonderausgaben Licht und Architektur & Brand Schutz; DDH - Dachdecker Handwerk; Detail - 
Zeitschrift fur Architektur und Baudetail; Disasters - The Journal of Disaster Studies and 
Management; Documentaliste - Sciences de l'Information; Domus; HLH - Heizung Luftung Klima 
Haustechnik; Industria delle costruzioni; Industria italiana del cemento; JA - The Japan Architect; 
Materials Performance Mechanics of Composite Materials and Structures; Revue technique du 

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

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

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

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

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

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

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

b)  Prelucrarea materialelor documentare din bibliotecă este activitatea cea mai 
laborioasă din bibliotecă, urmărind parcurgerea fluxului de prelucrare de la achiziţie la depozitare. 
În prelucrarea documentelor de bibliotecă sunt utilizate trei categorii de date: Date pentru 
descrierea fizică a documentelor; Date pentru descrierea de conţinut a documentelor; Date locale. 
Trebuie să menţionăm faptul că, există dezvoltat un sector de editare-tipărire care are ca obiectiv 
valorificarea activităţilor realizate. Merită să enumerăm câteva exemplare de publicaţii cu care ne 
mândrim: Monografia Alexandru Cişmigiu, Dicţionarul Constructorilor Români, O enciclopedie a 
gărilor etc.  

c) Comunicarea serviciilor informaţionale constituie una dintre cele mai importante 
misiuni ale unei biblioteci. Această etapă implică: punerea la dispoziţia cititorilor a materialelor 
documentare pentru consultare; diseminarea informaţiilor către specialişti; asigurarea accesului la 
bazele de date specializate; bază de date bibliografică pentru reviste din domeniul construcţiilor, 
arhitecturii şi urbanismului; bază de date pentru rezumate din reviste specializate etc.  
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10.2 Colecţiile rare din Biblioteca tehnică specializată de drept public INCD 
URBAN-INCERC 
 
Din colecţiile rare ale bibliotecii enumerăm câteva lucrări importante: cea mai veche carte 

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

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

 
10.2.1. „Castel - Pelesch. Le château Royal de Sinaia” - din anul 1893 

 
Prima lucrare prezentată este „Castel - Pelesch. Le château Royal de Sinaia” cu o mare 

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

Piatra fundamentală a castelului va fi pusă pe 10/22 august 1875. După 1876 lucrările 
Peleşului sunt în grija arhitectului Johannes Schultz, asistentul lui Doderer, mai uşor de convins în 
modificarea planurilor iniţiale. Pe 7 octombrie 1883 are loc inaugurarea oficială. La această dată 
se încheie în fapt prima etapă de construcţie a castelului, activitatea continuă, Peleşul fiind 
transformat şi amplificat, la forma actuală ajungându-se în 1914. 
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Lucrările dintre 1893-1914 au fost încredinţate arhitectului ceh Karel Liman care îşi pune o 

puternică amprentă asupra castelului şi care construieşte şi celelalte edificii din complex. 
La exterior şi în interiorul Castelului Peleş se întâlnesc elemente ale neorenaşterii germane, 

dar există şi încăperi în diverse alte stiluri, reluări ale renaşterii italiene, engleze, barocului 
german, rococo-ului, stilului hispano-maur, turcesc etc. 

Lucrarea menţionată prezintă şi terasele castelului, în stilul neorenaşterii italiene, sunt 
împodobite cu statui, vase, coloane, fântâni, acestea contribuind la reuşita arhitecturii peisagistice 
a ansamblului. 
 

10.2.2. „Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boereşti şi hanuri după două planuri inedite 
de la sfârşitul veacului al XVIII-lea”, scrisă de George D. Florescu în 1935 
 

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

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

 
 

10.2.3. „Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş”, scrisă de Petranu 
Coriolan în anul 1922 

 
Această lucrare este importantă din punct de vedere documentar, deoarece conţine 101 

ilustraţii, o hartă şi un tabel statistic. Cartea s-a bazat foarte mult pe cercetări, pe studierea 
muzeelor, examinând şi comparând inventarele, registrele, anuarele şi corespondenţele maghiare şi 
germane ale muzeelor din acea vreme. 

Este de menţionat faptul că, muzeele noastre au reuşit în acea epocă să atragă atenţia lumii 
ştiinţifice, fapt subliniat şi de autor prin exemplul Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu cu 



 256 

participări la expoziţiile din Londra şi Bridge, precum şi prin participarea Muzeului Naţional al 
Transilvaniei din Cluj la expoziţia din Viena (1875) şi Paris (1900). 

 

 
Exemplarele bibliofile rare, dar şi cele recente au menirea de a asigura cele mai bune 

informaţii din domeniu, contribuind astfel la procesul cunoaşterii, reprezentând un fond 
documentar major în biblioteca noastră. 
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11. MĂSURILE STABILITE PRIN RAPOARTELE ORGANELOR DE CONTROL ȘI 

MODALITATEA DE REZOLVARE A ACESTORA 
 

În anul 2020,  în contextul pandemiei generate de COVID-19 nu au fost efectuate 
controale ale Curții de Conturi a României. 

În cursul acestui an s-au efectuat următoarele misiuni de auditare/evaluare: 
•auditul de supraveghere de către organismul de certificare român SRAC asupra sistemului de 

management al institutului; 
•evaluare de supraveghere de către organismal național de acreditare RENAR asupra 

activităților desfășurate de institute acreditate. 
 

Raportul Auditorului Independent STAN VICTOR asupra situațiilor financiare pentru anul 
2020, este: 

„În opinia auditorului, situațiile financiare ofera o imagine corectă și fidelă cu privire la 
poziția financiară a INCD URBAN-INCERC la data de 31.12.2020, performanța sa financiară, 
fluxurile de trezorerie, în conformitate cu standardele internaționale ale raportărilor financiare. 

În conformitate cu cadrul de raportare financiară, auditorul financiar exprimă o opinie  fără 
rezerve.” 
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12. CONCLUZII 
 

INCD URBAN-INCERC este un institut strategic pentru România, acoperind două domenii 
importante pentru mediul construit național: 

1. Siguranţa 
• ingineria seismică pentru protecţia la cutremure; 
• ingineria structurală pentru stabilitatea clădirilor; 
• amenajarea teritoriului pentru protecţia la inundaţii; 
• știinţe termice pentru condiţii extreme de temperatură (între -35 şi +450C); 
• știinţa materialelor pentru foc şi cutremure. 
2. Eficienţa în construcţii 
• urbanism pentru funcţionarea oraşelor (trafic, confort etc.); 
• eficienţa energetică pentru a contracara schimbările climatice şi a susţine tranziţia 

către perioada de după cea a folosirii combustibililor fosili; 

• știinţa materialelor pentru finisaje sănătoase în construcţii; 
• acustică pentru protecţia la zgomot (în special din trafic, propagarea din interior) şi calitatea 

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

Principalele obiective ale institutului sunt: 
• activitatea de reglementare, în calitate de consultant al ministerelor, legată de 

implementarea noilor reglementări în construcţii sau îmbunătăţirea celor existente; 
• cercetare şi inovare; 
• transfer tehnologic 
În aceste domenii cheie, institutul are o bună experienţă şi rezultate în elaborarea planurilor 

strategice, cercetărilor pre-normative, normelor şi reglementărilor şi încercărilor. 
INCD URBAN-INCERC este de interes public, cu o activitate satisfăcătoare în studii 

strategice, normative şi reglementări, echipat cu laboratoare pentru încercări.  
Infrastructura şi resursele umane necesită ameliorări. Fiind un institut de interes public major 

are nevoie de finanţare continuă din partea statului pentru a elabora strategii, norme de protecţie şi 
reglementări obiective şi corecte. 
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13. PERSPECTIVE/PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE 

 
13.1. Plan de măsuri în domeniul construcţii  

  
Planul de măsuri va avea în vedere că specificul cercetării în construcţii prezintă anumite 

particularităţi conferite de faptul că produsul final se realizează la un amplasament dat prin 
reunirea mai multor produse, activităţi, tehnologii şi condiţii de mediu şi se referă, de la caz la caz, 
la materiale, elemente, subansamble sau structuri întregi, în interacţiune cu  partea de mediu 
adiacent. 

Domeniul construcţii include atât clădiri cât şi unele lucrări publice cum ar fi poduri, baraje, 
lucrări inginereşti speciale (turnuri, coşuri industriale, rezervoare, lucrări edilitare), care aparţin 
domeniilor transportului, respectiv amenajării teritoriului şi urbanismului.   

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

• participarea la Proiecte din Programele Orizont 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 pregătire şi ar urma să 
aibă şi alte misiuni în etapele de urgenţă şi de reconstrucţie, pentru a răspunde solicitărilor 
instituţiilor publice abilitate, ceea ce impune pregătirea anticipată pentru aceste activităţi din 
domeniul structuri-inginerie seismică. 

Parlamentul European a adoptat la 14 noiembrie 2007 o hotărâre privind impactul regional 
al cutremurelor, în vederea implicării mai active a UE în toate activităţile, inclusiv cu fonduri 
structurale, dar cu obligarea ţărilor membre de a aplica legi şi reglementări de protecţie 
antiseismică şi reabilitare.  

Luând în considerare faptul că majoritatea statelor candidate, a celor învecinate cu Europa şi 
a celor din Parteneriatul Euro-Mediteraneean prezintă un nivel ridicat de activitate seismică, 
Parlamentul a solicitat Comisiei să stabilească o comunicare prin evaluarea hazardurilor produse 
de cutremure şi prin considerarea problemelor de prevenire şi management şi măsurilor de 
adresare şi remediere a avariilor seismice.  

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

La nivelul Uniunii Europene 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. 

 
În acest context, finanţarea prin comanda socială pentru interes public, va fi reprezentată 

majoritar de:  
• programele PN III 
• programele de reglementări, cercetări prenormative, documentare, studii de caz şi 

aplicative specifice pentru aplicarea strategiei proprii şi programelor de guvernare în domeniul 
construcţii; 

• programele cadru europene şi necesităţile de încadrare în directivele europene. 
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Se va avea în vedere că la nivel european există institute publice de cercetare în construcţii, 
special destinate acestui domeniu şi finanţate prioritar din fonduri publice pentru a îndeplini 
obiectivele strategice comune.  

 
În acest context, pentru a se atinge obiectivele sectoriale şi obiectivele proprii institutului 

naţional în domeniul construcţiilor, sunt formulate o serie de obiective/activităţi pentru INCD 
URBAN-INCERC, împărțite pe priorităţi.  

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

Obiectiv 1. Asigurarea resurselor umane necesare, eficientizarea utilizării personalului existent, 
asigurarea unor salarii adecvate care să corespundă calificării, organizarea de concursuri pentru 
poziţiile profesionale neacoperite cu studii superioare. 
Obiectiv 2. Identificarea surselor de finanţare sustenabile şi structurarea unor bugete prospective 
pe categorii de lucrări, care să reflecte cerinţele şi capacităţile ministerelor şi agenţiilor de resort, 
în corelaţie cu noi forme de marketing care să facă legătura cu cerinţele şi fondurile 
pieţei/industriei construcţiilor. 
Obiectiv 3. Analiza structurii cheltuielilor directe şi indirecte din institut şi propunerea de măsuri 
de reducere/optimizare a cheltuielilor. 
Obiectiv 4. Retehnologizarea şi informatizarea laboratoarelor, cu prioritate a celor cu caracter de 
unicat la nivel naţional şi european. 
Obiectiv 5. Creşterea calităţii lucrărilor elaborate, inclusiv prin controlul ştiinţific al lucrărilor în 
comisiile de specialitate ale CS.   
Obiectiv 6. Creşterea vizibilităţii cercetării în domeniul construcţiilor şi a INCD URBAN-
INCERC în relaţia cu MCID cu alte ministere de resort, cu industria/piaţa construcţiilor și 
asociaţiile profesionale, prin implementarea rezultatelor recente ale cercetărilor, cu referire la: 

• fundamentarea sistemului de performanţă şi a indicatorilor sintetici de definire a 
cerinţelor şi a criteriilor de performaţă a construcţiilor şi a produselor şi echipamentelor din 
construcţii; 

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

• bazele ştiinţifice şi tehnice necesare modernizării sistemului de reglementări tehnice din 
construcţii; 

• indicatori sintetici privind evoluţia preţurilor şi a forţei de muncă din sectorul construcţii; 
• metode de renovare a clădirilor cu valoare de patrimoniu; 
• metode moderne de educaţie civică pentru diminuarea riscului în caz de hazarduri 

naturale; 
• cursuri de formare - educare civică în caz de impact al unor hazarduri naturale, 

management de proiect, achiziţii publice, auditori energetici pentru clădiri şi organizarea 
examinării auditorilor energetici pentru clădiri şi a responsabililor tehnici cu execuţia 
construcţiilor - realizare şi utilizare sisteme de  e-learning; 

• colectarea datelor şi raportarea la nivel naţional şi european privind Performanţa 
Energetică a Clădirilor. Crearea unei baze de date cu clădirile eficiente energetic certificate. 
Obiectiv 7. Asigurarea condiţiilor pentru apariţia de înalt nivel ştiinţific şi clasificare a Revistelor 
INCD URBAN-INCERC, cu actualizarea site-ului web în limba engleză. 
Obiectiv 8. Sporirea participării specialiştilor la manifestări de specialitate şi publicarea 
rezultatelor cercetării în reviste de specialitate cotate ISI. 
Obiectiv 9.  Permanentizarea organizării unei manifestări ştiinţifice de prestigiu.   
Obiectiv 10. Propuneri pentru revizuirea alocării specialiştilor din INCD URBAN-INCERC în 
CTS-MDRAP. 
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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 2021: dezvoltarea capacităţii de 
cercetare şi creştere a vizibilităţii rezultatelor cercetării pe plan naţional: 

Obiectiv 1. Dezvoltarea capacităţii instituţionale - resurse umane pentru activităţi de cercetare în 
domeniul construcţiilor la nivelul anului 2021. 

• 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 2021. 

• retehnologizare - cercetarea în construcţii să se desfăşoare în laboratoarele INCD 
URBAN-INCERC specializate pe subdomenii specifice cât şi în unităţi de învăţământ superior, în 
condiţiile atestării şi acreditării acestora potrivit legislaţiei în vigoare. 
Obiectiv 3. Creşterea contribuţiei INCD URBAN-INCERC la elaborarea politicilor publice în 
domeniul construcţii la nivelul anului 2021.  

• 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 2021.  

• va creşte contribuţia sucursalelor INCD URBAN-INCERC la efortul de integrare deplină 
în UE prin armonizarea sistemului de reglementări naţional cu directivele europene, în special cu 
cele privind produsele de construcţii, sistemul calităţii, dezvoltarea durabilă, reducerea riscului 
seismic, protecţia termică şi economia de energie; 

• va creşte contribuţia sucursalelor INCD URBAN-INCERC la realizarea creşterii 
economice în sectorul industriei de construcţii. 

Acţiuni strategice necesare pentru asigurarea dezvoltării durabile prin contribuţia în 
domeniul construcţii, în domeniul reducerii riscului seismic, reabilitării antiseismice a 
construcţiilor  şi  prevenirii dezastrelor, la nivelul anului 2021: 

• solicitarea și fundamentarea necesităţii susţinerii de către MCID şi MDRAP, după caz, a 
cercetărilor de bază în ingineria seismică, precum şi a retehnologizării infrastructurii 
laboratoarelor de structuri, componente şi materiale, din sucursalele institutului; 

• investiţii prioritare în dezvoltarea şi implementarea de tehnologii IT avansate pentru 
funcţionarea  reţelei naţionale de înregistrare a mişcărilor seismice puternice pentru construcţii 
coordonată de INCD URBAN-INCERC; 

• constituirea şi întreţinerea unor baze de date specifice, cu caracter de unicat, din 
înregistrări seismice teritoriale, pe teren şi pe clădiri, în condiţii concrete locale de amplasament; 
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Acţiuni strategice necesare în domeniul creşterii performanţelor energetice ale clădirilor şi 
instalaţiilor aferente, economiei de energie, reducerii emisiilor nocive în atmosferă la nivelul 
anului 2021: 

Asigurarea condiţiilor pentru aplicarea Directivei asupra Performanţei Energetice a 
Clădirilor adoptată de Parlamentul European şi Consiliul UE, având în vedere următoarele patru 
obiective: 

• stabilirea unui cadru general şi a instrumentelor de lucru pentru o metodologie avansată 
de calcul a performanţei energetice integrate a clădirilor; 

• aplicarea unor cerinţe minime obligatorii de performanţă energetică pentru clădirile noi şi 
anumite clădiri existente; 

• scheme de certificare pentru clădirile noi sau existente pe baza nivelurilor standardizate 
de mai sus şi expunerea publică a certificatelor de performanţă energetică precum şi a 
temperaturilor interioare recomandate şi a altor factori climatici relevanţi în clădirile publice şi 
clădirile frecventate de către public;  

• extinderea capacității de cercetare și testare a infrastructurii laboratoarelor, a colaborării 
cu ministerele, agenţiile şi institutele naţionale subordonate şi a celor internaţionale 
colaboratoare, a producătorilor naţionali şi europeni în domeniul construcţiilor, maşinilor, 
echipamentelor etc., asupra posibilităţilor de cercetare experimentală - aplicativă şi încercări, în 
domeniile: 

- certificării şi calificării climatice a echipamentelor energetice, maşinilor, testarea 
motoarelor, componentelor pentru nave, echipamente pentru aviaţie  etc., în condiţii 
climatice severe; 

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

Corelarea cercetărilor din ţară privind construcţiile, pentru luarea în considerare a condiţiilor 
locale, a obiectivelor în domeniul policitii energetice ale ţărilor Uniunii Europene: 

• asigurarea securităţii în alimentarea cu energie prin reducerea dependenţei Uniunii 
Europene de resurse externe în acest sector; 

• facilitarea unei intregrări mai strânse a pieţelor de energie din Comunitate; 
• implementarea unei politici energetice compatibile cu obiectivele dezvoltării sustenabile, 

în special printr-o utilizare mai raţională a energiei şi dezvoltarea surselor regenerabile de energie; 
• promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologice în sectorul energetic şi al utilizatorilor. 
Contribuţia cercetării în construcţii la elaborarea şi implementarea politicii energetice a 

României pe baza celor trei piloni identificaţi în “Acquis communautaire”: securitatea în 
alimentare, competitivitate şi protecţia mediului. 

Atingerea în termenele propuse a indicatorilor sintetici UE privind Energia. 
Obiectiv 5.  Creşterea capacităţii de integrare internaţională la nivelul anului 2021, 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  2021. 

• 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. 
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III. Priorităţi pe termen lung - 5-10 ani, nivel post-2021: dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare şi creştere a vizibilităţii rezultatelor cercetării pe plan 
naţional 

Obiectiv 1. Dezvoltare instituţională la nivel post-2021: 
• 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-2021 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 2021; 
• 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-2021 a rolului şi impactului activităţilor de 
cercetare-dezvoltare din INCD URBAN-INCERC asupra sectoarelor economice, pentru asigurarea 
dezvoltării durabile: 

• se vor aplica mai intens şi diversificat  în teritoriu rezultatele cercetărilor, prin atragerea 
în proiecte - cofinanţare şi parteneriat public-privat a autorităţilor locale, marilor firme de 
construcţii şi a IMM-urilor; 

• se vor extinde şi permanentiza serviciile strategice pentru ministerele şi agenţiile 
guvernamentale cu atribuţii specifice în reducerea riscului seismic şi prevenirea dezastrelor în 
teritoriu potrivit Legii PATN - Secţiunea V, zone de risc natural, consolidarea structurilor civile şi 
industriale din toate clasele de risc; 

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

 
Acţiuni strategice necesare pentru asigurarea dezvoltării durabile prin contribuţia 

domeniului construcţii la nivel post-2021 
 

În domeniul reducerii riscului seismic, reabilitării antiseismice a construcţiilor şi prevenirii 
dezastrelor, sunt necesare: 

• reevaluarea şi calibrarea componentei tehnico-ştinţifice a politicilor naţionale de 
prevenire şi reducere a dezastrelor seismice conform cerinţelor eropene şi procedurilor din ţările 
participante la Acordul EUR-OPA Major Hazards, colaborarea cu Sistemul centrelor europene şi 
euro-mediteraneene specializate;  

• efectuarea de cercetări teoretice şi experimentale pe modele la scară mare privind noi 
soluţii constructive şi de consolidare a structurilor pentru zone seismice, cu colaborare europeană 
şi internaţională; 

• continuarea stabilirii de programe anuale de reducere a riscului cu referire la fondul 
construit existent, pentru clădiri de locuit, clădiri de importanţă strategică şi vitală, cu extinderea 
la unităţile din toate domeniile social-economice; 
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• asigurarea funcţionării organismelor de certificare produse, evaluare şi verificare a 
constanţei performanţei produselor, evaluare tehnică, din INCD URBAN-INCERC pentru servicii 
aferente pieţei materialelor de construcţii şi a industriei construcţiilor cu produse, tehnici, metode 
reglementate tehnic, agrementate, certificate etc. potrivit cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 
305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor condiţii armonizate 
pentru comercializarea produselor pentru construcţii, care asigură cerinţele protecţiei 
antiseismice; perfecționarea capacității de încercare, efectuare de calcule şi alte mijloace, 
definite în cadrul standardelor armonizate şi al documentelor de evaluare europene, care permit 
evaluarea performanţei în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale produselor pentru 
construcţii; 

• continuarea procesului de integrare deja început în cadrul unor proiecte europene (de ex. 
EOTA, ENBRI, UEATC, Germania, Franţa, Italia), Acordul EUR-OPA Major Hazards, JICA-
Japonia, USGS și UCSD - SUA, CEA-China). 
 
      În domeniul reabilitării şi modernizării termice a clădirilor şi instalaţiilor aferente,  
economiei de energie, reducerii emisiilor nocive în atmosferă, se vor aplica măsuri, pe tipuri de 
clădiri - blocuri sau clădiri individuale, care pot avea ca efect economii de energie termică 
apreciabile, contribuind la reducerea consumului de căldură pe ansamblul clădirilor de locuit cu 
40…50 %. 
 
     Continuarea cercetărilor şi elaborărilor de reglementări în construcţii care să conducă la 
aplicarea eficientă şi deplină a Directivelor UE privind limitarea emisiilor de CO2 prin 
îmbunătăţirea eficienţei energetice şi implementarea prin: 

• realizarea de clădiri noi la nivelul de clădire cu consum de energie aproape egal cu zero; 
• renovarea energetică a fondului de clădiri existente cu asigurarea tranziţiei către nZEB. 

 
Cercetarea ştiinţifică pe următoarele direcţii: 
• crearea bazei tehnico-economice pentru elaborarea planurilor naţionale extinse de 

creştere a performanţelor energetice a clădirilor; 
• dezvoltarea cunoaşterii şi promovarea aplicării principiilor tehnice și de management a 

soluţiilor pentru realizarea clădirilor cu consum de energie aproape zero în România; 
• susţinerea industriei locale şi a tehnologiei: scheme pentru dezvoltarea industriei locale a 

lanţului de furnizori. O industrie locală puternică de materiale eficiente energetic şi pentru 
utilizarea surselor regenerabile; 

• crearea/actualizare cadrului normativ specific. 
 
           Fundamentarea programelor de creştere a performanţelor energetice ale clădirilor şi a 
instalaţiilor aferente la nivel  post-2021 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 
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fi apreciat în mod obiectiv, pentru atingerea obiectivului de limitare a emisiilor de bioxid de 
carbon, prin creşterea eficienţei energetice; 

• colaborarea la asigurarea parcurgerii etapelor rămase pentru realizarea armonizării 
reglementărilor tehnice româneşti cu cele europene referitoare la materiale, produse şi tehnologii 
în domeniul izolaţiilor termice şi instalaţiilor din dotarea construcţiilor; 

• colaborarea la asigurarea condiţiilor pentru implementarea în practica curentă a noilor 
directive şi standarde europene, care să ajungă până la nivelul producătorilor de materiale de 
construcţii şi executanţilor; 

• colaborarea la asigurarea implementării unui sistem de asigurare a calităţii la nivel de 
producător; 

• asigurarea implementării unui sistem de asigurare a calităţii la nivelul laboratoarelor de 
încercări autorizate proprii care participă la certificarea conformităţii produselor. 
Obiectiv 4. Creşterea capacităţii de integrare internaţională la nivel post-2021 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. 

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

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

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

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

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

• Achiziţionarea de noi date şi programe, de dispozitive de stocare şi transfer al datelor; 
• Stimularea cercetătorilor şi colectivelor de cercetători performanţi; 
• Dezvoltarea cooperării cu alte unităţi cu activitate în domeniul urbanismului şi dezvoltării 

teritoriale durabile. 
 

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; 

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

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

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

 
5. Îmbunătăţirea comunicării interne 
Acţiuni 

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

• Organizarea unor şedinţe periodice de informare cu membrii echipelor de cercetători. 
 
6. Extinderea activităţii 
Acţiuni 

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

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-2021, 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; 
• 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. 
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4. Formarea unor cercetători independenţi, cu spirit de iniţiativă 
Acţiuni 

• Elaborarea unui portofoliu de teme în aşteptarea eventualelor competiţii (abordare pro-
activă); 

• Instruirea permanentă a cercetătorilor în domeniul autoratului ştiinţific, scrierii sau 
managementului de proiecte, identificării şi monitorizării continue a surselor de finanţare; 

• Creşterea exigenţelor formulate prin criteriile interne pentru concursurile de ocupare a 
posturilor vacante, conform exigenţelor MCID 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


