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Fişă centru de excelenţă
993

Denumire proiect / centru: CENTRU PENTRU MICRO ŞI NANO-STRUCTURI
FOTONICE
Conducător proiect:
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU MICROTEHNOLOGIE – IMT Bucureşti; Dr. ing. DANA CRISTEA
Unitatea beneficiară: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU MICROTEHNOLOGIE – IMT Bucureşti
Valoare totală proiect: 777300 lei, din care de la bugetul de stat 161300 lei.
Perioadă: 2001 –2004
Durată: 47 luni
Denumire echipamente principale achiziţionate:
Pachete de programe software pentru proiectare simulare:
- Opti_FDTD CAD soft pentru simulare şi proiectare componente avansate fotonice active şi
pasive – 5000 Euro v. 5.0 (et.I);
- HS-Design pentru modelare dispozitive fotonice pe bază de heterostructuri – 3000 Euro;
- Origin v. 7.0.
Aparatura de caracterizare:
 echipament caracterizări componente microfotonice (sursa de radiaţie- diodă laser cu
blocul de alimentare, lungimea de undă a radiaţiei emise: 630 nm, cabluri optice, conectori,
detector etalonat) de la firma Thor Lab
 5 buc. Osciloscop cu 2 canale tip GOS 635;
 Controller cu diode laser;
 Upgrade spectrofotometru – s-a achiziţionat modul pentru spectrofotometru necesar
pentru efectuarea măsurătorilor prin reflexie şi modulul + software pentru conectare la PC.
Echipamente pentru Laboratorul de optoelectronică:
 Modul de emisie-recepţie în fereastra I cu LED şi cu diodă laser cu dispozitive
mecanice pentru reglaje şi poziţionare
 Modul fotodetector de mare viteză de lărgime spectrală 700 nm-1800 nm;
Activităţi derulate in centru:



Cercetare-dezvoltare
Conducere proiecte: 16 proiecte naţionale (peste 31 mld. Lei) şi 7 internaţionale
(peste 63000 Euro) în perioada de derulare a proiectului (2001-2004)
 Publicaţii
Cărţi: 14 in ţară, 2 in străinătate
Articole >150
Lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice > 150
 Servicii tehnologice
 Educaţie şi training – programe de studiu pentru studenţi si doctoranzi, cursuri pentru
specialişti din industrie şi cercetare
 Organizare manifestări ştiinţifice:
- conferinţe internaţionale : CAS -anual ATOM-N 2002 şi 2004,
- Worshop-uri pentru proiecte internaţionale – 2 (proiecte WAPITI şi 4M)
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Fişă centru de excelenţă
1024

Denumire proiect / centru: CENTRU DE EXCELENŢĂ – INSTITUTUL NAŢIONAL DE
CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ – IFT IAŞI
Conducător proiect: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică Tehnică
– IFT IAŞI; Prof. Dr. HORIA CHIRIAC
Unitatea beneficiară: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică Tehnică
(INCDFT) – IFT Iaşi
Valoare totală proiect: 659140, din care de la bugetul de stat 161300 lei.
Perioadă: 2001- 2004
Durată: 45 luni
Denumire echipamente principale achiziţionate :
Echipamente pentru cercetare – dezvoltare:
- Calorimetru DSC
- Vacuumetre Controller
- Multimetru Keithley
- Microscop electronic cu baleiaj BS 434 A
- Microscop de forţă atomică (AFM) cu mod de scanare magnetică MFM
- Analizor de impedanţă (4294 A precision impedance analyzer) – domeniu de frecvenţă
50 Hz –110 MHz
- Aparatură de măsură pentru “Instalaţie de caracterizare a materialelor amorfe si
nanocristaline
- Monitor de măsurat grosimi straturi subţiri
- Pompă de vid
- PH – metre
- Echipament pentru producerea de fire acoperite cu sticlă:
Dotări informaţionale:
- Videoproiector şi ecran de proiecţie
- Imprimantă color pentru Slide A0
- Cameră foto digitală
- Reţea de interconectare a calculatoarelor INCDFT
Activităţi derulate în centru:
Reputaţia profesională a personalului permanent, pe plan naţional şi internaţional:
• 3 cărţi editate, din care, 1 editată în ţară, 2 editate în străinătate;
• 159 de articole de specialitate publicate în reviste de prestigiu din străinătate şi ţară,
cotate ISI;
• 167 lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice internaţionale, de renume;
• peste 500 citări în reviste de specialitate din străinătate de către cercetători de prestigiu în
domeniu;
• 2 brevete de invenţie acordate în străinătate, 7 brevete de invenţie medaliate din care,
1 brevet de invenţie concesionat unei companii din SUA;
• Conducere de doctorate: 2 conducători de doctorat sub îndrumarea cărora au fost
susţinute public 7 teze de doctorat;
• Activitatea de evaluare / expertiza in domenii de referinţă: 8 evaluatori;
• Reprezentare în foruri ştiinţifice din ţară / străinătate : 0,58 / 0,24, din totalul membrilor
centrului.
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Calitatea, complexitatea şi volumul activităţii şi rezultatelor CDT :
• 34 de proiecte de cercetare finanţate prin competiţie în Plan Naţional CDI;
• 3 proiecte în cadrul PC 6;
• 1 Program NUCLEU care cuprinde 12 proiecte de cercetare;
• peste 15 proiecte tip GRANT.
• 18 produse şi instalaţii specializate şi 20 tehnologii realizate /centru
• 10 servicii de consultanţă ştiinţifică şi tehnică /centru
Recunoaşterea prestigiului, vizibilitatea şi atractivitatea centrului:
organizare manifestări ştiinţifice: 4 manifestări ştiinţifice, cu participare internaţională;
participare la organizarea de manifestări ştiinţifice: 1 manifestare ştiinţifică ale cărei lucrări
s-au desfăşurat în străinătate;
dezvoltarea de parteneriate / vizitatori străini: au fost invitate 14 personalităţi ştiinţifice din
străinătate;
manifestări promoţionale: participare la târguri, saloane de inventică şi expoziţii, din ţară şi
străinătate.
Activităţile de CDI desfăşurate în cadrul Centrului de excelenţă au fost axate pe următoarele
tematici specifice: materiale avansate, procese de amorfizare, efecte noi evidenţiate şi aplicaţii pe
bază de noi fenomene şi materiale
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Fişă centru de excelenţă
1032

Denumire proiect / centru: TEHNOLOGII,
TERMOENRGETICE EFICIENTE ŞI ECOLOGICE

INSTALATII

ŞI

ECHIPAMENTE

Conducător proiect: OVM ICCPET SA; Dr. ing. ELISABETA PĂSCULETE
Unitatea beneficiară: SC OVM ICCPET SA
Valoare totală proiect: 274027 lei, din care de la bugetul de stat 78132,2 lei.
Perioadă: 2001 – 2004
Durată: 42 luni
Denumire echipamente principale achiziţionate:
•
•
•
•
•
•
•

Analizor de gaze –Testo 350 XL
Vâscozimetru Engler
Plotter
Plită electrică termostată; agitator magnetic; termometre contact
Sisteme de calcul
Imprimante
CD - writer
Activităţi derulate în centru:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elaborare comunicări ştiinţifice în ţară -58
elaborare comunicări ştiinţifice străinătate - 14
publicare articole ştiinţifice în ţară -7
publicare articole ştiinţifice în străinătate -4
publicare cărţi -1
publicare articole ştiinţifice in străinătate -3
participări târguri şi expoziţii -2
cursuri organizate -10
participare la cursuri de specialitate -14
organizare manifestări ştiinţifice - 14 seminarii 5; mese rotunde 2; simpozioane organizate
7
cercetători înscrişi la doctorat -7
cercetători înscrişi la masterat -6
oferte şi contracte pentru proiecte internaţionale – 14
servicii de consiliere si asistenţă tehnică – 17
oferte tehnice -65
promovare echipamente noi, nepoluante -7
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Fişă centru de excelenţă
1348

Denumire proiect / centru: STRUCTURA NUCLEARĂ SI APLICAŢII
Conducător proiect: I.N.C.D. Fizica şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”; Dr. D.
BUCURESCU
Unitatea beneficiara: I.N.C.D. Fizica şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”
Valoare totală proiect: 544843 lei, din care de la bugetul de stat 159800 lei.
Perioadă: 2001 - 2004
Durată: 48 luni
Denumire echipamente principale achiziţionate:
- Elemente cameră tehnologică temperaturi mari;
- Hexafluorura de sulf (pentru acceleratorul Tandem);
- Instalaţie frigorifică;
- Fotomultiplicatori;
- Autoclavă + etuvă
- Detectori de radiaţii (Siliciu, Germaniu);
- Videoproiector;
- Detectori contaminare beta, gama, tritiu;
- Dozimetru radiaţii;
- Masa montaj;
- Sisteme de calcul;
- Consumabile tehnică de calcul si birotică;
Activităţi derulate în centru:
Cercetări de bază în domeniul structurii nucleare:
- Experimentale: determinări scheme de nivele nucleare şi caracterizarea unor structuri de
nivele (determinări de numere cuantice, timpi de viaţă, momente electromagnetice statice);
- Teoretice: dezvoltarea unor modele şi metode de comparare cu datele experimentale.
Cercetări aplicative:
- aplicarea unor metode nucleare în diverse domenii (în special analize elementare de înaltă
sensibilitate)
Rezultate principale în diseminare:
- 105 articole în reviste indexate ISI; 10 in reviste ale Academiei Române; 3 cărţi;
72 comunicări conferinţe internaţionale.
- creşterea vizibilităţii internaţionale a laboratorului Tandem din Bucureşti.
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Fişă centru de excelenţă
1358

Denumire proiect / centru: BIOTEHNOLOGII APLICATE ÎN POMICULTURĂ
Conducător proiect: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni
Unitatea beneficiară: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni, sector „Microproducţie”
Valoare totală proiect: 338736 lei, din care de la bugetul de stat 113215 lei.
Perioadă: 2001 – 2004
Durată: 37 luni
Denumire echipamente şi servicii principale achiziţionate:
0301;

Aparatură de laborator: Wite Mini Sub Cell GT and Power Poc Basic Power Supply 164 –

Reabilitare punct termic cazan oţel; pompe de circulaţie agent termic în vederea asigurării
agentului termic în laboratoare şi sere;
Studii de fezabilitate în vederea utilizării tehnicii moderne (PCR) în procesul de detectare a
virusurilor.
Activităţi derulate în centru:
Participare la proiecte internaţionale şi naţionale:
Management şi atestare profesională - instruire practică cu studenţi de la facultăţi de profil.
Activităţi teoretice privind participare la 8 manifestări naţionale şi internaţionale
- Colaborarea cu unităţi de învăţământ superior pentru efectuarea de lucrări de diplomă şi
strategii de practică de cercetare în laboratoarele centrului.
Testarea virotică a plantelor candidat şi retestarea plantelor obţinute prin teste biologice şi
serologice:
Activităţi practice desfăşurate în centru
- Testarea serologică a materialului pomicol şi eliberarea de virusuri;
- Recoltarea materialului biologic pentru iniţierea culturii de meristeme;
- Testarea mediilor de cultură pentru diferenţierea meristemelor;
- Iniţierea culturilor in vitro la 2 specii pomicole noi, arbuşti fructiferi şi plante ornamentale;
- Elaborarea biotehnologiilor de înmulţire industrială in vitro la 14 genotipuri pomicole
- Stabilirea componentei mediilor nutritive pentru faza de multiplicare in vitro
Conservarea pe medii „in vitro” a germoplasmelor pomicole
- Aplicarea biotehnologiilor „in vitro” pentru producerea a 100000 plante.
Alte activităţi:
- Creşterea numărului de articole, pliante şi ghiduri publicate în ţară şi străinătate
- Dezvoltarea activităţii de CDT prin abordarea de proiecte noi din fonduri naţionale şi străine
- Adaptarea, perfecţionarea şi corelarea sistemului de management al centrului la contextul
socio-economic în care îşi desfăşoară activitatea; - Integrarea strategiei proprii de
dezvoltare în strategia politicii guvernamentale realizate prin PNCDI.
- Susţinerea / promovarea / dezvoltarea activităţilor şi instrumentelor pentru difuzarea largă
şi absorbţia în mediile ştiinţifice şi economice a rezultatelor acumulate în domeniul de
referinţă
- Realizarea de proiecte complexe în colaborare şi parteneriat cu specialişti şi agenţi
economici
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Fişă centru de excelenţă
1428

Denumire proiect / centru: CENTRU DE EXCELENŢĂ LABORATOR DE CONTROL
DOPING
Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport; Prof. univ. dr.
Conducător proiect:
GRAZIELA ELENA VÂJIALĂ
Unitatea beneficiară: Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport
Valoare totală proiect: 350000 lei, din care de la bugetul de stat 100000 lei.
Perioadă: 2001 – 2004
Durată: 36 luni
Denumire echipamente principale achiziţionate:
-

Block heater-1buc.
Evaporator rotativ de vid Buchi-1buc.
Balanţa analitica Metler Toledo-1buc.
Agitator Vortex-1buc.
Sistem HPLC Agilent 1100-1buc.
Sistem GC/NPD 6890 Agilent-1buc.
Sistem GC/MS 6890/5972 Network Agilent-2buc.
Sistem LC/MS/MS Varian 1200-1buc.
Sistem HRMS MAT 95 XP Thermo Finnigan-1buc.

Activităţi derulate in centru:
-

Efectuarea de analize de control doping la sportivii de performanţă
Efectuarea de contraexpertize
Efectuarea de analize pentru suplimente nutritive în scopul decelării eventualei
contaminări cu prohormini şi/sau substanţe interzise
Elaborarea de noi tehnologii in scopul identificării noilor substanţe introduse pe lista
substanţelor interzise
Acordarea de consultanţă în domeniu
Elaborarea şi publicarea de articole în reviste de specialitate
Elaborarea şi publicarea de materiale cu caracter educativ şi informativ în domeniul
controlului doping
Participarea cu lucrări şi postere la manifestări ştiinţifice în ţară şi străinătate
Organizarea de simpozioane pe teme de interes în control doping cu participarea de
specialişti de renume din laboratoare acreditate la nivel internaţional
Acreditarea laboratorului în conformitate cu standardul ISO 17025
Participarea cu experţi la reuniuni din cadrul Consiliului Europei.
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Fişă centru de excelenţă
1721

Denumire proiect / centru: CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICA ŞI DEZVOLTARE
TEHNOLOGICĂ PENTRU CONTROL, TEHNOLOGII ŞI MANAGEMENT DE MEDIU
Conducător proiect: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie
Industrială INCD-ECOIND
Unitatea beneficiară: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie
Industrială INCD-ECOIND
Valoare totală proiect: 496800 lei, din care de la bugetul de stat 126300 lei.
Perioadă: 2003 – 2004
Durată: 16 luni
Denumire echipamente principale achiziţionate:
 Echipamente măsurări/prelevare în teren:
Analizor portabil emisii pulberi
Analizor portabil gaze ardere
Sonda pentru prelevare sol
Multiparametru portabil
 Echipamente analitice de laborator:
Spectrofotometru de absorbţie atomică + Sistem de hidruri + Lămpi
Spectrofotometru UV-VIS
Upgrade şi dotări GC/MS- fotomultiplicator, coloană capilară, upgrade GC/MS, vas Dewar
+ accesorii, digestor + accesorii
Baie de apă, Autoclavă de laborator
 Echipamente tehnologice:
Reactor UV
Pompa peristaltică şi accesorii
Sursă tensiune UPS PW 9120
Aparat de sitare şi accesorii
Multistirer
Pompe submersibile
 Echipamente pentru diseminare:
Laptop HP NX 9110
Copiator digital şi accesorii
Proiector BENQ PB6100
Echipament multifuncţional Fax UTAX 540
Activităţi derulate în centru:

 Cercetare de mediu – control, evaluare, prevenire şi combatere poluare:

• proiecte

în programele naţionale CDI şi în programe sectoriale; proiecte în programe
internaţionale; proiecte directe cu unităţi economice.
 Diseminare:
• publicaţii (articole, comunicări, ghiduri); organizare simpozion bienal internaţional “Mediul şi
Industria”; organizare workshop - uri, mese rotunde; participare la manifestări ştiinţifice şi
expoziţii interne şi internaţionale.
 Cursuri instruire: SMM, SMC, SM-SSM, formare profesională.
 Consultantă, asistenţă tehnică pentru implementare rezultate proiecte.
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