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Cuvant inainte
Importanta cercetarii stiintifice pentru sectorul energetic deriva
direct din importanta

strategica

a

acestui sector pentru

economia nationala. Documentele oficiale cu caracter strategic
adoptate in ultimii ani contin prevederi generoase privind
dezvoltarea cercetarii in domeniul energiei, inclusiv in ceea ce
priveste fondurile alocate. Criza economica globala care a
afectat si Romania dupa anul 2008 a impiedicat implementarea
acestor prevederi si ICEMENERG a resimtit acest lucru.
Ultimiioptani au fost caracterizati pentru noi prin declin
economic, scadere a numarului de personal (si in special a
personalului cu studii superioare), cenzura a imaginii institutului
si probleme financiare majore. Aceste fenomene au avut un
impact negativ, semnificativ asupra salariatilor din institut si
mentalitatilor acestora, respectiv asupra culturii de organizatie,
precum si asupra imaginii organizatiei in exterior.
Dinanul 2015 am reusit stoparea declinului si inceputul
refacerii imaginii institutului, iar anul 2016 a fost un an de
stagnaredatoritainexistentei

fondurilor

de

investitii

sau

a

programelor de cercetare cu impact in economia romaneasca.
Amcontinuat si am amplificat in anul 2016restabilirea relatiilor
de colaborare cu mediul academic,inclusiv prin colaborari
contractuale intre ICEMENERG si organizatiile de profil. Astfel,
au fost realizate parteneriate cu UPB, INCDE ICPE-CA, INCD
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COMOTI, INCD ECOIND, ISPE, SC ICPET GENERATOARE DE
ABUR, SC ICPET Turbine, etc. Am facilitat si aprobat in anul
2016 efectuarea unei practici de specialitate pentru 2 studenti
masteranzi de la UPB - Facultatea de Energetica.Am angajat in
2016cincitineri absolventi, inscrisila masterate si doctorate din
UPB .
Am

pus

accentul

in

continuarepe

dezvoltarea

relatiilor

profesionale si de afaceri cu marile companii din sectorul
energetic, carora le-am prezentat propuneri de lucrari si
posibilitatea realizarii de parteneriate reciproc avantajoase.
Relatiile s-au finalizat de multe ori prin incheierea de contracte
comerciale.
Institutul a fost inscris in trei clustere de interes si anume:
-

Clusterul Inovativ Managmentul Energiei si Dezvoltarii

Durabile;
-

Clusterul Green Energy - Romanian Innovative Biomass

Cluster;
Au

Clusterul de Energie Electrica.
fost

promovate

relatiile

ICEMENERG

cu

autoritatile

administratiei publice centrale si locale.
Am acordat o atentie deosebita valorificarii oportunitatilor de
accesare a fondurilor europene.
In cadrul institutului am promovat un climat de transparenta,
obiectivitate, intelegere, desi conditiile au fost dificile. Am avut
ca obiectiv realizarea unor transformari pozitive la nivelul
culturii de organizatie prin punerea accentului pe realizarile
fiecarui colectiv si fiecarui angajat in parte si in vederea
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coagularii eforturilor tuturor salariatilor pentru o evolutie
pozitiva a institutului.
Eforturile depuse au fost ingreunate de faptul ca INCDE
ICEMENERG nu a beneficiat pana in 2016 de finantarile
acordate celorlaltor institute nationale de cercetare-dezvoltare
prin programele nucleu respective. Din martie 2016 INCDE
ICEMENERGa beneficiat după o pauză de cca.13 ani de
finanţare

prin

programul

nucleu,

dar

suma

acordată

a

reprezentat doar 7% - 9% din necesarul de cheltuieli, restul de
necesar de finanţarea a institului realizîndu-se din sumele
obtinute prin contracte directe, obtinute de regula in cadru
competitional. Important de semnalat este faptul ca in 2016 am
beneficiat pentru prima data de alocarea unor fonduri de
investitii in valoare de329 mii lei de catreMinisterul Cercetarii si
Inovarii.
In acest moment, pentru noiesteo obligatie ca realizarile
obtinute in anul 2016 sa fie continuate si amplificate in anul
2017.

dr. ing. Adrian Andrei Adam
Director General
Presedintele Consiliului de Administratie
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dr. ing. Adrian Andrei Adam - Director General

dr. ing. CristianPurece – Secretar Ştiinţific

ec. Elena Ţuligă - Director Economic
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Datele de identificare ale INCDE ICEMENERG

1.Datele de identificare ale INCDE
ICEMENERG
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1.1. Denumirea:

Datele de identificare ale INCDE ICEMENERG

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie –
ICEMENERG Bucureşti

1.2. Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare:
HG 925 din 1 sept. 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG
Bucureşti

1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori:
2376

1.4. Adresa:
Bd. Energeticienilor nr.8, sector 3, Bucureşti, cod poştal 032092

1.5. Telefon, fax, pagina web, e-mail:
Telefon: 021 346 5241
pagina web:

Fax: 021 346 5310

www.icemenerg.ro

e-mail: icemenerg@icemenerg.ro
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2. Scurta prezentare aINCDE ICEMENERG
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2.1. Istoric

- În 1974 s-a înfiinţat Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice –
ICEMENERG,

prin

unirea

Întreprinderii

de

Raţionalizărişi

Modernizări

Energetice IRME- (înfiinţat în1960) cu Institutul de Cercetări Electroenergetice
si pentru Termoficare - ICENERG (înfiinţat în 1967) în cadrul Ministerului

Scurta prezentare a INCDE ICEMENERG

Energiei Electrice. În 1978 ICEMENERG a devenit Institutul Central de
Cercetări Energetice –ICCE.
- În anul 1990 ICEMENERG a devenit filiala RENEL. În 1996 ICEMENERG s-a
transformat în Grupul de Studii, Cercetare şi Inginerie –GSCI în cadrul RENEL
şi a preluat unele colective de specialişti de la ISPE si ISPH.În 1998 prin
restructurarea RENEL, GSCI se desface în trei societăţi comerciale, activitatea
de cercetare şi inginerie, continuând în Societatea Comercială ICEMENERG SA.
- În anul 2000 ICEMENERG devine Institut Naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Energie, INCDE-ICEMENERG, în cadrul Ministerului Industriei şi
Resurselor.
- În anul 2003 ICEMENERG redevine societate comercială, sub denumirea
Institutul de Cercetări şi Modernizări EnergeticeICEMENERG SA, filială CN
Transelectrica SA.
- În 2009 ICEMENERG este acreditat ca unitate componentă asistemului de
cercetare – dezvoltare de interes naţional, conform HG 551/2007, prin Decizia
AgenţieiNaţionale pentru Cercetare ştiinţifică nr. 9652 din 15.04.2009.
- În 2010 ICEMENERG devine Institut Naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Energie INCDE ICEMENERG, în cadrul MinisteruluiEconomiei (HG
925/01.09.2010) - hotărâre nepusă în aplicare până în 2014.
-

În

2013

INCDE

ICEMENERG

este

preluat

în

cadrul

Ministerului

EducaţieiNaţionale – Activitatea pentru Cercetare (HG 185 /16.04.2013) hotărâre nepusă în aplicare până în 2014.
- În 2014 INCDE ICEMENERG este înregistrat, la registrul comerţului, ca
institut naţional (la data de 11.04.2014).
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2.2. Structura organizatorică a INCDE ICEMENERG (organigrama,
filiale, sucursale, puncte de lucru)

Scurta prezentare a INCDE ICEMENERG

INCDE ICEMENERG nu are filiale, sucursale si puncte de lucru in structura sa
organizatorica.
Actuala structura organizatorica este definita de Ordinul 3543/27.03.2015 al
Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice
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2.3. Domeniul de specialitate al INCDE ICEMENERG (conform clasificării CAEN
şi UNESCO)

a) Conform clasificării CAEN:
Cod CAEN: 7219 – Cercetare dezvoltareîn alte ştiinţe naturale şi inginerie;
Cod CAEN: 7120-Activitati de testari si analize chimice;

Scurta prezentare a INCDE ICEMENERG

b) Conform clasificării UNESCO:
Cod UNESCO: 3322 –Tehnologii energetice

2.4.Direcţii de cercetare-dezvoltare/obiective de cercetare/priorităţi
de cercetare
a.

Domenii principale de cercetare-dezvoltare

In conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie, anexa la HG 925/2010
obiectul principal de activitate al INCDE – ICEMENERG îl reprezintă activităţile
de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie cat si activitatile de
testari si analize chimice;
Activităţi de cercetare dezvoltare în alte ştiinţe naturale - cod CAEN
7219, şi anume cercetare-dezvoltare în domeniul energiei:
a) cercetări privind tehnologii avansate de producere a
energiei;
b)

cercetări

privind

tehnologii

noi

pentru

arderea

combustibililor fosili cu emisii acceptabile de gaze cu
efect de sera;
c) cercetări privind tehnologii curate de producere a
energiei electrice si termice, inclusiv combustibili pentru
acestea, ex.:realizarea de arzatoare cu NOx scazut;
d) cercetări privind tehnologii de captare si stocare a
dioxidului de carbon;
e) cercetări in domeniul sistemelor de producere a
energiei din surse regenerabile;

Pagina 12 | RAPORT DE ACTIVITATE | 2016

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Energie - INCDE ICEMENERG

f) cercetări privind surse regenerabile de energie (eoliana, hidraulica,
fotovoltaica, solar-termala, biomasa, biocombustibili, geotermala, pompe de
căldurăşi altele);
g) cercetări si servicii specifice dezvoltăriiproducţiei de energie din surse
regenerabile de energie;
h) cercetări privind integrarea surselor regenerabile în cadrul sistemului

Scurta prezentare a INCDE ICEMENERG

energetic;
i)

cercetări privind

soluţii de

creştere

a eficienţei

energetice;
j) cercetări privind creşterea eficienţei energetice pe tot
lanţulproducţiei,

transportului,

distribuţiei,

furnizăriişi

utilizării energiei sub toate formele sale;
k) concepţiaşi implementarea proiectelor demonstrative
de eficienţa energetică, tehnologii noi pentru dezvoltarea sustenabilă a
sistemului energetic;
l) cercetări privind tehnologii şi materiale pentru
creşterea

eficienţei

utilizării

energiei

în

industrie,

locuinţeşi în sectorul terţiar;
m) cercetări privind tehnologii avansate de conservare a
energiei;
n) cercetări privind tehnologii de stocare a energiei pe
termen scurt, mediu şi lung;
o) cercetări privind tehnologii ecologice de protecţie a
mediului in energie;
p) cercetări privind tehnologii pentru reducerea impactului negativ asupra
mediului;
q) cercetări privind compatibilitatea electromagnetica;
r) cercetări privind tehnologii de tratare si valorificare a
deşeurilor nenucleare din industria energiei electrice si
termice;
s) cercetări in domeniul apelor tehnice din energie,
noxelor in energie, reabilitării factorilor de mediu;
s)

cercetări

privind

securitatea

energetica

si

infrastructuri asociate;
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t) cercetări privind dezvoltarea conceptelor "producţie distribuita" şi "reţele
electrice inteligente";
t) cercetări privind tehnologii si metode de mentenanţa predictiva si
diagnoza a instalaţiilor energetice;
u) cercetări privind calitatea energiei la producerea, transportul şi consumul
energiei electrice;
v)

studii

şi

cercetări

aplicative

în

vederea

Scurta prezentare a INCDE ICEMENERG

retehnologizării şi modernizării echipamentelor
energetice;
w) sisteme informatice de proces şi management
energetic;
x) elaborarea de modele de analiza şi decizie pentru modificări structurale,
tehnologice şi de management în sectorul energiei electrice şi termice, în
vederea unei dezvoltări economice şi sociale durabile;
y) cercetări privind sisteme avansate de management al proceselor din
domeniul energiei;
z) fundamentarea strategiilor şi politicilor energetice;
aa) cercetărişi studii de fundamentare a măsurilor de politică energetică la
nivel naţional;
bb) studii şi cercetări privind dezvoltarea durabilă
a sectorului energetic din România;
cc) studii de fundamentare a strategiilor de
eficienţă energeticăşi de promovare a surselor
regenerabile de energie;
dd)

cercetări

privind

indicatorii

sintetici

caracteristici sectorului energetic;
ee) realizarea de baze de date privind resursele, producţiaşi consumul de
energie, preţuri şi tarife pentru energie;
ff) studii, strategii şi prognoze privind dezvoltarea
domeniului ştiinţeişi tehnologiei energiei;
gg) realizarea de modele şi studii de planificare
integrată

a

resurselor

de

energie

la

nivel

naţionalşi local;
hh) cercetărişi transfer tehnologic de materiale
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avansate pentru dezvoltare durabilăîn energie;
ii) cercetări aplicative pentru noi materiale performante cu caracteristici
superioare izolante, magnetice, electrice, de temperatură;
jj) elaborarea de tehnologii şi materiale pentru reabilitarea şi protejarea
echipamentului şi a construcţiilor din sistemele de alimentare cu energie.
kk) cercetări pentru dezvoltarea de metode noi de investigare, măsurători,

Scurta prezentare INCDE ICEMENERG

expertize, diagnoze.

b. Domenii secundare de cercetare
In statutulInstitutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie se
evidentiaza si existenta ca obiectul secundar de activitateactivităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare.Acestea sunt evidentiate mai jos:
Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare:
a) principalele activitati conexe sunt legate de teste si masuratori
electroenergetiesi termoenergetice in situ, la beneficiari;

b)
Scurta prezentare INCDE ICEMENERG
Scurta prezentare INCDE ICEMENERG
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b) efectuarea de bilanturi complexe pe agregate si echipamenteindustriale;
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c)

organizarea

manifestărilor

tehnico-ştiinţifice

de

interes

naţional în domeniul energiei;
d)

activităţi

de

consultanţă

inginerie

din

şi

domeniul

energiei;
e)

efectuarea

de

probe

şi

Scurta prezentare a INCDE ICEMENERG

măsurători pentru echipamente
energetice

şi

puneri

în

funcţiune;
f)

efectuarea

măsurători,

de

diagnoze,

teste,

încercări,

monitorizări;
g) efectuarea de studii de impact,
bilanţuri

de

mediu,

bilanţuri

energetice;
h) analize de avarii, expertize;
i)

activităţi

de

formare

şi

specializare de cercetători, personal tehnic de specialitate din industrie şi din
serviciile în domeniul energiei;
j) activităţi de informare-documentare, editare şi tipărire a publicaţiilor de
specialitate;
k) activităţi de transfer tehnologic
al rezultatelor cercetării către alte
unităţi de cercetare interesate sau
către operatori economici;
l)

activităţi

rezultatelor

de

valorificare

cercetărilor

a
din

domeniul energiei prin implementarea în industrie şi în alte unităţi interesate.
c. Servicii / Microproducţie
INCDE ICEMENERG are în proftofoliu de servicii următoarele categorii de
activităti:
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a) activităţi de testărişi analize tehnice, cod CAEN 7120;
b) producţia de energie electrică, cod CAEN 3511;
c) distribuţia energiei electrice, cod CAEN 3513;
d) comercializarea energiei electrice, cod CAEN 3514;
e) activităţi de realizare a softului, cod CAEN 6201;
f) activităţi de consultanta în tehnologia informaţiei, cod
CAEN 6202;

Scurta prezentare a INCDE ICEMENERG

g) activităţi de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul,
cod CAEN 6203;
h) alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei,
cod CAEN 6209;
i) activităţi de editare a cărţilor, cod CAEN 5811;
j) activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese
si similare, cod CAEN 5812;
k) activitate de editare a revistelor si periodicelor, cod CAEN
5814;
l) alte activităţi de editare, cod CAEN 5819;
m) alte activităţi de tipărire, cod CAEN 1812;
n) servicii pregătitoare pentru pretipărire, cod CAEN 1813;
o) legatorie si servicii conexe, cod CAEN 1814;
p) reproducerea înregistrărilor (cu caracter informatic), cod CAEN 1820;
r) închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cod
CAEN 6820.
In anul 2016 a fost actualizata strategia de dezvoltare a institutului. Acest
document sintetizeaza directiile prioritare de cercetare pentru perioada
urmatoare,

directii

care

au

fost

luate

in

considerare

la

intocmirea

Programului Nucleu INCDE ICEMENERG cu care am participat la competitia
de proiecte de cercetare organizată de către ANCSI. Aceste directii prioritare
sunt umatoarele:
a) Tehnologii avansate de producere a energiei
b) Reducerea impactului sectorului energetic asupra mediului ambiant
c) Creşterea eficienţei energetice la consumatorii finali
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d) Valorificarea surselor regenerabile de energie
e) Diagnoza, mentenanta si sigurantaechipamentelor energetice

Scurta prezentare a INCDE ICEMENERG

f) Fundamentarea strategiilor şi politicilor energetice

2.5. Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea INCDE
ICEMENERG

Prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3543/27.03.2015 a fost
aprobata noua structura organizatorica a INCDE ICEMENERG. Aceasta
structura este prezentată in cadrul subcapitolului 2.2.
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3.Structura de conducere a INCDE
ICEMENERG

Conducerea INCDE ICEMENERGeste asigurata de (conf. HG 925/2010):



Consiliul de administratie-7 membri;



Directorul General;



Comitetul de directie format din directorul general,directorul
economic,secretarul stiintific si conducatorii principalelor
compartimente din structura organizatorica
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3.1. Consiliul de administraţie
În perioada 01 ianuarie 2016 - 09 octombrie 2016:
 Adam Adrian Andrei - Director General ICEMENERG si preşedinte al
CA;

Structura de conducere a INCDE ICEMENERG

 Rugina Vasile –Director Ştiinţific al INCDE ICEMENERG;
 Veleanu Bogdan - Reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale;
 Ungureanu Cristina - Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
 Aron Sanda - Reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
 Apostol Valentin - Specialist, Prof.univ. UPB - Fac. Inginerie Mecanică
Mecatronică;
 Necula Horia - Specialist, prof. Univ. Facultatea de Energetica – UPB;
În perioada 10 octombrie 2016 – 31 decembrie 2016:
 Adam Adrian Andrei - Director General ICEMENERG si preşedinte al
CA;
 Rugina Vasile - Director Ştiinţific al INCDE ICEMENERG;
 Veleanu Bogdan - Reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale;
 Ungureanu Cristina - Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
 StefaniaAndreescureprezentantalMinisteruluiMuncii,Familiei,ProtectieiSocialesiPersoanelor
Varstnice numita prin ordinul nr.5433/09.10.2016
 Apostol Valentin - Specialist, Prof.univ. UPB - Fac. Inginerie Mecanică
Mecatronică;
 Necula Horia - Specialist, prof. Univ. Facultatea de Energetica – UPB;
- Dl. Vasile Rugina a fost numit membru al Consiliului de Administraţie prin
Ordinul de ministru nr. 3356/16.03.2015.
-D-na. Stefania Andreescu,reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, a fost numita în consiliul de
administraţie al INCDE ICEMENERGprin ordinul nr.5433/09.10.2016;
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3.2. Directorul general

 Dr. ing. Adrian Andrei Adam
3.3. Consiliul ştiinţific

Structura de conducere a INCDE ICEMENERG

În perioada 01 ianuarie 2016–20septembrie 2016:
Preşedinte:

Dr.ing. Rugină Vasile

Vicepreşedinte:

Dr.ing. Adam Adrian

Membri:

Stanca Angela

Director Ştiinţific
Director General
CSI

Şerbănescu Agnes

CSI

Zlatanovici Rodica

CSI

Cicirone Cristinel

CSII

Bărbieru Ion

IDTI

Ligda Silvia

CSII

Simion Nicolae

IDTI

În perioada 21 septembrie 2016 – 31 decembrie 2016:
Preşedinte:

Dr.ing. Purece Cristian Secretar Ştiinţific

Vicepreşedinte:
Membri:

Dr.ing. Adam Adrian Director General

Condrea Florentina

CS III

Dumitrescu Alina-Valentina

CS

Dumitrescu Sorin Adrian

CS

Lacatusu Lucia Elena

CS I

Ligda Silvia

CS II

Mandrean Cristian

CS III

Panait Adelina

CS II

Popescu Loredana Gabriela

CS

Simion S. Nicolae

IDT I

Stanculea Adina Mariana

CS III

Barbieru Ion

IDT I

Gavrila Marcel

IDT II

Grecu Gheorghe

CS II

Manolache Adrian

CS III
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3.4. Comitetul director
Componenţa Comitetului director:

Structura de conducere a INCDE ICEMENERG

 Adrian Andrei Adam – director general
 Elena Ţuligă – director economic
 Vasile Rugină – director ştiinţific
La şedinţele comitetului director au participat, în funcţie de problemeşi şefii
de secţii sau de laboratoare, precum şi reprezentantul salariatilor.
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4.Situatia economico-financiara a INCDE
ICEMENERG
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4.1.Patrimoniul stabilit pe baza situatiei financiare anuale la
31.12.2016
Activitatea

financiar–patrimoniala

reflecta

interdependenta

dintre

Situatia economico-financiara a INCDE ICEMENERG

rezultatele economice si cele financiare, fiind reprezentata atat de activele
totale, cat si de datoriile totale ale institutului.
Realizarea echilibrului dintre active si datorii este un obiectiv principal,
stabilitprin Bugetul de Venituri si Cheltuieli al institutului.
Bilantul contabil la 31.12.2016, ca document de sinteza a situatiei
patrimoniale (activ) si a surselor de acoperire (pasiv), s-a intocmit pe baza
balantei de verificare centralizate avand urmatoarea structura (in lei):

Indicatori
Total ACTIV
din care : I.Active
imobilizate

31.12.2015

31.12.2016

21.660.904

20.641.450

17.034.427

16.552.706

17.034.427

16.552.706

4.619.048

4.082.200

174.075

370.460

2.955.342

2.587.977

1.489.631

1.123.763

7.429

6.544

din care:
imob.necorporale
imob.corp.mijloace
fixe
imob.corp.in curs
imobilizari financiare
II.Active circulante
din care:
stocuri si
productia imobilizata
clienti si alte
creante
disponibilitati
III.Cheltuieli
inregistrate in avans
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TOTAL PASIV

21.660.904

I.Capitaluri proprii

19.629.260

20.641.450
18.834.695

din care :

Situatia economico-financiara a INCDE ICEMENERG

- capital subscris
varsat
-rezerve
- alte rezerve

1.084.610

1.084.610

216.922

216.922

2.977.225

-rezerve din
reevaluare

13.414.367

-rezultatul reportat
-rezultatul
exercitiului
II.Datorii totale

3.576.763
-

1.640.627

1.273.546

2.977.225

13.414.367
1.936.136
-794.565
873.136

din care :
furnizori
389.217
clienti creditori
alte datorii:

265.978

618.351

III. Subventii pentru
investitii

736.678

262.670
243.355
367.111

912.199

IV. Venituri
inregistrate in avans
V.Provizioane pentru
clienti in litigiu

21.420
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Redam in cele ce urmeaza in forma sintetica elementele de activ si
pasiv din Bilantul Contabil si Contul de profit si pierdere pe ultimii doi ani
(in lei):

Situatia economico-financiara a INCDE ICEMENERG

Element bilant

2015

2016

ACTIVE IMOBILIZATE

17.034.427

16.552.706

ACTIVE CIRCULANTE,

4.619.048

4.082.200

Cheltuieli inreg. in
7.429

avans
TOTAL ACTIV

6.544

21.660.904

20.641.450

1.273.546

873.136

21.420

21.420

736.678

912.199

CAPITALURI PROPRII

19.629.260

18.834.695

TOTAL PASIV

21.660.904

20.641.450

Datorii ce trebuie
platite intr-o
perioada de un
an
Datorii ce trebuie
platite intr-o
perioada mai
mare de un an
Provizioane pt. litigii
Subventii pentru
investitii

Se constata faptul ca, la sfarsitul anului 2016, datorita pierderii
contabile,valoarea capitalurilor proprii s-a diminuat fata de cea realizata in
anul 2015 cu 794.565 lei.
Elementele principale care stau la baza analizei starii de echilibru
financiar a institutului sunt:
- capitolul de datorii totale analizat din punct de vedere:
al valorii in suma absoluta lei873.136
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in raport fata de patrimoniul institutelor
naţionale de cercetare-dezvoltare

80,50%

-capitolul de active circulante

4.082.200

fondul de rulment calculat:

Situatia economico-financiara a INCDE ICEMENERG

(active circulante- datorii totale)
-capitolul de creante in valoare de

3.209.064
2.587.977

Ponderea datoriilor totale in total pasiv curent pe perioada 2015-2016 (in
lei):
2015

2016

Datorii

1.273.546

873.136

totale din

5.87%

4.23%

totalul
pasiv
curent
Ponderea capitalurilor proprii din total pasiv curent pe perioada 2015 –
2016 (lei):
lei

Capitaluri proprii
din total pasiv

2015

2016

19.629.260

18.834.695

90.62%

91.24%

curent
Situatia patrimoniala la 31.12.2016
Principalele elemente de activ si de pasiv sunt urmatoarele:
Imobilizarile necorporale la 31.12.2016 au fost amortizate integral.
Imobilizarile corporale sunt inregistrate in evidenta contabila la valoarea
de intrare a acestora in functie de modalitatea de dobandire, inclusiv
amortizarea si sunt prezentate in bilant la valoarea neta.
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Evidentierea in contabilitate a activelor imobilizate s-a facut in conformitate
cu prevederile Legii 15/1994, OMFP 3055/2009 si 2861/2009, Ordinul
191/2017.
Amortizarea imobilizarilor corporale in cursul anului 2016, in suma de

Situatia economico-financiara a INCDE ICEMENERG

868.457 lei, a fost calculata si inclusa in cheltuielile de exploatare in
conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994, modificata si completata cu
O.G. nr. 54/1997, metoda de amortizare aleasa este aplicata in mod
consecvent de la o perioada la alta, respectiv metoda liniara care se
calculeaza de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor.
Active circulanteinsumeaza4.082.200lei.
Comparand valoarea activelor circulante la 31.12.2016 cu valoarea
acestora de la 31.12.2015 se constata o scadere a acestora cu 536.848 lei.
La data de 31.12.2016, creantele comerciale sunt reprezentate, in
principal de clienti din lucrarile de cercetare-dezvoltare si inginerie efectuate
de catre INCDE ICEMENERG in valoare totala de 2.486.199 lei, din care
clienti in litigiu in suma de 1.451.538 lei (Elizor SRL, BTA Press, RA pentru
Activitati Nucleare, Republica SA, ROMIB SA, VULCAN SA).
Pentru riscul de neincasare a creantelor aflate in litigiu s-a constituit in
anul 2013 un provizion in valoare de 21.420 lei pentru Republica SA.
Din punct de vedere al codului fiscal sunt deductibile fiscal provizioanele
care s-au constituit in cazul intrarii unui client al societatii in procedura de
faliment.
Evolutia lunara a creantelor de incasat pe perioada 01.01.201631.12.2016 se prezinta astfel:
-mii lei Indicator

Sold initial Ian.

Febr.

Martie Aprilie Mai

Iunie

Iulie

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Creante

2860

2456

2070

2120

2107

2077

1906

2244

2002

2486

2283

2058

2127

totale

Casa si conturi la banci la 31.12.2016 se inregistreaza o scadere a
disponibilitatilor banesti aflate in conturile bancarefata de anul precedent cu
365.868 lei.
Datoriile totale insumeaza 873.136 lei, din care cu termen de
exigibilitate de pana la un an, in scadere fata de anul precedent cu 400.410
lei.
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Din total datorii la 31.12.2016, datoriile comerciale catre furnizori
reprezinta 30.09%, alte datorii catre bugetul consolidat de stat si bugetul
asigurarilor socialecu termen de plata pana la 25.01.2017 reprezinta 42.04%
si27.87% detin avansurile incasate de la clienti.

Situatia economico-financiara a INCDE ICEMENERG

Datoriile fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale si salariati
in suma de 310.323 lei au urmatoarea structura:
74.528 lei – taxa pe valoarea adaugata
24.190 lei – impozit salarii
1.663 lei – fonduri speciale handicap
756 lei –contributie la fondul de somaj
66.228 lei –contributii asigurari sociale si asigurari de sanatate curent,
FNUASS
142.958 lei – salarii datorate lichidare luna decembrie 2015,drepturi
neridicate, retineri din salarii etc.
Patrimoniul institutului la inceputul anului este in valoare de 1.084.610
lei si nu a suferit modificari in cursul anului 2016.
Rezultatul reportat (profit nerepartizat) a suferit modificari in cursul
anului 2016, prin pierderi contabile realizate in exercitiul financiar 2015,
transferate la inceputul exercitiului 2016 asupra rezultatului reportat, in
valoare de 1.640.627 lei.
Capitalurile proprii pozitive in valoare de 18.834.695 lei in anul 2016,
reprezinta 91,24% din pasivul patrimonial.
Informatii

referitoare

la

calculul

impozitului

pe

profit

pe

anul2016
La 31.12.2016, INCDEICEMENERG a inregistrat o piedere contabila de
794.565 lei.
Acest rezultat a fost influentat de intrarea in faliment a clientuluiWIND
NOVO SRL, pentru care, in anul 2016, a fost inregistrata o pierdere din
creante in suma de 101.552 lei si de cheltuielile in suma de 101.552 lei
legate de sentinta judecatoreasca privind lipsa de folosinta pentru servitutea
de trecere cu firma AGAM DEVELOPEMENT SRL, precum si nerealizarii cifrei
de afaceri cu suma de 660.510 lei.
Rezultatul exercitiului si impozitul pe profit pentru anul 2016 s-au
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determinat in conformitate cu Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscalca
diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in
scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal la care se adauga cheltuielile
nedeductibile,

OUG

87/2010

pentru

modificarea

si

completarea

Legii

Situatia economico-financiara a INCDE ICEMENERG

nr.571/2003, OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor
publice.
Veniturile si cheltuielile care s-au luat in calcul la stabilirea impozitului
pe profit pentru anul 2016 sunt cele inregistrate in balanta de verificare
incheiata la 31.12.2016.
Deducerile si limitarea cheltuielilor s-auaplicat conform Codului Fiscal.

Venituri din exploatare

4.323.058

Cheltuieli de exploatare

5.117.925

Rezultatul din exploatare

-794.867

Venituri financiare

14.529

Cheltuieli financiare

14.227

Rezultatul financiar

302

Rezultatul brut

-794.565

Elemente similare veniturilor
Rezultat

dupa

includerea

220.669
elementelor

similare

-573.896

veniturilor/cheltuielilor
Amortizare fiscala

868.457

Total deduceri

868.457

Profit/pierdere

-1.442.353

Cheltuieli cu impozitul pe profit
Cheltuieli cu amortizarea contabila

868.457

Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege
Alte cheltuieli nedeductibile
Total cheltuieli nedeductibile
Total profit impozabil /pierdere fiscala pentru anul de

57.750
926.207
-516.146

raportare
Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti

-3.448.268

Profit impozabil/pierdere fiscala, de recuperat in anii

-3.964.414

urmatori
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Redam mai jos calculul impozitului pe profit pe anul 2016, astfel
(in lei):

Situatia economico-financiara a IINCDE ICEMENERG

Cheltuielile nedeductibile dpv fiscal sunt in suma de 926.207 lei si
reprezinta:


9.922

lei

cheltuieli

cu

indemnizatia

de

deplasare

acordata

salariatilor,limitate la nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;


47.828 lei cheltuieli cu combustibilul, reparatii auto, piese auto

nedeductibil fiscal;


868.457 lei cheltuieli cu amortizarea contabila.

Analiza patrimoniuluinet
- lei Explicatii

2015

2016

valoare
-active imobilizate
-active circulante
- cheltuieli in avans
-total

elemente

de

%

valoare

%

17.034.427

78.64%

16.552.706

80.19%

4.619.048

21.33%

4.082.200

19.78%

7.429

0,03

6.544

0,03

21.660.904

100

20.641.450

100

activ
-obligatii
-patrimoniul net

1.273.546

873.136

20.387.358

19.768.314

Se constata faptul ca, la sfarsitul anului 2016, datorita modificariiin
special a structuriielementelor de active circulante cat si a activelor
imobilizate, valoarea patrimoniului net a scazut cu 619.044 lei comparativ cu
anul precedent.
4.2.Venituri totale
In anul 2016 INCDE ICEMENERG a derulat un numar de 165
proiecte/contracte/comenzi directe in valoare totala de 3.584 mii lei, din care
un numar de 22 proiecte/contracte de cercetare-dezvoltare in valoare de
1.552 mii lei, iar restul lucrari de inginerie tehnologica.
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Realizarea acestora a necesitat, la nivelul institutului:
 asigurarea bazei tehnico-materiale;
 acreditarea/certificarea laboratoarelor;
Veniturile din activitatea de exploatare pe anul 2016 sunt in suma

Situatia economico-financiara a INCDE ICEMENERG

de4.323 mii lei, fata de valoarea programata de 5.389 mii lei.
Structuraacestor venituri este urmatoarea:
3.584 mii lei servicii/lucrari facturate din cercetare – dezvoltare si
inginerie tehnologica pe anul 2016
282 mii lei venituri din chirii
260 mii lei alte venituri din exploatare
197 mii lei venituri din productia neterminata
Din datele prezentate rezulta ca in anul anul 2016, desi s-au depus
eforturi deosebite pentru contractarea si realizarea de lucrari, din cauza
numarului extrem de scazut al ofertelor beneficiarilor, nu au putut fi
contractate la nivelul celor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli.
Cheltuielile aferente anului 2016au fost cu 660 mii lei peste veniturile
realizate. La acestea s-au adaugat pierderi din creante aferente unor facturi
emise in anii anteriori in suma de34 mii lei, precum si 101 mii lei
reprezentand suma achitata conform hotararii judecatoresti in procesul cu
AGAM, inregistrandu-se o pierdere totala in suma de 795 miilei.
Cauzele care au condus la situatia prezentata sunt diverse. Ele sunt atat
externe institutului, dar, o parte din ele, tin de modul de organizare si
functionare a institutului.
Dintre cauzele externe institutului, se remarca reducerea drastica a
fondurilor publice alocate finantarii de proiecte din planurile nationale de
cercetare-dezvoltare,

programelor

sectoriale

ale

ministerelor

etc.

Semnificativ, in acest sens, este ca veniturile institutului din astfel de
proiecte sunt de cca 46,5% in anul 2016, in conditiile in care institutul isi
asigura in unii din anii anteriori peste 50 % din venituri din astfel de proiecte
(au fost ani cand au asigurat si peste 60% din cifra de afaceri).
O alta cauza externa extrem de importanta o reprezinta reducereala
zero a fondurilor alocate Planurilor de Studii de marile companii energetice,
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ceea ce a condus la diminuarea cererii de servicii energetice. Ca exemplu, in
anul 2016 institutul nu a avut nici o lucrare semnificativa cu SC
Hidroelectrica SA, sau Transelectrica, etcin conditiile in care au fost ani in
care institutul avea lucrari cu acesti beneficiari decca30-40% din veniturile

Situatia economico-financiara a INCDE ICEMENERG

realizate.
Alte cauze externe importante le reprezinta: blocarea depunerii de
proiecte pe majoritatea fondurilor structurale sau modificarea legislatiei in
domeniul

surselor

regenerabile.Deasemenea

reducerea

fondurilor

de

investitii la marile si micile companii energeticea avut impact si in lucrarile
pe

care

le-am

putut

demara,

ele

fiind

mai

putine

si

valoric

mai

reduse.Deasemenea, datorita schimbarilor legislative , o serie de investitori
in domeniul surselor regenerabile au renuntat sau au redus ritmul de
realizare a investitiilor.
Pentru remedierea cauzelor interne si a redresarii activitatii institutului,
in anul 2015 afost elaborata o strategie care a fost pusa in aplicare incepand
cu 2015 si continuaind si in2016, in baza unei analize obiective pornind de la
urmatoarele premise:
 situatia economica dificila de regres a institutului din ultimii 5 ani;
 scaderea dramatica a personalului de cercetare si inginerie cu studii
superioare in raport cu numarul personalului cu calificare medie;
 restrangerea pietei interne de servicii de inginerie din domeniile de
activitate principale ale institutului;
 necesitatea participarii semnificative la PN III si la programele
finantate din fonduri structurale;
 necesitatea participarii la proiecte europene din programul Horizon2020;
 realizarea unor compartimente mai echilibrate si elastice din punct de
vedere al numarului de salariati si al competentelor profesionale.
4.3.Cheltuieli totale
Cheltuielile de exploatare efectuate in anul 2016 in suma de 5.118
mii lei, inregistreaza pe total o scadere cu 271 mii lei fata de BVC aprobat;
aceste cheltuieli au fost totusi mai mari decat cresterea veniturilor din
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activitatea de exploatare realizate in anul 2016, conducandla inregistrarea
unei pierderi din activitatea de exploatare in valoare de 795 mii lei.
Din analiza tabelului de mai jos rezulta ca, ponderile in totalul

Situatia economico-financiara a INCDE ICEMENERG

cheltuielilor de exploatare sunt urmatoarele:
- cheltuielile cu personalul - in procent 56%, pondere care a crescutfata
de anul precedent cu 11%; precizam faptul ca in cifre absolute, cheltuielile
de personal au scazut fata de anul 2015 cu 335 mii lei;
- cheltuielile cu lucrari si servicii executate de terti au scazut de la 23%
in anul 2015 la 14,65% in anul 2016, pe de o parte ca urmare a scaderii
volumului de proiecte de cercetare-dezvoltare fata de anul precedent, iar pe
de alta parte, ca urmare a realizarii lucrarilor in cadrul institutului fara a
contracta colaboratori externi;
- cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile detin 2,7%
din totalul cheltuielilor de exploatare;
- cheltuieli cu energie si apa 3,73% din totalul cheltuielilor de
exploatare;
- cheltuielile cu amortizarea detin circa 16,96% din cheltuielile de
exploatare;
- cheltuieli cu pierderi din creante din anii precedenti 0,66%;
- cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 5,30%.
Fondului de salarii realizat in anul 2016 a fost sub nivelul celui aprobat
prin buget (cu circa 12%), ca urmare a prelungirii termenelor proceselor cu
salariatii in anul 2017.
Nivelul realizat al cheltuielilor la 1000 lei venituri pe total an 2016 a fost
de 1183 lei fata de 1.303 lei realizat in anul 2015.
Nivelul creantelor de incasat la 31.12.2016 a scazut de la 2860 mii lei in
anul 2015 la 2486 mii lei.
4.4.Rezultatul exercitiului 2016
Situatia contului de profit si pierdere, pentru perioada 2015-2016, se
prezinta astfel (in ei):
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Indicatori

31.12.2016

Venituri din activitatea de exploatare

5.379.451

4.323.058

cifra de afaceri

5.154.040

3.866.111

-117.398

196.576

342.809

260.371

7.021.567

5.117.925

171.871

146.729

productia imobilizata
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31.12.2015

alte venituri de exploatare
Cheltuieli din activitatea de exploatare,
din care:
cheltuieli cu materii prime si materiale
consumabile

135.320

tichete de masa

143.718

190.543

alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

204.885

2.734.465

3.061.009

868.457

708.402

1.008.908

alte cheltuieli de exploatare

1.615.130

33.503

ajustari privind activele circulante

1.116.552

cheltuieli cu personalul
amortizare

Rezultatul din exploatare

-1.642.116

-794.867

1.642.116

794.867

Venituri financiare

21.299

14.529

Cheltuieli financiare

19.810

14.227

Rezultatul financiar

1.489

302

Profit

1.489

302

Venituri totale

5.400.750

4.337.587

Cheltuieli totale

7.041.377

5.132.152

-1.640.627

-794.565

1.640.627

794.565

-1.640.627

-794.565

Profit
Pierdere

Pierdere

Rezultatul brut al exercitiului
Profit
Pierdere
Impozit pe profit
Rezultatul net al exercitiului

In anul 2016,ICEMENERG a inregistrat pierderi contabile; aceasta
a fost in suma de 794.565 lei, cu 51,57% mai mica fata de cea din
anul precedent.
In anul 2016 se remarca o scadere a veniturilor fata de anul 2015
(cu 19,69%).Veniturile realizate de majoritatea compartimentelor din
institut nu au acoperit cheltuielile efectuate.
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Principalele cauze care nu au permis realizarea de venituri care sa
acopere cheltuielile necesare functionarii instututului pe anul 2016 sunt
urmatoarele:
a) Reducerea fondurilor alocate Planurilor de Studii de marile companii

Situatia economico-financiara aINCDE ICEMENERG

energetice,

ceea

ce

a

condus

la

diminuarea

cererii

de

servicii

energetice,tendinta care se mentine si pentru anul in curs.
b) Reducerea substantiala a fondurilor publice alocate finantarii de
proiecte din planurile nationale de cercetare-dezvoltare, programelor
sectoriale ale ministerelor. In aceasta categorie se regasesc atat fondurile
alocate de la buget prin ANCS pentru proiete din PNCDI, cat sifondurile
alocate de ministere pentru Planurile Sectoriale.
c)Au fost compartimente, unde nu s-a putut asigura un volumminim
necesar de lucrari/servicii contractate care sa asigure o minima eficienta
economica a acestora.
Cheltuielile de exploatare ale INCDE ICEMENERG au fost realizate
peste

nivelul

veniturilor

totale

realizate.

Cresterea

cheltuielilor

de

exploatare fata de veniturile din activitatea de exploatare, in anul 2016 au
fost influentate in principal de urmatoarele aspecte:


cheltuielile de functionare (utilitati, combustibili pentru deplasari cu

autolaboratoare, materiale curente, intretinere infrastructura etc) s-au
mentinut la un nivel destul de inalt comparativ cu veniturile realizate.


Costurile cu intretinerea si exploatarea infrastructurii au fost relativ

mari; laboratoarele existente au necesitat cheltuieli de acreditare, etalonare
echipamente, mentenenta si instruire personal;


Capitalul de lucru necesar pentru finantarea activitatilor pana la

incasarea efectiva a contravalorii facturilor (taxe participare la licitatii,
garantii de buna executie, cheltuieli cu deplasarile, cheltuieli de personal,
taxe si impozite, utilitati etc) a fost disponibil in cantitati insuficiente.


Termenele

de

plata

a

facturilor

au

cunoscut

generalizare contractuala la 90-120 zile.
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4.5. Situatia arieratelor
Datoriile totale insumeaza 873.136 lei, din care cu termen de
exigibilitate de pana la un an, in scadere fata de anul precedent cu
400.410 lei.

Situatia economico-financiara a INCDE ICEMENERG

Din total datorii la 31.12.2016, datorii comerciale furnizori reprezinta
30,09%, alte datorii catre bugetul consolidat de stat si bugetul asigurarilor
sociale cu termen de plata pana la 25.01.2017 reprezinta 42,04% si
27,87% detin avansurile incasate de la clienti.
Datoriile fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale si
salariatiin suma de 310.323 lei au urmatoarea structura:
-

74.528 lei – taxa pe valoarea adaugata

-

24.190 lei – impozit salarii

-

1.663 lei – fonduri speciale handicap

-

756 lei - contributie la fondul de somaj
66.228 lei - contributii asigurari sociale si asigurari de sanatate

curent, FNUASS
-

142.958 lei - salarii datorate lichidare luna decembrie 2015,

drepturi neridicate, retineri din salarii etc.
4.6. Evolutia performantei economice
Analiza principalilor indicatori economico-financiari
Indicatori

Anul 2016

Anul 2015

4.68

3.6

4.25

2.18

Indicatori de lichiditate (buna>1)
a) Indicatorul lichiditatii curente
Active circulante
Datorii curente
b) Indicatorul lichiditatii imediate
Active curente-Stocuri
Datorii curente
Indicator de profitabilitate (%)
a) Rentabilitatea capitalului angajat
Profitul brut din exploatare

*100

capital angajat
b) Rata profitului brut
Profit brut

*100

Venituri totale
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Indicatori de rentabilitate (%)
- Rata rentabilitatii economice
Profitul din exploatare

*100

Total activ

Situatia economico-financiara a INCDE ICEMENERG

-Rentabilitate financiara
Profit net

*100

Capital propriu
Indicatori de gestiune
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
(supraunitar)
Cifra de afaceri

0.23

0.30

0.94

1.12

244

209

82

90

0.04

5.88

113.79

115.23

91.24

90.62

Active imobilizate
Viteza de rotatie a activelor circulante
(supraunitar)
Cifra de afaceri
Active circulante
Durata de recuperare a creantelor (zile)
Creante

*365

Cifra de afaceri
Durata de rambursare a datoriilor (zile)
Datorii

*365

Cifra de afaceri
Indicatori de echilibru financiar (%)
Rata datoriilor
Datorii
Active totale
Rata capitalului propriu fata de active imobilizate
Capital propriu
Active imobilizate
Indicatorul solvabilitatii patrimoniale ( %)
Total capital propriu/pasiv

Indicatorii de lichiditate calculati ofera garantia acoperirii datoriilor
curente din activele curente si exprimamasura in care INCDE ICEMENERG
poate procura disponibilitatile necesare pentru a asigura atat achitarea
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obligatiilor curente, cat si a celor restante.Valoarea recomandata este in jur
de 2.
Valoarea supraunitara a indicatorilor de lichiditate curenta si imediata
(4,68 respectiv 4,25 exprima situatia pozitiva a institutului si creaza

Situatia economico-financiara a INCDE ICEMENERG

premisele desfasurarii activitatii curente in conditii normale.
Indicatorii de gestiune releva eficienta cu care o societate isi utilizeaza
activele,astfel:
- viteza de rotatie a activelor imobilizate exprima numarul de rotatii in
zileefectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De
asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. Acest
indicator nu estein limite normale, ceea ce demonstraza ca activele
institutului nu sunt utilizatela capacitatea lor in totalitate;
- pentru analiza clientilor se efectueaza calculul si analiza indicatorului
de rotatie a activelor circulante. Accelerarea vitezei de rotatie a activelor
circulante are efecte favorabile directe asupra indicatorilor de performanta
(beneficiul si rata rentabilitatii), reducerea acesteia influetand negativ
performantele institutului. Acest indicator caracterizeaza eficienta cu care
sunt folosite activele institutului.
- durata de recuperare a creantelor a crescut comparativ cu anul 2015,
respectiv de la 209 la 244 zile, in timp cedurata de rambursare a datoriilor
fata de anul precedent a scazut de la 90 la 82 zile.
Indicatorii de echilibru financiar
Conform acestor indicatori, institutul trebuie sa fie apt, datorita
lichiditatilor, sa faca fata obligatiilor, atunci cand acestea devin eligibile. Acest
indicator se incadreaza in limite normale.
Solvabilitatea reprezinta capacitatea institutului de a plati la scadenta
datoriile fata de creditorii sai, cand suma activelor sale investite in mijloace
fixe, active circulante, creante, resurse banesti este mai mare sau cel putin
egala cu totalul pasivului reprezentand obligatii fata de parteneri, salariati,
bugete. Se apreciaza ca acest indicator este pozitiv cand se apropie de
100%, dar nu mai putin de 50%.
In anul 2016, solvabilitatea institutului a crescut de la 90,62% in anul
2015 la 91,24%.

Pagina 40 | RAPORT DE ACTIVITATE | 2016

Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Energie - INCDE ICEMENERG

5.Structura resursei umane de
cercetare-dezvoltare
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5.1. Total personal
2016

2015

75

80

33

30

3 (50-65 ani)

8 (50-65 ani)

1(35-50 ani)

1(35-50 ani)

3 (50-65 ani)

3 (50-65 ani)

3 (35-50 ani)

2 (35-50 ani)

4 (50-65 ani)

3 (50-65 ani)

4 (35-50 ani)

-

1< 35

4 (35-50 ani)

- ACS

6< 35

2 < 35

-IDT1

4(50-65 ani)

3 (50-65 ani)

2(35-50 ani)

1 (35-50 ani)

-

2 (50-65 ani)

1(50-65 ani)

1(50-65 ani)

1(35-50 ani)

-

11

8

0

0

3 doctori

3 doctori

4 doctorand

4 doctoranzi

Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare

Total personal
a. personal de cercetaredezvoltare atestat cu studii
superioare;

- CS1
- CS2

- CS3

- CS

- IDT2

-IDT3
a1.personal cu studii
superioare neatestat
b. număr conducători de
doctorat
c. număr de doctori
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Pe parcursul anului 2016 au fost angajaţi 6 tineri, din care 4
sunt înscrişi la masterat, unul la doctorat, iar unul esteîn ultimul an
de facultate.
5.2. Informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane
(personal implicat în procese de formare – stagii de pregătire,
cursuri de perfecţionare)
In

vederea

specialiştilor

creşterii
din

abilitaţilor

institut,

de

comunicare

element

important

în

limba
pentru

engleză

ale

dezvoltarea

parteneriatelor internaţionale şi atragerii de fonduri europene, au fost
organizate cursuri interne de limba engleză pentru angajaţi.
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Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare

Cursuri şi autorizaţii ale personalului din INCDE ICEMENERG:
Nume si
Sectie Laborator Autorizatie Curs
prenume
Motorgeanu STI
LMT
DIPLOMA
Management integrat calitate, mediu,
Marian
sănătate şi securitatea în muncă
Modul I - 2010
DIPLOMA
Management integrat calitate, mediu,
sănătate şi securitatea în muncă
Modul II – 2011
DIPLOMA
Completarea cunoştinţelor tehnice şi
abilităţilor de operare cu noile
echipamente de procesare şi încercare
Modul I - 2010
DIPLOMA
Completarea cunoştinţelor tehnice şi
abilităţilor de operare cu noile
echipamente de procesare şi încercare
Modul II - 2011
CERTIFICA Actualizare şi îmbunătăţirea
T
competenţelor salariaţilor în vederea
asigurării sănătăţii şi securităţii la locul
de muncă - 2012
Dumitrescu SGEHR SGEHR
DIPLOMĂ
Certificat de competenţă lingvistică
Sorin
susţinut la limba Engleză - 2004
Adrian
Certificat de absolvire - Departamentul
pentru pregătirea personalului didactic
- 2005
Certificat absolvire - Validarea
metodelor de încercare/analiză.
Aspecte practice şi instrumente
informatice - 2007
Certificat absolvire - Evaluarea
incertitudinii de măsurare în
laboratoarele de încercare - 2007
Politici Energetice şi Pieţe de Energie,
Modulele I - IV - 2010-2011
Management Integrat, calitate, mediu,
sănătate şi securitate în muncă,
Modulele I - IV -2010-2011
Surse Regenerabile de Energie,
Modulele I - IV -2010-2011
Securitatea energetică şi Infrastructuri
Asociate, Modulele I - IV - 2010-2011
Completarea cunoştinţelor tehnice şi a
abilităţilor de operare cu noile
echipamente de procesare şi încercare,
Modulele I - IV - 2010-2011
Curs de Formare a formatorilor privind
noile tehnologii în domeniul energiei
solare – în cadrul Proiectului POSDRU/OI „Formare profesională privind
noile tehnologii în domeniul energiilor
solare” - 2012
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Nume si
prenume

Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare

Manolache
Adrian

Sectie Laborator Autorizati
e

Curs

STM

1. Autorizatie sef laborator pentru
activitatea autorizata:
- PT - Examinarea cu lichide
penetrante
- MT - Examinarea cu particule
magnetice
- UT(g) - Masurarea grosimilor cu
ultrasunete
- UT - Examinarea cu ultrasunete,
specialitatile (s,t,l,f,tv)
2. Autorizatie personal tehnic de
specialitate, responsabil tehnic
pentru examinari nedistuctive
(RTEND)
3. Autorizatie pentru executarea de
examinari nedistructive (VT, PT, MT,
UTg, UT)

LEDM LCND

Curs de specialitate RTEND
Solomon
Constantin

Responsabil cugestionarea deseurilor
- 2016

Nicoleta
Boghiu

SrC

Utilizarea S.E.A.P. pentru autoritati
contractante - 2016

Silvia Ligda

STI

STM

Utilizarea S.E.A.P. pentru autoritati
contractante - 2016

Gheorghe
Grecu

STI

LEDM

Responsabil cu avizarea
documentatiei tehnice si
supravegherea lucrarilor de
verificare tehnica in utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic la instalatii sub presiune
(RADET-IP) - ISCIR - 2016

Constantin
Mandrean

STI

STM

Responsabil cu avizarea
documentatiei tehnice si
supravegherea lucrarilor de
verificare tehnica in utilizare pentru
investigatii/examinari cu caracter
tehnic la instalatii sub presiune
(RADET-IP) - ISCIR - 2016

Ion
Tituleasa

STI

LMT

Curs inspector SSM - 2016

Barbu
Constantin

SME

LAMC

Certificat
Auditor
intern
ISO
17025:20
05 si ISO
19011:20
02- SC

Formare auditori pentru Sistemul de
Management al calitatii intr-un
laborator acreditat/in curs de
acreditare conform standardelor ISO
17025:2005 si ISO 19011:2002- SC
FIATEST SRL BUCURESTI

Certificat

Tehnici de evaluare
Asociatia de Acreditare din RomaniaRENAR
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5.3. Informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de

Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare

cercetare-dezvoltare.

- Politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare dezvoltare din
ICEMENERG are ca element principal atragerea de tineri specialiştişi în primul
rând de doctoranzi şi masteranzi. Au fost angajaţi trei tineri specialişti şi
aucontinuat contactele cu cadre didactice de la facultăţile de profil din cadrul
Universităţii Politehnica Bucureşti.
- Creştereaabilitaţilor de comunicareîn limba englezăale specialiştilor din
institut ramane un element important al politicii de dezvoltare a resursei
umane.
- Pentru creşterea atractivităţii institutului faţă de tinerii specialişti care
doresc să se angajeze în institut, precum şi pentru stabilizarea cercetătorilor
cu rezultate deosebite va fi corelată politica de salarizare cu politica de
dezvoltare a resursei umane. Accentul va fi pus pe acordări de trepte/gradaţii
salariaţilor cu rezultate bune şi nu pe o indexare generală a grilei de
salarizare.
- Pentru dezvoltarea orizontului profesional şi a contactelor cu specialişti din
alte

unităţi

va

fi

facilitată/impulsionată

participarea

specialiştilor

la

manifestăritehnico-ştiinţifice, târguri expoziţii etc.
- Va fi îmbunătăţită activitatea de avizare a lucrărilor de cercetare din
institut, inclusiv prin asigurarea participarii la sedintele de avizare a unui
numar cat mai ridicat de specialisti cu statut de invitati.
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6.Infrastructura de cercetaredezvoltare, facilitati de cercetare
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6.1.Laboratoare de cercetare-dezvoltare

Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilităţide cercetare

Laboratoare de cercetareşi inginerie tehnologică
10 Laboratoarede cercetare-dezvoltare si inginerie tehnologică
Numarul de laboratoare de cercetare-dezvoltare si inginerie tehnologica
in anul 2016 este egal cu numarul de laboratoare de cercetare-dezvoltare
si inginerie tehnologica din 2015.
În anul 2016 INCDE ICEMENERG a beneficiat de un program de investitii
subventionat de Ministerul Cercetarii si Inovarii in valoare de329 mii lei,
prin acest program au fost finanţate trei programe:
 Stand experimental pentru cercetarea caracteristicilor energetice şi de
mediu ale biomaselor şi deşeurilor combustibile – în valoare de 74 mii lei
la Secţia Mediuşi Ecotehnologii – SME

 Reabilitarea şi modernizarea autolaboratorului destinat cercetărilor
pentru stabilirea emisiilor provenite poluante solide şi gazoase provenite
din instalaţiile de ardere(ULTRALAB) – în valoare de 216 mii lei la Secţia
Termoenergetică – STM
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 Reabilitarea şi modernizarea sistemului de diagnosticare a stării
izolaţiilor generatoarelor electrice de mare putere (SDIG) – în valoare de
39 mii lei la Secţia Generatoare Electrice, Hidro şi Regenerabile – SGEHR

6.2. Laboratoare de încercări acreditate:
Acreditare

ANRE

pentru

efectuarea

de

bilanturi

complexe
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Acreditare

ISCIR

pentru

teste/incercari/control

distructiv

si

nedistructiv in instalatii din sistemul energetic care functioneaza
la temperaturi si presiuni ridicate.

Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilităţi de cercetare

Sunt acreditateISCIR doua laboratoare:
- Laborator de control nedistructiv LCND
- Laborator de incercari distructive LID

Sunt acreditate RENAR4laboratoare:
- Sectia de mediu si ecotehnologii
- Laboratorul de uleiuri
- Laboratorul de medie tensiune
- Laboratorul monitorizare evaluare impact

In cadrul laboratoarelor respective se desfasoara atat activitati de
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Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilităţide cercetare

inginerie

(teste,

incercari/masuratori

pentru

care

suntnecesare

acreditari), cat si activitati de cercetare stiintifica.
6.3Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional
INCDE ICEMENERG nu detine instalaţii şi obiective speciale de interes
naţional.
6.4 Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare
corelat cuasigurarea unui grad de utilizare optim
- crearea unui portofoliu de propuneri de proiecte pentru PNCDI III;
identificarea unor potentiali parteneri pentru participarea in consortii la
competitiile care vor fi organizate;
- organizarea activitatilor la proiectele din cadrul Programului Nucleu
ICEMENERG in vederea obtinerii unor rezultate optime;
- amplificarea activitatii in cadrul clusterele din care INCDE ICEMENERG
face parte si orientarea acestor activitati spre obtinerea unor contracte
economice;
- intensificarea eforturilor in vederea participarii la competitiile in cadrul
programului Orizont 2020, programului INTERREG şi altor programe
europene,

inclusiv

pentru

identificarea

unor

posibili

strainatate.
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7.Rezultatele activitaţii de cercetareRezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare

dezvoltare
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7.1.Structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare
(conform tabel)

Tabel 7.1

Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare

7.1.1

Lucrăriştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate

2015

2016

Nr.

Nr.

1

1

ISI.

7.1.2

factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI.

-

-

7.1.3

citări în reviste de specialitate cotate ISI.

-

1

7.1.4

brevete de invenţie (solicitate / acordate)

-

1

7.1.5

citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate.

-

-

produse/servicii/tehnologii rezultate din activităţi de

-

-

4

7

5

13

34

79

-

-

7.1.6

cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii
proprii

7.1.7

7.1.8

lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate fără
cotaţie ISI .
comunicări

ştiinţifice

prezentate

la

conferinţe

internaţionale.
studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri,

7.1.9

metodologii şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate,
comandate sau utilizate de beneficiar.

7.1.10

drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme
similare legale.

7.2. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efecte obţinute

In decembrie 2015 a fost finalizat proiectul „Stabilirea directiilor strategice
si a obiectivelor prioritare ale activitătilor de cercetare - dezvoltare si
inovare în domeniul energetic în perioada 2016-2020 în raport cu cerintele
privind eficienta energetică si energia durabila si curată, promovate prin
politica energetică nationala si europeană” din cadrul Planului Sectorial de
Cercetare al Ministerului Educatiei si Cercetarii. Proiectul s-a finalizat cu
stabilirea obiectivelor prioritare ale activitătilor de cercetare - dezvoltare si
inovare în domeniul energetic în perioada 2016-2020.Directiile au fost
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validate prin analize cu reprezentanti ai marilor companii din sector si

Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare

dezbateri in cadrul cercurilor de specialisti.

In anul 2016 au fost valorificate rezultate ale unor cercetari finalizate in
anul 2015:
- 18 lucrari privind determinarea pe baza de audit a posibilitatilor de
crestere

a

randamentelor

energetice

ale

instalatiilor

din

centrale

termoelectrice
- doua studii de fezabilitate in domeniul instalatiilor de valorificare a
surselor regenerabile de energie
- patru lucrari privind calificarea productiei de energie electrica in
congenerare de inalta eficienta
- opt lucrari privind reducerea impactului instalatiilor energetice asupra
mediului ambiant
- o lucrare privind reducerea impactului instalatiilor electrice asupra starii
de sanatate a personalului
Efectele obţinute au fost:
- validarea rezultatelor modernizărilor sau reparaţiilor la blocurile energetice
din 10 termocentrale şihidrocentrale electrice;
-s-a evaluat şi certificat funcţionarea in cogenerare de înaltă eficienţă,
conform legislaţiei actuale, pentru 4 centrale termoelectrice în cogenerare in
vederea

accesarii

schemei

bonus

pentru

electricitatea

produsa

in

cogenerarea de inalta eficienta;
- s-a certificat conformitatea performantelor de funcţionare a 3 ferme
eoliene conectate la reţeaşi au obţinut certificate verzi;
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- s-a determinat starea metalului pentru agregatele din 6 termocentrale şi
s-au aplicat soluţiile propuse;
Se precizeaza ca in anul 2016 au fost valorificate rezultate ale cercetărilor
finalizate în anii anteriori:

Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare

- 12 studii tehnice (privind criterii, analize, soluţii posibile etc.)
- 26 servicii tehnice (măsurători, analize etc.) rezultate din activitatea de
cercetare bazate pe omologări, brevete etc.

7.3.Oportunităţi de valorificare a rezultatelor de cercetare;
- contracte directe cu companiile naţionale de electricitate, cu firmele
private care sunt interesate în aplicarea rezultatelor serviciilor si a
studiilor/cercetărilor plătite.

7.4.Măsuri privind creşterea gradului de valorificare socio-economică
a rezultatelor cercetării
o

dezvoltarea de acţiuni de marketing: prospecte, participare la

expoziţii tehnice cu standuri proprii;
o

participarea cu rapoarte la a conferinţele naţionale;

o

publicarea de articole în revistele naţionale;

o

publicarea de articole ISI.
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8.Masuri de crestere a prestigiului si
vizibilitatii INCDE ICEMENERG
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 dezvoltarea de parteneriate la nivel naţional şi internaţional (cu
personalităţi/instituţii/ asociaţii profesionale) în vederea participării
la programele naţionale şi europene specifice
A)

Au continuat cu bune rezultate parteneriatele demarate in perioada

anterioara, pentru realizarea unor proiecte deja contractate in cadrul
programelor internationale si nationale.
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8.1. Prezentarea activităţii de colaborare prin parteneriate:

Proiect: Management si psihologie aplicate

unui sistem energetic pe carbune integrat holistic,
pentru reducerea poluarii si cresterea calitatii vietii
– HOLGRUP
Program: PNII program Parteneriate in domeniile
strategice
Consortiu:
SC Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect

Service SA (coordonator)
INCDE ICEMENERG Bucuresti
Universitatea Politehnica Bucureşti – Centrul

de Cercetări Termice
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
Complexul

Energetic

Oltenia

–

Sucursala

Electrocentrale Işalniţa
Proiect: Stabilirea direcţiilor strategice şi a obiectivelor prioritare ale
activităţilor de cercetare - dezvoltare şi inovare în domeniul energetic în
perioada 2016-2020 în raport cu cerinţele privind eficienţa energetică si
energia durabila si curata, promovate prin politica energeticănaţionalăşi
europeană
Program: Planul Sectorial de Cercetare al Ministerului Educatiei si
Cercetarii

Pagina 57 | RAPORT DE ACTIVITATE | 2016

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Energie - INCDE ICEMENERG

Consortiu:
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPECA Bucuresti
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi
Izotopice
ICSI Râmnicu Vâlcea
Universitatea Politehnica Bucureşti
Institutul de Studii şi Proiectări Energetice ISPE Bucureşti
Complexul Energetic Oltenia
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Măsuri de creştere a prestigiului şi vizibilităţii INCDE ICEMENERG

INCDE ICEMENERG-Bucuresti (coordonator)

Proiect: Dezvoltarea de noi materiale nanocompozite electroizolante

pentru cresterea durabilitatii motoarelor electrice - NANOMEL
Program: PNII - program Parteneriate in domeniile strategice
Consortiu:
INCDE ICEMENERG Bucuresti (coordonator)
ICPE SA
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT
Proiect: Indicarea Costurilor Anuale cu Energia (YAECI)

Program: Intelligent Energy Europe
Consortiu:
RVO - The Netherlands Enterprise Agency (Olanda) – Coordonator
INCDE ICEMENERG Bucuresti (Romania)
SEVEn The Energy Efficiency Center (Republica Ceha)
BIO Intelligence Services (Franta)
ESCAN (Spania)
ENA - Energy and Environment of Arrábida(Portugalia)
EIHP Energy Institute Hrvoje Pozar (Croatia)
PIM Projects in Motion (Malta)
ZRMK Building and Civil Engineering Institute (Slovenia)
AEA Austrian Energy Agency (Austria)
OEKO Institute for Applied Ecology (Germania)
UNETO-VNI (Olanda)
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Bush Energie (Elvetia),
Eliante Social Cooperative Society (Italia),
FEWE- Polish Foundation for Energy Efficiency (Polonia),
Guide Topten (Franta),
LNVF- Lithuanian National Consumer Federation

(Lituania),
Norges Naturvernforbundet- Norwegian Society for

Nature Conservation (Norvegia),
Öko-Institut- Institute for Applied Ecology (Germania),
Oekozenter -Ecological Center (Luxembourg),
Quercus - National Association for Nature Conservation (Portugalia),
SEVEn-The Energy Efficiency Center (Republica Cehă),
SSNC - Swedish Society for Nature Conservation (Suedia),
EST- Energy Saving Trust (Marea Britanie),
WWF Spania.
B) Au fost realizate noi parteneriate la nivel national si international in
vederea participarii la programe nationale si europene specifice:
Proiect: Education and Counseling actions towards Energy Efficiency
at household and public sector Consumers (EDUCONSUM)
Program: Orizont 2020
Consortiu:
INCDE ICEMENERGBucuresti (coordonator)

Pagina 59 | RAPORT DE ACTIVITATE | 2016

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Energie - INCDE ICEMENERG

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE
Consorci de la Ribera
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA Italy
Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale (IDIS) "Viitorul"
SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA
ASOCIACION VALENCIANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
A.VA.C.U.
Proiect: Green Energy Application Transfer System (GRENATS)
Program: INTERREG Europe

ICEMEMERG IICEMENERG
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Power Net Consulting

Consortiu:
Vecses Town Municipality (Ungaria) (coordonator)
INCDE ICEMENERG Bucuresti (Romania)
Pinhel (Portugalia)
Serta (Portugalia)
Energap (Slovenia)
Staffordshire University (UK)
Varese (Italia)
Sittard-Geleen (Olanda)
Budapest XVIII District (Ungaria)
Pezenas (Franta)

Proiect:

The

elaboration

of

BIOMass

development

models

anddetermination of their production potential on MARGinal lands,
unsuitable for food production (BIOMMARG)
Program: ERA –NET (FACCE Surplus)
Consortiu:
Institute of Soil Science and Plant Cultivation (Polonia) (coordonator)
INCDE ICEMENERG Bucuresti (Romania),
Deutsche Biomasseforschungszentrum GmbH (Germania),
Katholieke Universiteit Leuven (Belgia),
Universitatea Politehnica Bucuresti (Romania)
SC KONTRASTWEGE SRL (Romania)
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University of Warmia (Polonia)

Proiect:

Sun-driven

waste

and

seawater

treatment:fresh

water

production by means of solar energy (AQUA.abib project)
Program: ERA-NET (WATER WORKS)
Consortiu:
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Quercus Sp.zo.o (Polonia)

-

Politechnic University of Catalunya Barcelona (Spania)- coordonator

-

INCDE ICEMENERG Bucuresti (Romania)

-

University of Galati (Romania)

-

Council for scientific and Industrial Research Natural Resources and

the
-

Environment Stellenbosch (South Africa)
Proiect: Connecting Research to Society for better Impact (CORSI)

Program: Orizont 2020
Consortiu:
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE IT (coordonator)
INCDE ICEMENERG Bucuresti (Romania)
WUPPERTAL

INSTITUT

FUR

KLIMA,

UMWELT,

ENERGIE

GMBH

(Germania)
POLITECNICO DI TORINO (Italia)
INSTYTUT ENERGETYKI (Polonia)
LABORATORIO DI SCIENZE DELLA CITTADINANZA - LSC (Italia)
Institute for Global Environmental Strategies (Japonia)
Instituto Superior de Agronomia (Portugalia)
INSTITUTUL DE ENERGETICA AL ACADEMIEI DE STIINTE A MOLDOVEI
(Republia Moldova)
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Franta)
Proiect: Hydro power plant energy efficiency improvement by means of
an innovative methodology for evaluating the operating performances
based on a modified Gibson
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Consortiu:
INCDE ICEMENERG Bucuresti (Romania)
Universitatea Tehnica a Moldovei (Republia Moldova)
Proiect: Crearea unui nucleu de competenţă ştiinţifică şi tehnologică în
domeniul materialelor de protecţie anticorozivă pentru stălpii de înaltă
tensiune – mapasit
Program: Program Operational Competitivitate
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Program: Program Operational Competitivitate

Consortiu:
INCDE ICEMENERG Bucuresti (Romania)
Institutul de Chimie al Academei de Ştiinţe a Republicii Moldova
(Republia Moldova)

C)A fost realizata actiunea de inscriere in clusterele:
 Clusterul Inovativ Managmentul Energiei si Dezvoltarii Durabile;
Sediul:str. Vulcan nr. 21, Tg.
Jiu, jud. Gorj
Membri: 19 membri printre
care:
- Universitatea Constantin
Brancusi Tg. Jiu,
- Universitatea Politehnica
Bucuresti,
- INCDE ICEMENERG Bucuresti,
- INCD ISIM Timisoara,
- Camera de Comert Industrie si Agricultura Mehedinti,
- RATEN Pitesti ,
- Sucursala Centrul de Inginerie Tehnologica Obiective nucleare Magurele,
- Popeci Utilaj Greu SA Craiova etc.
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Clusterul Green Energy -

Cluster;
Sediul:Loc. Sfantu Gheorghe, Str.
Presei, Nr.4, Jud. Covasna
Membri: 37 membri, printre care:
- Universitatea Transilvania Brasov
- Universitatea Politehnica
Bucuresti
- INCDE ICEMENERG
- Agentia pentru Dezvoltarea
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Romanian Innovative Biomass

Regionala Centru
- Electrica Furnizarea Transilvania Sud
- SC Gospodarie Cominala SA Covasna
 Clusterul de Energie Electrica;
Sediu: Splaiul Unirii nr. 313, C1-D4, etaj 3, camera 6 (cladirea ICPE), sector
3, Bucuresti
Membri:
- ICPE CA
- ICPE
- ICPE ECOENERG SA
- ICPE ACTEL SA
- INCDE ICEMENERG
- OICPE SRL
- ICPE INGINERIE ELECTRICA SRL
- Universitatea Politehnica Bucuresti
- ICPEST SRL
- BEIA CONSULT INTERNATIONAL SRL
- EXIMPROD GRUP SRL
- ICPE LOGISTICS SRL
- Primaria sector 4 a Municipiului Bucuresti
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D) Au fost stabilite contacte cu organizatii de cercetare din tara si
energetic in vederea participarii in cadrul unor consortii la viitoare apeluri
in cadrul programelor nationale si internationale.
 înscrierea INCDE ICEMENERG în baze de date internaţionale care
promovează parteneriatele
CORDIS (Horizon 2020)
FACCE SURPLUS
ERA-NET -BiodivERsA Renewable Energy
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strainatate, institute de invatamant superior si companii din sectorul

WaterWorks Linkedin
INTERREG IV C – Innovation & Environment Regions Of Europe Sharing

Solutions
Interreg Europe Partner search & project ideas
HORIZON 2020, Framework Programme for Research
EU Project Partner Search
Horizon 2020 Marie-Curie - Excellent Science
Environment & resource efficiency

 înscrierea

INCDE

ICEMENERG

ca

membru

în

reţele

de

cercetare/membru în asociaţii profesionale de prestigiu pe plan
naţional/internaţional
INCDE ICEMENERG este membru in unele din cele mai prestigioase
asociaţii profesionale in domeniul energiei din tara:
- CNR CME - Comitetul Naţional Român – Consiliul Mondial al
Energiei
- IRE –Institutul Naţional Român pentru Studiul Valorificării Surselor
de Energie
- CER - Comitetul Electrotehnic Român
- ENERO – Centrul Roman pentru Promovarea Energiilor Curate
- ASRO – Asociaţia de Standardizare din România
- AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România
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INCDE ICEMENERG este membru al unor prestigioase organizatii
INCDE-ICEMENERG este membru TIG (Topten International Group) –
organizatie non-profit cu sediul în Elveţia, din care fac parte membri din 20
de tări din UE, China, America de Sud şi al cărui principal obiectiv este
promovarea pe plan internaţional a producerii şi utilizării energiei într-un
mod eficient, ecologic şi economic.
Specialistii din INCDE ICEMENERG s-au inscris in reteaua profesionala
„Linkedin”, la grupurile profesionale: Water Treatment Industry Group,
Waste to Energy Group, Solid Waste Association of North America Group
waste water treatment Equipment Manufacturer & Supplier, Biomass, Wood
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internationale cu activitati in domeniul energiei:

Chip & Pellet Supply Chain, Cooling water treatment;
ARBIO:

Romanian

Association

of

Biomass

and

Biogas:https://www.linkedin.com/groups
Specialistii din INCDE ICEMENERG s-au inscris in reteaua profesionala

in reteaua profesionala „Researchgate”:https://www.researchgate.net, site
de prezentare a profilului, activitatii de cercetare, cotarea personalului
(scor, citari, vizualizari articole scrise).
 participarea

în

comisii

de

evaluare

concursuri naţionale

şi

internaţionale;
- Lucia Lăcătuşu: expert evaluator CDI in cadrul programelor Planului

National II
 personalităţi ştiinţifice ce au vizitat INCDE ICEMENERG;
 lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţile
ştiinţifice invitate;
 membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI
(sau incluse în bazeinternaţionale de date) şi în colective editoriale
internaţionale şi/sau naţionale;
Cercetătorii din INCDE ICEMENERG sunt:
-evaluatori în revista Electra, Editura CIGRE Paris
-membriîn colegiul de redacţie al revisteiJournal of Sustainable Energy,
Univ. Oradea(listatăîn bazele de date internaţionale Copernicus, EBSCO,
DOAJ)
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internaţionale;
târguri şi expoziţii internaţionale
Nu
târguri şi expoziţii naţionale
Participarea INCDE ICEMENERG la Salonul de invenţii şi inovaţiiINVENTIKA
2016în perioada 12-15 octombrie 2016, în Pavilionul C2, din Complexul
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8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile şi expoziţiile naţionale şi

Expoziţional ROMEXPO, 2016

Participarea INCDE ICEMENERG la conferinta Creşterea eficienţei energetice
la utilizatori - De la cuvinte la acţiuni în domeniul eficienţei energetice”
organizate de CNR CME în cadrul Târgului ExpoEnergie 2016, INCDE
ICEMENERG fiind partener al organizatorului.
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organizata de ziarul Bursa, septembrie 2016, Bucuresti.

Participarea INCDE ICEMENERG la Conferinta privind arderea ecologica a
carbunelui la CET Isalnita, in august 2016.
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Conferinta „Energetica Moldovei”, Chisinau, septembrie 2016.
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Participarea delegaţiei române din care a făcut parte şi INCDE ICEMENERG la

Prezentare de lucrari la Conferinta „Energetica Moldovei”, Chisinau,
septembrie 2016.
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Standul INCDE ICEMENERG prezentatla FOREN 2016 – Costinesti.
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Vizitarea standuluiprezentat de INCDE ICEMENERG la FOREN 2016 –
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Costinesti.

Organizarea de către INCDE ICEMENERG a unei mese rotunde cu titlul
Contribuţii ICEMENERG la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul energetic

Participarea

INCDE ICEMENERG la

lucrările

celei de

a

9-a

ediţii a

ConferinţeiHidroenergeticienilor, Dorin PAVEL, 10 IUNIE 2016, organizată de
UPB, Departamentul de Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului.
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Nu
8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare:


extrase din presa (interviuri)

Nu


participare la dezbateri radiodifuzate/televizate

Nu

ICEMEMERG IICEMENERG
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8.3.Premii obţinute prin proces de selecţie/distincţii etc.
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9.Prezentarea gradului de atingere
a obiectivelor stabilite prin
strategia de dezvoltare a INCDE
ICEMENERG pentru perioada de
certificare
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Obiectivul strategic prioritar al INCDE ICEMENERG pentru perioada
2017-2020 il reprezinta depasirea dificultatilor financiare actuale cat si
obtinerea unor performante stiintifice, tehnice si economicecomparabile
cu cele din trecut si in concordanta cu prevederile Strategiei Nationale de
Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020.
Pentru atingerea acestui obiectiv strategic prioritar au fost stabilite
urmatoarele obiective derivate:
- crersterea cifrei de afaceri, extinderea gamei de servicii oferite pietii;
- transformarea institutului intr-un factor dinamizator pentru progresul
tehnic

al

sectorului

energetic

din

Romania

prin

concentrarea

si

focalizarea eforturilor asupra directiilor principale de dezvoltare ale
sectorului
- racordarea la directiile prioritare de cercetare la nivel international si
integrarea in Spatiul European al Cercetarii (ERA)
- dezvoltarea unui colectiv de cercetatori de inalta calificare capabili sa
abordeze teme de inalta complexitate si cu recunoastere nationala si
internationala

in

paralel

cu

dezvoltarea

corespunzatoare

a

bazei

materiale
Pentru atingerea obiectivului strategic prioritar si a obiectivelor derivate
au fost stabilite directii prioritare pentru activitatea de cercetare
stiintifica si pentru activitatea de inginerie. Acestea vor fi prezentate in
continuare.
Direcţii prioritare pentru activitatea de cercetare ştiinţifica
Direcţii prioritare pentru activitatea de cercetare ştiinţifica au fost
stabilite pe baza prevederilor specifice din:
-Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020
- Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2020, aprobata
prin HG 1069/2007 si a draft-ului Strategiei energetice pana in anul 2035
- Documente strategice europene privind activitatea de cercetare si
privind dezvoltarea sectorului energetic
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Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite prin strategia de
dezvoltare a INCDE ICEMENERG pentru perioada de certificare

Au fost de asemenea avute in vedere concluziile rezultate in urma
contactelor permanente avute cu reprezentanti ai companiilor din
sectorul energetic, precum si cu specialisti din alte tari (in primul rand
reprezentanti ai unor organizatii de cercetare). Pe aceasta baza au fost
stabilite urmatoarele directii prioritare si tematici pentru activitatea de
cercetare stiintifica in ICEMENERG in perioada 2015-2020.
Tehnologii avansate de producere a energiei
- Determinarea

performantelor

tehnice

si

economice

ale

termocentralelor clasice existente si solutii de cresterea a acestora
- Tehnologii avansate de ardere a cărbunelui
- Tehnologii performante de co-combustie biomasă-cărbune
- Cogenerarea de inalta eficienta
- Instalatii cu turbine cu gaze de mica si medie putere
- Ciclurimixte performanteturbine cu gaze, turbine cu abur
Reducerea impactului sectorului energetic asupra mediului
ambiant
- Reducerea poluarii atmosferei prin metode complexe de ardere a
combustibililor solizi
- Arzătoarele cu NOx redus
- Managementul apei in instalatiile industriale (inclusiv monitorizarea
calitatii apelor uzate) si tehnologii de tratare
- Evaluarea influentei asupra mediului a combustibililor, biomasei si
derivatilor sai in fuctie de caracteristicile energetice ale acestora
- Metode şi instrumente de determinare a emisiilor de poluanţi ai aerului
rezultaţi din instalaţiile mari de ardere
- Tehnologii de depoluare a solurilor poluate cu metale grele si produse
petroliere
- Stabilizarea haldelor de zgura si cenusa si renaturarea acestora prin
utilizarea culturilor energetice
- Evaluarea riscurilor profesionale si solutii tehnice de reducere a
noxelor la locurile de munca din sistemul energetic
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Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite prin strategia de
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Creşterea eficienţei energetice la consumatorii finali
- Eficienţa

energetică

la

nivelul

comunitatilor

urbane

si

rurale;

masterplanuri energetice pentru orase, municipii, zone rurale; smart
cities
- Creşterea eficienţei energetice laconsumatorii casnici
- Satisfacerea necesarului de energie pentru consumatorii cu capacitate
redusa de plata (consumatori vulnerabili) prin implementarea masurilor
de eficienta energetica
- Soluţii de creştere a eficienţei energetice în procesele industriale
- Valorificarea energetica a deseurilor industriale
Diagnoza, mentenanta si sigurantaechipamentelor energetice
- Dezvoltarea unor tehnologii de exploatare controlată a echipamentelor
energetice conectate
- Soluţii pentru mentenanţa echipamentelor energetice
- Metode

şi

echipamente

de

evaluare/diagnosticare

a

stării

echipamentelor energetice electro, termo si hidro energetice , eoliene şi
solare
- Calitatea energiei la producerea, transportul, distributiaşi consumul
energiei electrice
- Cercetari pentru selfhealinga retelei şi echipamentelorenergetice,
smart metering, microretele, centralele electrice virtuale
- Materiale compozite avansate cu matrice polimerică şi umpluturi
speciale micro şi nanostructurate
- Acoperiri nanostructurate cu rezistenţă ridicată la medii agresive,
uzură, şocuri termice şi mecanice

Valorificarea surselor regenerabile de energie
- Valorificarea energetica a biomasei cu respectarea criteriilor de
durabilitate
- Cresterea eficientei de valorificare a resurselor hidroenergetice
- Soluţii de racordare şi integrare surselor regenerabile de energie la
sistemul energetic
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Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite prin strategia de
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- Soluţii privind introducerea şi dezvoltatrea reţelelor inteligente
- Monitorizarea şi controlul calitatii energiei electrice la generare şi
asigurarea protectiei de efectele alterării acesteia de convertizoarele
statice ale centralelor eoliene şi fotovoltaice
- Dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi practice privind producerea
energiei din surse regenerabile, inclusiv determinarea implicaţiilor
economice şi ecologice
Fundamentarea strategiilor şi politicilor energetice
- Baze de dateprivind productia/consumul de energie si indicatori
energetici la nivel national si regional;
- Prognoze privind consumul de energie la nivel national si regional;
- Asigurarea

accesului

la

energie

a

categoriilor

defavorizate

ale

populatiei (consumatori vulnerabili) in conditii de eficienta energetica;
- Fundamentarea strategiilor, a masurilor de politica energetica si a
planurilor nationale/regionale/municipale

privind cresterea eficientei

energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie etc;
- Fundamentarea documentelor de pozitie privind participarea tarii
noastre la obiectivele strategice ale UE pe termen mediu si lung.
In paralel cu activitatile de cercetare propriuzise se va acorda o atentie
deosebita diseminarii rezultatelor obtinute prin aceste activitati in scopul
cresterii vizibilitatii si prestigiului institutului. Principalele actiuni avute in
vedere sunt:
- editarea revistei lunare „Tehnologiile Energiei” şi obţinerea indexarii în
baze de date internationale şi ISI
- editarea şi tipărirea de cărţi scrise de cercetătorii din ICEMENERG
- publicarea de articole in reviste ISI sau indexate in baze de date
internationale si participarea cu referate la conferinte internationale in
tara si in strainatate
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Directii privind activităţile de inginerie
Activitatea de inginerie continua sa joace un rol important in institut
din mai multe motive:
- contribuie intr-o cota semnificativa la realizarea cifrei de afaceri a
institutului, respectiv la asigurarea volumului necesar de lucrari
pentrubuna functionare a institutului
- asigura o relatie continua si stransa intre institut si companiile din
sectorul energetic care vor fi interesate sa participe la consortii in
calitate de parteneri beneficiari
-

asigură

posibilitatea

cunoaşterii

în

detaliu

a

echipamentelorenergetice in functiune, a problemelor care apar în
exploatare; contribuie la identificarea unor probleme care sa fie
solutionate prin activitati de cercetare si initierea acestor activitati
(inclusiv sub aspectul unui anumit grad de sustinere financiara).
- ofera posibilitati de testare in situ a solutiilor, metodologiilor etc.
elaborate in cadrul unor proiecte de cercetare
S-au continuat acele activitati de inginerie in domeniile in care
institutul detine o piata stabila si un renume consolidat. S-au
dezvoltat noi activitati de inginerie cerute de piata, acordandu-se
prioritate serviciilor rezultate din proiectele de cercetare realizate in
ICEMENERG.
Principiile care guverneavă activitatile de inginerie sunt urmatoarele:
-

Membrii echipelelor de cercetare (cercetatori stiintifici si ingineri

de dezvoltare tehnologica) desfasoara, in paralel cu activitatea de
cercetare, si activitati de inginerie proprii domeniului de specializare
-

Mentinerea

si

diversificarea

certificarilor

si

atestarilorlaboratoarelor din institut siatestarile individuale, pentru a
putea desfasura activitatile de inginerie din profilul insitutului
-

Efectuarea periodica a verificarii metrologice si a etalonarii

aparatelor si echipamentelor de masurare
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Dezvoltarea si modernizarea bazei tehnice de echipamente si

-

aparate de masura, utilizate atat in proiectele de cercetare, cat si
in contractele de inginerie
Practicarea

-

unui marketing

activ

prin

reclame

pe

site-ul

ICEMENERG, prin participarea la expozitii si targuri cu tematica
adecvata domeniului de activitate al institutului


În concordanț ă cu politica institutului de întinerire a

personalului au fost angajaţi cinci tineri, dintre care patru sunt
înscrişi la master iar unul este în ultimul an de facultate.
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10.Surse de informare si
documentare din patrimoniul
stiintific si tehnic al INCD



Revista editata si tipărită la Editura ICEMENERG



Fondul de prescripţii energetice al Editurii ICEMENERG



Arhiva de lucrări a ICEMENERG
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11.Masurile stabilite prin
rapoartele organelor de control si
modalitatea de rezolvare a
acestora

Pagina 80 | RAPORT DE ACTIVITATE | 2016

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Energie - INCDE ICEMENERG

Masurile stabilite prin rapoartele organelor de control si modalitatea de
rezolvare a acestora

In primul rand trebuie subliniat faptul ca in urma controlului efectuat de
Curtea de Conturi

in decembrie 2016 nu s-a gasit deficiente majore in

activitatea institutului
Principalele deficiente au fost inregistrate in

lipsa unor proceduri

manageriale. In vederea eliminarii deficientelor constatate si consemnate
in Raportul de control nr.2083/13.12.2016 al Curtii de Conturipentru
inlaturarea lor s-au intreprins urmatoarele masuri:
-

Au

fost

actualizate

si

vizate

de

organul

ierarhic

superior

cu

nr.9582/22.12.2016 MECS - ANCSI Carta auditului public intern din cadrul
INCDE- ICEMENERG si Normele proprii privind exercitarea activitatii de
audit public intern in cadrul INCDE – ICEMENERG;
- S-a intocmit si aprobat Planul strategic de audit intern inregistrat sub
nr.DG/9/10.01.2017 cu inscrierea tuturor activitatilor prevazute a fi
auditate cel putin o data la 3 ani de Legea 672/2002 privind auditul public
intern:
a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de institut
din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de
către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;
c) administrarea patrimoniului;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
e) constituirea veniturilor publice, modul de autorizare si stabilire a titlurilor
de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
f) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
g) sistemul de luare a deciziilor;
h) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel
de sisteme;
i) sistemele informatice;
In cadrul planului de audit intern anul pe 2017 s-a prevazut
realizarea de misiuni de consiliere si regularitate/conformitate pentru
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auditarea urmatoarelor domenii:
-

misiune de consiliere in domeniul sistemului de conducere si

control intern in vederea elaborarii si implementarii unui sistem de

Masurile stabilite prin rapoartele organelor de control si
modalitatea de rezolvare a acestora

conducere si control intern managerial conf.Ord.nr.400/2015;
-

misiune de regularitate/conformitate in domeniul achizitii publice si

activitatea de contractare lucrari (misiune incheiata cu un proiect de
Raport DG nr.190/12.04.2017);
-

misiune

de

regularitate/conformitate

in

domeniul

sistemului

contabil si fiabilitatea acestuia;
-

misiune de regularitate/conformitate in domeniul activitatii AT.
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12.Concluzii



INCDE ICEMENERG îşi desfăşoară activitatea în domeniul energiei şi

este singurul institut naţional, cu capital integral de stat din acest domeniu,
el putând fi de interes major factorilor decidenţi din domeniu,în vederea
elaborării de studii şi strategii de perspectivă la nivel naţionalşi cu impact la
Comisiile Europene;


Activitatea INCDE ICEMENERG este în mare măsură condiţionată de

existenţa planurilor de cercetare atât la nivel de ministere, cât şi la nivel de
companii cu capital de stat sau privat. În caz contrar activitatea institutului

Concluzii

va fi în continuare în scădere;


Menţionăm încă o dată că imposibilitatea accesării Programului Nucleu

pana in 2016 special destinat institutelor de cercetare a reprezentat un
handicap greu de depăşit;


Important de semnalat este faptul ca dupa cca. 8-9 ani am beneficiat

de un program de investitii subventionat de Ministerul Cercetarii si Inovarii in
valoare de329 mii lei care s-a finalizat in decembrie 2016 si care ne-a permis
o minim de revigorare din p.d.v. al dotarilor cu aparatura de masura si
control;


In conditiile in care inanul 2016, la nivel naţional, nu au fost

organizate competitii in cadrul planurilor sectoriale ale ministerelor şi nici în
cadrul

programului

operaţional

competitivitate

2014-2020,

functionareainstitutului a fost posibila in special prin participarea la licitaţiile
apărute pe SEAP sau ca urmare a contractelor obţinute prin negocieri
directe;


Exista un interes crescut al cercetătorilor şi conducerii institutului de a

ne face vizibili pentru intrarea în parteneriate la nivel european pe
programele care se derulează;


Se fac eforturi majore în vederea promovării institutului atât la nivel

naţional cât şi la nivel internaţional. Există o bună colaborare în momentul de
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faţă cumediul academic cucentrele de studii şi cercetări din institutele de
învăţământ superior cât şi cu alte institute naţionale;


În anul 2016 în INCDE ICEMENERG Bucureşti în conformitate cu politică

institutului de întinerire a personalului au fost angajaţi sase

tineri, dintre

care patru sunt înscrişi la master iar unul este în ultimul an de facultate, si
un tanar este inscrisi la doctorate.


Este de remarcat

Romaniei

ca

verificarile si

controlul

Curtii de Conturi

a

efectuat in noiembrie- decembrie 2016 nu a gasit deficiente

majore in activitatea institutului , iar problemele semnalate sunt in curs de
rezoolvare;


Pana in clipa de fata institutul nu are datorii la stat, la salariati sau la

diversi

furnizori si incearca prin activitatille desfasurate sa devina vizibil si

Concluzii

cautat de parteneri;
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Perspective/priorităţi pentru perioada următoare de raportare

13.Perspective/prioritaţi pentru
perioada urmatoare de raportare
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Perspective/priorităţi pentru perioada următoare de raportare

Principalele

prioritati

de

dezvoltare

ale

institutului

sunt

urmatoarele:



Cresterea cifrei de afaceri prin gasirea de noi pietesi prin

flexibilitate si mobilitate pentru castigarea de lucrari pe SEAP;


Participarea la competiţiile de proiecte de cercetare-dezvoltare

desfăşurate prin intermediul programelor nationale de cercetare
dezvoltare inovare (CDI): Programul Nucleu; Programul Operaţional
Competitivitate (POC); Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi
Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), crearea de
parteneriate/consortii

nationale

si/sau

internationale

pentru

programele Horizon 2020, INTERREG;


Perfectionarea

resursei

umane;

angajarea

de

tineri,

mentinerea si promovarea lor, refacerea structurii de personal;


Dezvoltarea si modernizarea bazei materiale;



Cresterea

vizibilitatii

institutului

la

nivel

national

si

international;


Consolidarea domeniilor de cercetare, extinderea lor;



Cresterea salariului mediu pe institut;



Asigurarea stimularii obiective a salariatilor prin diverse

metode: financiare, cursuri, concedii platite, bonusuri, tichete de
masa, etc.

Primul mare obiectiv este cresterea cifrei de afaceri prin cresterea
volumului de lucrari. Acest lucru da posibilitatea dezvoltarii instututului
si cresterii nivelului de salarizare. Pentru aceasta, trebuie intreprinse
urmatoarele activitati:
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- Realizarea unui portofoliu de proiecte de cercetare-dezvoltare,
disponibile a fi inscrise oricand la competiile de finantare organizate in
cadrul Programelor Nationale de Cercetare-Dezvoltare si Inovare;
- Realizarea unui portofoliu de proiecte disponibile pentru inscrierea la

Perspective/priorităţi pentru perioada următoare de raportare

finantarea din fonduri structurale sau alte fonduri europene;
- Participarea la toate ofertele de servicii scoase la licitatie pe SEAP care
pot fi executate de institut;
- Analiza comenzilor directe de servicii;
- Formularea si inaintarea catre organisle administrative centrale, cu
atributii in domeniul energetic (ministere, agentii, etc), a unor propuneri
pertinente care sa poata fi introduse in planurile lor de studii;
- Formularea si inaintarea catre marile companii din SEN a unor
propuneri pertinente de lucrari care sa poata fi introduse in planurile lor
de studii si/sau de lucrari de mentenenta;
- Identificarea de noi clienti din alte domenii economie, formularea si
inaintarea catre acestia a unor propuneri de servicii energetice.
Perfectionarea resursei umane; angajarea de tineri, mentinerea
si promovarea lor, refacerea structurii de personal
- Politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare dezvoltare din
ICEMENERG are ca element principal atragerea de tineri specialisti si in
primul rand de doctoranzi. Au fost demarate in acest sens contacte cu
cadre didactice de la facultatile de profil din cadrul Universitatii
Politehnica Bucuresti.
- Un element important il constituie cresterea abilitatilor de comunicare
in limba engleza ale specialistilor din institut, element important pentru
dezvoltarea

parteneriatelor

internationale

si

atragerii

de

fonduri

europene. Au fost deja demarate cursuri interne de limba engleza
pentru angajati, care au si rolul de crestere a atractivitatii institutului
fata de tinerii specialisti care doresc sa se angajeze in institut, precum si
pentru stabilizarea cercetatorilor cu rezultate deosebite.
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– Se va avea in vedere politica de salarizare in concordanta cu politica

Perspective/priorităţi pentru perioada următoare de raportare

de dezvoltare a resursei umane. Accentul va fi pus pe acordari de
trepte/gradatii salariatilor cu rezultate bune si nu pe o indexare
generala a grilei de salarizare.
– Pentru

dezvoltarea

orizontului

profesional

si

a

contactelor

cu

specialisti din alte unitati va fi facilitata/impulsionata participarea
specialistilor la manifestari tehnico-stiintifice, targuri, expozitii, etc.;
– Se va urmari ca, in conformitate cu legislatia in viguare, specialistii cu
studii superioare sa urmeze anual cursuri cu tematica in domeniu, stagii
de pregatire, stagii de recalificare, etc;
Dezvoltarea si modernizarea bazei materiale.
Pentru perioada urmatoare sunt necesare urmatoarele dezvoltari ale
bazei materiale:

-

Modernizarea flotei de autolaboratoare care sa asigure transportul in

conditii optime al aparatelor si echipamentelor si al personalului de
cercetare la centralele si statiile electrice
-

Modernizarea tehnicii de calcul si achizitionarea de programe de

calcul specializate/licente
Finantarea acestor investitii se preconizeaza a se face din programele
finantate din fondurile structurale, axa dezvoltarea infrastructurii de
cercetare in primul rand, proiectele de cercetare din PNCDI III şi din
fondurile de investitii ale Ministerului Cercetarii si Inovarii.
Cresterea vizibilitatii institutului la nivel national si international
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- Imbunatatirea site-ul INCDE ICEMENERG constituie un obiectiv
important care poate deveni element de baza a cresterii vizibilitatii

Perspective/priorităţi pentru perioada următoare de raportare

institutului.
- Participarea cu lucrari si participarea efectiva a cercetatorilor la
sesiunile stiintifice din strainate si din tara reprezinta un mijloc de a face
cunoscute

rezultatele

cercetarilor

institutului

si

de

a

afla

tematicaabordata si nivelul la care au ajuns cercetarile in domeniile
noastre de activitate. De asemenea, cercetatorii din ICEMENERG pot
realiza conexiuni cu alti cercetatori si cu institutii si organizatii din
domeniu in vederea intrarii in parteneriate internationale.
- Imbunatatirea orientarii cercetatorilor in privinta vizibilitatii institutului.
Pana acum atentia a fost indreptata preponderent catre vizibilitatea la
nivel

national.

Va

creste

importanta

actiunilor

de

promovare

a

vizibilitatii la nivel international si se vaacordata prioritate publicarii de
articole in reviste cotate ISI sau indexate in baze internationale de date
si participarii cu rapoarte la conferinte internationale cotate de diferite
organisme: Australian Research Council, Thomson-Reuters Conference
Proceedings Citation Index (CPCI), etc. Va trebui asigurat suportul
financiar pentru aceste actiuni si o anumita stimulare a cercetatorilor.
- Cresterea numarului de brevete rezultate din proiectele de cercetare.
Din pacate, elaborarea unui brevet este o activitate dificila si care
necesita o anumita experienta. De asemenea, taxele mari demobilizeaza
pe cercetatori care prefera alte mijloace de diseminare si protectie
intelectuala. In acest scop, trebuie impulsionata aceasta activitate si
asigurat suportul financiar necesar. In acest sens, este necesar ca
cercetatorii din INCDE ICEMENERG sa initieze si/sau sa se implice in
proiecte majore, de mare anvergura, la nivel national si international,
care sa permita obtinerea unor rezultate remarcabile.
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Anexa 1. Raport de activitate al Consiliului de Administraţie

RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2016
al Consiliului de Administraţie al Institutului National
de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucureşti

În anul 2016, Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar în şedinţe de lucru, la
care au fost prezenţi membrii acestui organ colectiv de conducere. Nu s-au
inregistrat absente nemotivate.
Şedinţele s-au desfăşurat conform Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului de Administraţie. La fiecare şedinţă au participat ca
invitaţi un reprezentant al salariaţilor şi, în funcţie de problemele discutate,
directorii şi alţi specialişti din institut sau din afara institutului.
Toate subiectele aflate pe ordinea de zi a şedinţelor CA au fost
susţinute de materiale scrise, întocmite de către membrii Comitetului de Direcţie
sau de specialişti din institut. Aceste materiale scrise au fost transmise
membrilor Consiliului de administraţie înainte de data anunţată de desfăşurare a
şedinţelor. Discuţiile s-au desfăşurat cu responsabilitate şi au urmărit prioritate
interesele institutului, îmbunătăţirea şi sprijinirea activităţilor acestuia.
Toate intervenţiile se regăsesc în procesele verbale ale şedinţelor. Procesele
verbale

ale

şedinţelor

sunt

semnate

de

către

membrii

Consiliului

administraţie.
Sedinta din luna ianuarie 2016 a avut următoarea ordine de zi:
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1. Informare privind situatia economica si financiara a Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti. Situatia
contactarii lucrarilor si previziuni pe anul 2016.
2. Referat cu propuneri de mentinere in conservare a unor mijloace
fixe de natura cladirilor, care nu sunt utilizate.
3. Referat cu propuneri de imputernicire a directorului general de a
semna

scrisori

de

garantie

bancara

necesare

in

derularea

raporturilor

contractuale in anul 2016.
4. Programul de cheltuieli pentru anul 2016 al Institutului National
de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti privind achizitia
echipamentului individual de protectie si de lucru, P.S.I si asistenta medicala.
Sedinta din luna februarie 2016 a avut următoarea ordine de zi:
1. Informare privind situatia economica si financiara a Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti. Situatia
contactarii lucrarilor si previziuni pe anul 2016.
2. Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016.
3. Referat cu propuneri de mentinere in conservare a unor mijloace
fixe de natura cladirilor, care nu sunt utilizate.
4.

Programul

de

achizitiiinvestitii,

produse/echipamente/servicii

pentru anul 2016.
5. Referat cu propuneri de imputernicire a directorului general de a
semna

scrisori

de

garantie

bancara

necesare

in

derularea

raporturilor

contractuale in anul 2016.
6. Informare privind stadiul evaluarii salariatilor pentru activitatea
derulata in anul 2015.
7. Informare privind notificarea nr.62/28.01.2016 emisa de AGAM
DEVELOPMENT SRL Bucuresti prin care solicita plata, in termen de 15 zile, a
despagubirilor derivate din servitutea de trecere la terenul INCDE ICEMENERG
situat

in

Bd.

Energeticienilor

nr.13

-

15,

conform

Sentintei

civile

nr.1695/12.02.2015 (definitiva) a Judecatoriei Sector 3 Bucuresti.
8. Nota cu propuneride desemnare a reprezentantilor Administratiei
in Comisia paritara pentru negocierea Contractului Colectiv de Munca al INCDE –
ICEMENERG.
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Sedinta din luna martie 2016 a avut următoarea ordine de zi:
1. Informare privind situatia economica si financiara a Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti. Situatia
contactarii lucrarilor si previziuni pe anul 2016.
2. Prezentarea rezultatelor inventarierii anuale pentru inschiderea
exercitiului financiar 2015.
3. Informare privind contractul de management incheiat intre ANCS
si dl. dr.ing.Adrian Andrei ADAM in urma numirii sale in functia de director
general al INCDE ICEMENERG Bucuresti.
4. Nota cu propuneri de inlocuire a unui reprezentant Administratiei
in Comisia paritara pentru negocierea Contractului Colectiv de Munca al INCDE –
ICEMENERG.
Sedinta din luna aprilie 2016 a avut următoarea ordine de zi:
1. Analiza şi avizarea situaţiilor financiare ale exercitiului 2015
(bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu,
situatia fluxurilor de numerar, note explicative la situatiile financiare anuale)
2. Aprobarea Raportului de gestiune asupra activităţii desfăşurate de
INCDE ICEMENERG în anul 2015.
3. Raportul anual de activitate pentru 2015 al Institutului National
de Cercetare Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti.
Sedinta din luna mai 2016 a avut următoarea ordine de zi:
1. Informare privind situatia economica si financiara a Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti. Situatia
contractarii lucrarilor si previziuni pe anul 2016.
2. Informare privind situatia litigiilor aflate pe rolul instantelor
judecatoresti in care Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie
ICEMENERG Bucuresti este parte.
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3.

Informare

privind

evaluarea

salariatilor

pentru

activitatea

derulata in anul 2015.
4. Informare privind stadiul negocierii Contractului Colectiv de
Munca al INCDE – ICEMENERG.
Sedinta din luna iunie 2016 a avut următoarea ordine de zi:
1. Informare privind situatia economica si financiara a Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti. Situatia
contractarii lucrarilor si previziuni pe anul 2016. Propuneri de masuri pentru
redresarea economica si financiara a a institutului.
2. Nota privind Scrisoarea adresata Consiliului de administratie de
catre dl. Iorgulescu Argir in numele unui grup de salariati ai STM. La sedinta vor
fi invitati semnatari ai scrisorii in vederea discutarii cu acestia a aspectelor
semnalate.
Sedinta din luna iulie 2016 a avut următoarea ordine de zi:
1. Informare privind situatia economica si financiara a Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti. Situatia
contractarii lucrarilor si previziuni pe anul 2016. Propuneri de masuri pentru
redresarea economica si financiara a a institutului.
2. Aprobarea listei mijloacelor fixe propuse la casare, in urma
operatiunii de inventariere generala a patrimoniului INCDE - ICEMENERG pentru
inchiderea exercitiului financiar 2015.
Sedinta din luna august 2016 a avut următoarea ordine de zi:
1. Informare privind situatia economica si financiara a Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti. Situatia
contractarii lucrarilor si previziuni pentru semestrul al II-lea 2016. Propuneri de
masuri pentru redresarea economica si financiara a a institutului.
2. Informare privind

aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli

al INCDE ICEMENERG pentru anul 2016.
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3. Referat cu propuneri de initiere a procedurilor legale vizand
diminuarea patrimoniului INCDE ICEMENERG prin valorificarea unor active proprii
(terenuri si constructii) excedentare, neutilizate fara utilitate in activitatea de
exploatare.
Sedinta din luna septembrie 2016 a avut următoarea ordine de zi:
1. Informare privind situatia economica si financiara a Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti. Situatia
contractarii lucrarilor si previziuni pentru trimestrul al IV-lea 2016.
2. Referat cu propuneri de scoatere din evidente a unei creante care
nu mai poate fi recuperata, inregistrarea pierderii si ajustarea bazei de
impozitare a TVA.
3. Referat cu propuneri de completare a Comisiei de etica din
Institutul

National

de

Cercetare-Dezvoltare

pentru

Energie

ICEMENERG

Bucuresti.
4.Referat privind stadiul procedurii de transmitere cu plata catre
CNTEE – Transelectrica S.A. – S.T. Craiova a constructiilorproprietateaINCDE
ICEMENERG edificate pe terenul situat in mun.Craiova, str. Elena Teodorini
nr.100, jud.Dolj.
5. Informare privind rezultatul verificarilor pentru identificarea
completa si exacta a activelor (terenuri si constructii) aflate in proprietatea
INCDE ICEMENERG in vederea rectificarii H.G. nr.925/2010.
6.

Referat

privind

negocierea

Contractului

Colectiv

de

MuncaICEMENERG.
Sedinta din luna octombrie 2016 a avut următoarea ordine de zi:
1. Informare privind situatia economica si financiara a Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti. Situatia
contractarii lucrarilor si previziuni.
2. Analiza stadiului indeplinirii obiectivelor de performanta angajate
prin contractul de management de catre Directorul general al INCDE ICEMENERG
Bucuresti .
3. Situatia litigiilor avand ca obiect insolventa/falimentul unor
debitori ai INCDE ICEMENERG.
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4. Nota privind stadiul relizarii transferului cu plata catreCNTEE
Transelectrica

S.A.

a

imobilului

"Cladire

Ateliere

Craiova",

proprietatea

ICEMENERG, situat in strada Elena Teodorini nr.100 din municipiul Craiova, jud.
Dolj, identificat la pozitia 17 din Anexa 2 - tabelul 2 "Constructii" din H.G.
nr.925/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National
de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti, imobil situat pe
terenul proprietate a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova.
Sedinta din luna noiembrie 2016 a avut următoarea ordine de zi:
1. Informare privind situatia economica si financiara a Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti. Situatia
contractarii lucrarilor si previziuni.
2. Analiza facturilor emise si inregistrate in evidenta institutului si a
modului deincasare a acestora.
Sedinta din luna decembrie 2016 a avut următoarea ordine de zi:
1. Informare privind situatia economica si financiara a Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti. Situatia
contractarii lucrarilor si previziuni.
2. Aprobarea programarii sedintelor Consiliului de administratie
pentru anul 2017.
Hotararile luate cu ocazia sedintelor au privit:
- Informarea privind situatia economica si financiara a Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti;
- trecerea in conservare a mijloacelor fixe de natura cladirilor, care
nu sunt utilizate, precizate in referatul prezentat in sedinta, cu mentiunea ca
operatiunea de trecere efectiva in conservare si efectuarea inregistrarilor
contabile corespunzatoarevor avea loc numai dupa obtinerea avizului scris de la
organele fiscale competente, potrivit legii;
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- Programul de cheltuieli pentru anul 2016 al Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti privind achizitia
echipamentului individual de protectie si de lucru, P.S.I si asistenta medicala;
- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016;
-

proiectul

Programului

de

achizitii

investitii,

produse/echipamente/servicii pentru anul 2016, care urmeaza a fi supus
aprobarii intr-o sedinta viitoare.
- evaluarea salariatilor pentru activitatea derulata in anul 2015;
- negocierea Contractului colectiv de munca ICEMENERG;
- rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului INCDE ICEMENERG;
- contractul de management incheiat intre ANCS si dl. dr.ing.Adrian
Andrei ADAM in urma numirii sale in functia de director general al INCDE
ICEMENERG Bucuresti;
- situaţiile financiare ale exercitiului financiar 2015 (bilantul, contul
de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de
numerar, note explicative la situatiile financiare anuale)
- Raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de INCDE
ICEMENERG în anul 2015;
- Raportul anual de activitate pentru 2015 al Institutului National de
Cercetare Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti.
- Raportul anual de activitate - 2015 al Directorului general al
Institutului

National

de

Cercetare-Dezvoltare

pentru

Energie

ICEMENERG

Bucuresti
- situatia litigiilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti in care
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti
este parte;
- aprobarea unor scrisori de garantie de buna executie;
Iunie
- valorificarea prin vanzare a aparaturii medicale existente in fostul
cabinet stomatologic al institutului.
- lista mijloacelor fixe propuse la casare, in urma operatiunii de
inventariere generala a patrimoniului INCDE - ICEMENERG pentru inchiderea
exercitiului financiar 2015.
- trecerea in conservare a mijloacelor fixe de natura constructiilor
mentionate in adresa nr.1396/10.08.2016 comunicata la Directia Generala
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Regionala a Finantelor Publice Bucuresti si dispune diminuarea valorii amortizarii
prin efectuarea inscrierilor corespunzatoare in contabilitatea institutului.
- rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016.
- scoaterea din evidenta contabila a INCDE ICEMENERG a creantelor
inregistrate care nu mai pot fi recuperate de la debitorii lichidati ca urmare a
falimentului acestora;
- activitatea Comisiei de etica;
- Raportul de evaluare intocmit de ing.Claudiu Petrica, evaluator
autorizat ANEVAR prin care s-a stabilit valoarea orientativa de de piata a
imobilului "Cladire Ateliere Craiova", proprietatea ICEMENERG, situat in strada
Elena Teodorini nr.100 din municipiul Craiova, jud. Dolj, identificat la pozitia 17
din Anexa 2 - tabelul 2 "Constructii" din H.G. nr. 925/2010 privind infiintarea,
organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Energie - ICEMENERG Bucuresti.
- transmiterea cu plata catre CNTEE Transelectrica S.A. a imobilului
"Cladire Ateliere Craiova", proprietatea ICEMENERG, situat in strada Elena
Teodorini nr.100 din municipiul Craiova, jud. Dolj, identificat la pozitia 17 din
Anexa 2 - tabelul 2 "Constructii" din H.G. nr.925/2010 privind infiintarea,
organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Energie - ICEMENERG Bucuresti, imobil situat pe terenul proprietate a Companiei
Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Sucursala de
Transport Craiova.
- stadiul indeplinirii obiectivelor de performanta angajate prin
contractul de management de catre Directorul general al INCDE ICEMENERG
Bucuresti;
- achizitii de investitii finantate de catre Ministerul Educatiei si
Cercetarii stiintifice;
- planificarea sedintelor Consiliului de Administratiede la Institutul
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucuresti pentru
anul 2017.
Cu toate dificultăţile financiare, tehnice şi de resurse umane cu care
institutul s-a confruntat, hotărârile Consiliului de administraţie au avut efecte
pozitive atât în planul activităţii economico-financiare, cât şi a celei ştiinţifice.
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Din punct de vedere financiar, institutul a încheiat exerciţiul
financiar al anului 2016 cu rezultatele modeste menţionate în situaţiile financiare
supuse avizării, mai ales din cauza puternicei influente a rezultatelor din perioada
2012 -2015 coroborate cu neajunsurile inregistrate de mediul economic naţional
şi internaţional, precum şi a unei subfinanţări accentuate a activităţii de cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare, culminând cu imposibilitatea accesării de către institut de
fondurilor în cadrul programului nucleu.
Lipsa datoriilor la bugetele asigurărilor sociale şi bugetul de stat
reflectă faptul că s-au luat decizii corecte, iar activitatea s-a caracterizat prin
eficienţă şi responsabilitate.
Din punct de vedere al dezvoltării resurselor umane, lipsa resurselor
financiare a împiedicat realizarea prevederilor planului de pregătire profesionale,
dar salariaţii au depus eforturi pe cont propriu pentru dobândirea de competenţe
ridicate.
În concluzie, deşi nu au fost depăşite efectele crizei financiare şi
economice şi dezvoltarea institutului, rezultatele obţinute ca urmare a activităţii
desfăşurate de către Consiliul de administraţie au fost pozitive, hotărârile luate în
şedinţele comune conducând la înscrierea activităţii în trendul impus de Strategia
de cercetare a institutului.

PREŞEDINTE
dr.ing. Adrian Andrei ADAM
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Anexa 2. Listă contracte 2016

Nr.
Crt.

1
2

3

Nr.
crt.

Nr.
Contract

UEFISCDI

285563

UEFISCDI/P1

194200

Acord Colaborare
UPB (P1)

27000

TOTAL

506763

Denumire contract

Beneficiar

Valoare
contractata
lei

Studii integrate pentru dezvoltarea de sisteme si tehnologii
inovative de valorificare a plantelor oleaginoase indigene ce surse
noi de energie regenerabila

ANCSI

90000

Elaborarea de modele matematice, softuri si baze de date pentru
determinarea ex-ante si ex-post a economiilor de energie din
planurile si programele de eficienta energetica la nivel national si
local

ANCSI

98000

Denumire contract

CONTRACTE PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE
Ctr.57/05.09.2013
Dezvoltarea de noi materiale nanocompozite electroizolante
PNII-PT-PCCA-2011
pentru cresterea durabilitatii motoarelor electrice - NANOMEL
Ctr.33/26.07.2012
Management si psihologie aplicate unui sistem energetic pe
PNII-PT-PCCA-2011
carbune integrat holistic, pentru reducerea poluarii si cresterea
calitatii vietii - HOLGRUP
Ctr. 66BG/30.09.2016
Cresterea competitivitatii ENET SA Focsani prin dezvoltarea
serviciilor oferite si optimizarea tehnologiei moderne de producere
combinata a energiei electrice si termice - COTEN

Nr.
Contract
PROGRAMUL NUCLEU
20N-PN16020408

1
20N-PN16020606
2

Beneficiar

Valoare
contractata
(lei)

100

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Energie - INCDE ICEMENERG

Nr.
crt.

Nr.
Contract
20N-PN16020403

3

4

Nr.
crt.

20N-PN 16020501

Nr.
Contract

Denumire contract

Beneficiar

Cercetari privind utilizarea superioara a resurselor de apa prin noi
solutii de masurare a debitului turbinat la centralele hidroelectrice

ANCSI

Cercetari pentru cresterea sigurantei in exploatare a
echipamentelor energetice prin introducerea tehnicilor avansate
pentru coantificarea urmelor de metale din ape pure si biomase

Valoare
contractata
lei
75000

86167
ANCSI
TOTAL

349167

Denumire contract

Beneficiar

Valoare
contractata
(lei)

TOPTEN ACT Cele mai bune 10 produse din punct de vedere
energetic
Studiu privind arderea tehnologica si industriala a mixajului lignitlignina in cazanul de 525 t/h din SE Craiova II
Mecanismele suport aplicabile in cazul utilizarii ligninei pentru
producerea de energie electrica/termica

ADEME Franta

35769

CLARIANT
PRODUKTE
CLARIANT
PRODUKTE
Germania
TOTAL

65638

CONTRACTE EXTERNE
1
2

649647/01.03.2015
CD 4504526474/2016
PO 4504423057/12.15

3

101

45000
146407
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Nr.
crt.

Denumire contract

Beneficiar

Valoare
contractata
lei

Studiul privind "Stabilirea consumului de combustibil in activitatea
de cogenerare a blocului de 50 MW echipat cu turbina DSL 50 si
cazan de abur C4"

AMRSP Bucuresti

130390

12451/16.10.2015

Studiu de solutii tehnice de crestere a eficientei energetice bazat
pe audit termoenergetic la Centrala Electrica cu ciclu combinat
Brazi

UNIVERSITATEA din
Craiova

44000

APS 5228/08.07.2015

Masuratori de performanta la grupul energetic nr.3. Determinarea
curbei caracteristice de consum de combustibil in functie de
puterea electrica la bornele generatorului

COMPLEXUL
ENERGETIC
Hunedoara

70000

6036/22.09.2015

Expertizare stare metal si Raport Tehnic Final privind evaluarea
duratei de functionare in conditii de siguranta si autorizarea
functionarii de catre ISCIR a cazanului apa fierbinte din CTE
Buc.Sud, a cazanului de abur nr.2 din CTEProgresu si a cazanului
de abur nr.1 din CTE Grozavesti
Servicii de evaluare a influentei instalatiilor din reteaua electrica
de transport asupra calitatii aerului prin monitorizarea emisiilor de
poluanti in atmosfera
Studiu de solutie privind optimizarea unor circuite de abur din CET
II Iasi - Holboca
Studiu privind evaluarea impactului instalatiilor electrice asupra
starii de sanatate a personalului din Transelectrica in perioada
2015- 2017
Servicii de identificarea sursei/surselor de impurificare cu
sodiu,clor,sulfati a apei din secundarul generetorilor de abur si
stabilire de solutii pentru eliminarea lor

UPB-CCE ECOMetalurgiceECOMET

102500

CNTEE
TRANSELECTRICA
SA

116548

Nr.
Contract
CONTRACTE CERCETARE
30 /17.11.'15

1

2

3

4

C79/23.04.2015
5
6

7021/2016
C228/26.10.2015

7
732/28.07.2015
8

9

C92/2016

Servicii de monitorizare a calitatii apelor uzate din statiile electrice
de transport/conexiune, sediile CNTEE Transelectrica SA si solutii

102

ENERGOMONTAJ SA

31000

CNTEE
TRANSELECTRICA
SA

75000

SN
NUCLEARELECTRIC
ASucurs.CNE
Cernavoda

87000

TRANSELECTRICA

145061

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Energie - INCDE ICEMENERG

Nr.
crt.

10

Denumire contract

Beneficiar

2916088/2016

de reducere a poluarii
Servicii tehnice de testare a statorului generatorului
G6 de 40 MVA de la Ajka - Ungaria

SC GENERAL
TURBO

54000

ENEL Green Power

28000

TOTAL

883499

1500083535/2016
11

Nr.
Crt.

Nr.
Contract

Servicii de testare a functionarii parcurilor eoliene
in reglaj P/f cu simularea defrecventa la anumite
trepte prestabilite, parcuri apartinand ENEL Green

Denumire contract

Beneficiar

CONTRACTE DE INGINERIE TEHNOLOGICA
4075/10.12.'13
Teste de performanta la CAF 1 Letea Bacau
1
A.A. 3/04.04.'16
20819/18.12.'15
Elaborarea bilanturilor energetice pentru sistemul de termoficare
2
al municipiului Craiova
3
6022/12.06.2015
Elaborarea auditului termoenergetic la ENET Focsani
ICN RU 777/B/2015
Servicii de auditare energetica pentru circuitul primar de
4
distributie a agentului termic (produs de CAF 25 Gcal de pe
platforma RATEN ICN Pitesti)
46/18.06.2015
Intocmire bilant energetic complex pe conturul UT Midia SA
5
6012/08.04.2015
6

Valoare
contractata
lei

Nr.
Contract

Incercari de rupere la fluaj - incercari distructive de lunga durata
pe esantione prelevate din conductele de abur viu aferente Bara
de imprumut (comuna) Bloc nr.1 - 2 din CTE Grozavesti, Bloc nr.3
CTE Buc.Sud si bloc nr.2 din CTE Progresu. Servicii de inspectie
"in situ" prin msasuratori geometrice, de fluaj pe repere de fluaj ,
incercari de duritate si examinari metalografice cu metoda

103

Valoare
contractata
lei

SAEM Suc. Buc
TERMO Craiova

26800

ENET FocsaniSA
INC Pitesti

25000
8600

UZINA
TERMOELECTRIC
A Midia
UPB-CCE ECOMetalurgiceECOMET

25260

72000

35625

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Energie - INCDE ICEMENERG

Nr.
Crt.

Nr.
Contract

6024/24.06.2015
7
6047/07.12.'15
8
6018 / 610 /12.05.'15
9

10
11
12
13

9019/2004
Act Ad.12/24.03.'15
Act Ad.13/21.03.2016

Beneficiar

replicilor metalografice "in situ" la circuitele de conducte de abur
viu aferente Bara de imprumut (comun) si apa alimentare bara
comuna calda Bloc 1-2 din CTEGrozavesti, Bloc 3 CTE Buc.Sud
Masuratori de duritate si masuratori geometrice la recipientele sub
presiune aferente centralelor termoelectrice din societatea
electrocentrale
Examinari, verificari, investigatii, masuratori nedistructive si
incercari distructive "in situ" la rezervoarele metalice de aer
comprimat nr. 1 si 2 din cadrul instalatiei de aer comprimat al
etapei 2*125 MWdin CTE Bucuresti Vest - SE Bucuresti
Servicii de expertizare stare metal si raport tehnic final privind
evaluarea duratei de functionare remanente in vederea autorizarii
functionarii de catre ISCIR a circuitelor de conducte de abur viu
aferente blocului nr. 2 de 5o MW de la CET II Iasi
Verificari PRAM la statiile de conexiuni de 5 si 10 kV si utilaje CET
(generatoare si motoare) conform PE 116/94 si PE 116-2/92

6045 / 02.11.'15

Expertizare si masuratori speciale unitati de transformare

Cda.FN/2015

Verificari echipamente de protectia muncii

6039/28.09.2015
Cda.PO414/14.12.2015

Incercari cu tensiune marita a echipamentului individual de
protectie EIP si mijloace electroizolante utilizate de catre
electricienii di cadrul Veolia Energie Prahova SRL
Audit Energetic pe contur termocentrala SE Turceni, SE Isalnita si
SE Craiova II

11/CEOSE/20.01.2016
14
12/CEOSE/20.01.2016
15

Denumire contract

Probe de performanta si audit energetic la grupul energetic nr.7 315 MW Isalnita

104

Valoare
contractata
lei

UPB-CCE ECOMetalurgiceECOMET
UPB-CCE ECOMetalurgiceECOMET

4241

VEOLIA ENERGIE
Iasi

45000

CET GRIVITA

32174

INOV Electric
SRL
UTI GEMO
Servicii SRL
VEOLIA Energie
Prahova SRL

68000

Societatea
Complexul
Energetic Oltenia
SA
Societatea
Complexul
Energetic Oltenia
Societatea

142000

14000

1848
7542

90000

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Energie - INCDE ICEMENERG

Nr.
Crt.

Nr.
Contract

Beneficiar

Masuratori de performanta si raport tehnic pentru determinarea
unor indicatori necesari calificarii productiei de energie electrica in
cogenerare de inalta eficienta pentru grupul energetic nr.1 F1L150MW SE Craiova II
Verificare ARU 70

Complexul
Energetic Oltenia
SA
ICEMENERG
Service

1180

Cda.FN/25.01.2016

Verificari echipamente electroizolante

88

2007/14.01.2011
Ad. Nr.5/2016
5056/2015

Incercari electrice la aparate de masura si control pentru tensiuni
inalte
Servicii de verificare a rigiditatii dielectrice a echipamentelor
electroizolante pentru protectia muncii
Analize chimice la o proba de taitei de sfecla de zahar

SC CORAL 33 AllProd SRL
TRESCAL
Romania SRL
APA NOVA
Bucuresti
TEB Project One
SRL

SC MARSAT SA

8000

CET GRIVITA
TERMICA SA
Suceava
GLOBAL ENERGY
Production SA
ELTESA Grup
SRL
ALSTOM GRID
Romania
SNTGN
TRANSGAZ SA
Median

1723
85000

13/CEOSE/20.01.2016
16

17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28

Valoare
contractata
lei
58000

Denumire contract

Cda.61/29.01.2016
Cda. 277/26.04.2016
Cda. 302/06.05.2016

Cda.email/15.02.
Cda email /12.07.
Cda email/
Cda email/
7002/17.02.2016
Cda.175/16.02.2016
Dosar Tribunal Botosani
1386/86/19.01.2016
7001/17.02.2016

Masuratori ale intensitatii campului electromagnetic si nivel de
zgomot
Efectuare verificari periodice echipamente de protectie
Expertiza termoenergetica Termica Suceava
Bilant tehnologic la SACET Giurgiu

Cda.39/29.03.2013

Verificare trusa incercare cabluri TIC 60 kV

Cda.email/23.03.2016

Verificari cizme electroizolante

2723/28.03.2013

Verificare echipament individual de protectie impotriva riscurilor
electrice si tensiuni periculoase
22 lei/pereche

105

4500
30000
2000

7000
425
132
660
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Nr.
Crt.
29

Nr.
Contract

Denumire contract

Beneficiar

Cda.email/31.03.2016

Verificare echipament individual de protectie

Ctr.6025/14.07.2015

Efectuarea monitorizarii calitatii apelor industriale prelevate si
evacuate din centralele termoelectrice din Bucuresti apartinand
Electrocentrale Bucuresti SA
Determinarea compozitiei elementare a combustibililor solizi si
lichizi

FORAJ SONDE
Videle
ELECTROCENTRA
LE Bucuresti

30
E06S/17.07.2013
31

34
35
36
37

40

ELECTROCENTRA
LE Oradea

60000

Servicii de prelevare lunara si analiza calitatii apelor uzate din 3
racorduri de evacuare de pe amplasamentele SC Servicii
Energetice Muntenia SA

SC SERVICII
ENERGETICE
Muntenia

17424

Ctr.CADRU/3254/2015

Analize fizico-chimice biomasa

SORTILEMN SA

2000

7007/2014

Analize fizico-chimice probe combustibil solid

2400

1 / 27.02.2013
AA1/19.02.2015
9003 / 22.01.'09
Act Ad.5/2016
9015/2.01.2009A. A./2016

Analizefizico-chimice probe ape uzate

Ctr.cadru 6029/26.08.'15

Analiza trimestriala a probelor de deseu tehnol. de mase plastice
provenit din destram. deseului de hartie - carton (combultibil
solid) prelevate de beneficiar, conform reglementarilor legale

CARMEUSE
Holding
HOFIGAL Export
Import
BRITCOM Direct
SRL
BRITCOM Direct
SRL
SC AMBRO SA
Suceava

99001747/02.04.'14
Contract subsecvent
F162/27.07.2015
F211/29.06.2016 Subsecvent 2

Prelevare probe si efectuare analize ulei electroizolant
Analizeuleiul transformatoare aflate in exploatare la CNE
Cernavoda si interpretarea buletinelor

OMV PETROM
ENERGOTECH SA

29338,4
55740

38
39

25252

Ctr.306/06.07.2015
32
33

Valoare
contractata
lei
67

Analiza indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate de
achizitor in reteaua de canalizare
Analiza nivelului de zgomot din hala de productie a achizitorului

106

3000
6000
800
5600
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Nr.
Crt.

41

42
43
44
45

46

47

48

Nr.
Contract

Valoare
contractata
lei
6500

Denumire contract

Beneficiar

CA 14/02.2016
CA 008 ; 009; 010/01.'16
CA 15/02.2106
CA 062/05.2016
FC/06.2016
CA 091/08.2016
CA 36,37,39,42,43-09.2016
CA 089/18.08.2016

Analize ape uzate

C&V WATER
Control

3907/26.10.;4311/26.11;
4556/16.12.'15
336/27.01.'16
e-mail 01.'16
cda:FN/18.05.2016
C-da. Email:11.01.
C-da.email: 12.01.

Analize probe pacura

SCUT Midia
Navodari

6000

Masuratori de pulberi

3000

c-da
4500004873/25.09.2015Cd
a.32/04.04.;
149/05.04.2016
cda.1/23.05.2016
c-zi: 1 si 2 / 04.01.'16;
cda.8/04.02;36/01.02.
cda.81/01.03;
17/03.03.2016;
c-da 8 / 05.01.2016
162/04.02.2016
cda. 2 / 04.01.2016
cda.158/04.02.2016
cda 3 / 04.01.2016
cda.185/01.02.2016

Analize probe huila, cocs, zgura si cenusa

GUYOMARC'H
Romania
SC AVICOM SA
BEST TEAM
Consulting
ZAHARUL Oradea

SC BIO
ELECTRICA
Transilvania SRL
Radauti+Reci
HOLZINDUSTRIE
SCHWEIGHOFER
Suc. Sebes
Suc.Reci
Suc. Radauti

4000

Analize probe biocombustibil
Analize probe biomasa

Analize probe biomasa

Analize probe biomasa

107

3200
3200
12000

7000
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Denumire contract

Beneficiar

Cda.126/12.01.2016
Cda.233/15.02.2016
Cda.251/17.02.2016
Cda. 301/26.02.2016
Cda.email:10.03.
Cda.463/23.03.

Analize combustibili
Analize probe carbuni- 3 probe

WIENERBERGER
SC REDOLAJ

Valoare
contractata
lei
1400
17600

Cda. 1723/11.02.
Cda.1568/11.02.
7003/18.02.2016

SE Galati
SE Galati
WIENERBERGER

3000
15225
2500

NOVA Industrial

4470

Schneider
SE Galati

4717
180

cda.email:28.03.2016

Analize pacura
Analize ape, sol, zgomot
Analize fizico cimice probe combustibili solizi,cenusi si alte tipuri
de probe
Analize fizico chimice 4 probe ulei din AT 200 MVA statia electrica
Iaz
Analiza completa si AGD pentru 2 probe ulei din T2 OMV Petrom
Determinarea continutului de apa si sediment pentru 2 probe
pacura
Analize complete si AGD pentru ulei electroizolant

5554

cda.email:07.04.2016

AGD pentru 2 probe ulei electroizolant

7004//15/10.03.2016

Efectuarea masuratorilor de emisii de poluanti din aer, apa uzata,
apa subterana,sol si zgomot
Analize 2 probe combustibil
Servicii tehnice reprezentand probe de conformitate la CEE Corbu
2 - 2,7 MW
Expertizarea statorului generatorului G6

ENERGOMONTAJ
SA
CONTOUR
GLOBAL
ELECTROCENTRA
LE Constanta
A6 IMPEX SA
TOTAL NATURAL
SRL - Corbu 2
CET Govora

Probe pentru punerea in functiune a Centralei Electrice Eoliene Bestepe / 6,15 MW
Determinarea parametrilor de performanta la hidroagregatele CHE
Zanesti.

BLUE LINE
ENERGY-Bestepe
Hidroelectrica SH Bistrita

25000

Nr.
Crt.

Nr.
Contract

49

50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

C-da. 8836/22.03.
C-da. Email:24.03.2016
cda.2943/21.03.2016

Cda.260/04.04.2016
5030/24.04.2014
Act.Ad.4/27.10.'15
396 / 16.07.2015
AA 1/04.11.'15
79/07.08.2013
Act Ad.6/02.12.'15
18/21.08.'15

108

2650
5268
1200
20000
35200

14200
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Nr.
Crt.

Nr.
Contract

Valoare
contractata
lei
28000

Denumire contract

Beneficiar

6048/09.12.'15

Servicii tehnice pentru probe de conformitate cu Ordinul 74 al
ANRE la CEED Babadag 3 - 30 MW

GROUND
INVESTMENT
CORP- Babadag

6039/28.09.2015 c-da PO
414/14.12.2015

Incercari cu tensiune marita a echipamentului individual de
protectie EIP si mijloace electroizolante de catre electricienii din
cadrul Veolia Energie Prahova
Incercari de rupere la fluaj - incercari distructive de lunga durata
pe esantioane prelevatedin circuitele de conducte de abur viu
aferente bara de imprumut, bara de pornire din CTE Bucuresti
Sud. Servicii de inspectie "in situ" prin masuratori
Bilant real al energiei termice pentru anul 2015 pentru sistemul
centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului
Timisoara
Teste de performanta pentru determinarea emisiilor de Nox, CO la
6% O2 dupa reparatii la cazan nr. 7 din CET Govora

VEOLIA ENERGIE
Prahova

7542

UPB-CCE ECOMetalurgiceECOMET

102700

66
67
68

69

7005/30.03.2016

70

01/113/04.04.2016

71

7006/222/05.04.2016

72

TD#28253/01.02.2016
AA nr.1/27.04.2016

Servicii de audit energetic complex conform cerintelor Legii
121/2014 privind eficienta energetica.

Cda 1106/2016
Cda MT 197/11.08.
Cda. AC 81/02.05.2016
C-da email/21.09.2016

Verificari obiecte individuale de protectia muncii

73
74
75

76

6471/25.04.2016

7007/13.04.2016

Verificari aparate de masura.
- Verificari tester METRISO 1000
Efectuarea Testelor de performanta pe CLU la cazanele 2x10 t/h "Contract CL3 - Ciclu Combinat 14 MWt+ Cazane auxiliare
Examinari, verificari, investigatii, masuratori nedistructive si
incercari nedistructive si incercari distructive "in situ" la
recipientele sub presiune aferente agregatelor din centralelor
termoelectrice CTE Grozavesti si CTE Bucuresti Sud ale Societatii
Electrocentrale Bucuresti SA

109

COLTERM
Timisoara SA
CET Govora

69160
7500

SN
NUCLEARELECTR
ICASucurs.CNE
Cernavoda
SC MAIRA Montaj
SRL
SC EUROSIC SA

167700

SC ELSACO
Electronic SRL
UPB-CCE ECOMetalurgiceECOMET

14000

378
650

64500
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Nr.
Crt.
77

Nr.
Contract
Cda 364/23.05.2016

78

Cda email/10.05.2016

79

Cda 249/29.04.2016

80

CC7011/2016

81

Cda 402/03.05.2016
Cda email/30.08.2016

82
83

Cda 2490/19.05.2016
Cda email/22.09.2016
7017/2016 AA nr.1/2016

Denumire contract

Beneficiar

Verificari aparate de masura.
- Verificari TIC 2 - 78 kV
Verificari echipamente de protectia muncii

ICEMENERG
Service
GREEN SOURCE
ENERGY
Management SRL
SC ENEROPTIM
SRL

Verificari dulapuri si panouri comanda si protectie.
- Verificari panou CDS
Efectuarea controlului cu replici metalografice pentru doua cape
rotor generator 100 MW
Verificare obiecte individuale de protectia muncii
Verificari prajini electroizolante
Efectuarea teste de performanta la obiectivul CET Bacau - Ob. 1.
Ciclu combinat

84

3345/2016

Elaborarea si analiza bilantului termoenergetic la SC THERMONET
SRL pentru sistemul de alimentare centralizata cu energie termica
a Municipiului Suceava

85

Cda 5660/10.06.2016

Incercari electrice izolatori de trecere 110 kV exterior - exterior

86

Cda 414/21.06.2016

87

Cda VEP NR RU
0067/17.06.2016

88

C-da email/14.07..2016

Masurarea camp electromagnetic in statia Fundeni

89

Cda R 1607/85
CME/06.06.2016

Verificare echipamente individuale de protectie

Verificari 5 buc bloc de protectie la supratensiune de comutatie a
generatoarelor de 12kV, tip BPSC
Determinarea compozitiei chimice si a caracteristicilor mecanice
ale unui lot de tevi din alama prin efectuarea de incercari si
analize

110

REMERO FILL SA

Valoare
contractata
lei
2720
126
200
2000

FORAJ SONDE
Videle

260

SC Filiala SMART
SA - Suc. Pitesti
SC ELSACO
Electronic SRL

2479
41250
50000

THERMONET SRL
VEOLIA ENERGIE
Iasi
ICEMENERG
Service
VEOLIA Energie
Prahova SRL
SC
ENERGOMONTAJ
SRL
SC AQUACARAS
SA Resita

4570
750
4000
4000

819
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Nr.
Crt.

Nr.
Contract

Denumire contract

90

Cda email/24.06.2016

Verificare mijloace de protectie

91

Cda
2916288/5631/12.05.2016

Verificare descarcatoare si transformatoare

92

Cda E1.14633/14.07.2016

93

Cda 926/03.08.2016

Efectuare verificare functionala trysa portabila pt. tensiuni inalte,
tip KV - 100
Efectuare verficari periodice de echipamente de protectie

94

Cda email CT32/02.09.2016

Verificari electrice echipamente electroizolante protectia muncii

95

Ctr. 46/2016

Verificare DRV si izolatori de trecere

96

C-da email/27.10.2016

Verificari functionale la megohmetru METRA 2 500 V

97

7018/2016

Expertizarea stare metal si Raport Tehnic Final privind evaluarea
duratei de functionare in conditii de siguranta si autorizarea
functionarii de catre ISCIR a cazanelor de abur nr.3 si nr.4 din
CTE BUCURSETI SUD, a cazanului de abur nr 2 din CTE
GROZAVESTI, a cazanelor de abur CR 16 nr 1 si nr 2 din CTE
BUCURESTI VEST si a cazanelor de apa fierbinte nr 4 din CTE
BUCURESTI SUD-SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

98

Cda:4202599269/2016

Verificari calitate pacura

99

Cda.email:21.04.2016

Analize probe combustibili biomasa

100

Cda.email: 20.04.2016

Analize mostre rumegus

Cda.334/2016
Cda. 483/08.06.
C-da 684/27.07.2016
CC 7012/2016

101
102

Beneficiar
UTI GEMO
Servicii
GENERAL TURBO
EEKELS Romania
SRL
CET GRIVITA
ELECTRATHERM
EST SRL
UZINA
TERMOELECTRIC
A Midia
SC
ELECTROSERVIC
E PRAM SRL

Valoare
contractata
lei
2098
4800
445
1870
105
30000
210
192500

UPB-CCE ECOMetalurgiceECOMET
4200

Analize probe combustibili biomasa

Automobile
DACIA
BIOCARNIC
ESCO SRL
SC SAUCOLEMN
SRL
CEPROCIM

Analiza completa si AGD pentru ulei transformator

Elektra Invest

3430

111

4000
2000
6400
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Nr.
Crt.

Nr.
Contract

Denumire contract

Beneficiar

Valoare
contractata
lei

Cernavoda
103

CC 7013/2016

104

01/178/2016

105

CC7014/2016 - cda.48 ;
199/05.2016; 556/20.05.
Cda. 75//02.06. si
230/03.06.
C-da 92; 93/07.2016
C-da 280/01.07.2016
C-da 121; 122;
317/02.08.2016
CC7015/2016 - cda.690
/05.2016
Cda.773 si 894/06
c-da 853/01.07.2016
c-da 1047/01.07.2016
c-da 950/03.08.2016
c-da 1183/01.08.2016

106

107

2400

Analize emisii si imisii

VRANCART

Efectuarea analizelor chimice pentru apele uzate si apele de racire
provenite de la CT Timisoara Centru si CETG Timisoara Sud pecum
si pentru apele subterane provenite din forajele de observatie
situate in incinta celor doua centrale si la depozitul de zgura si
cenusa UTVIN
Analize probe biomasa

COLTERM

11990

Bio Electrica

7000

Analize probe biomasa

SC Holzindustrie

6000

BEST TEAM
Consulting
VEOLIA Prahova
CEMACON
SE Rovinari
Building Support
Services

2400

cda. Email/31.10.2016

Analize biomasa

108
109
110

Cda. VEP 0061/31.05.2016
Cda.5039/2016
Cda.645/08.06.2016

Analize depunere turbina
Analize probe carbune si cenusa
Efectuare analize proba pacura rezervor nr.2

111

cda.email:15.06.2016

Incercari chimice si electrice ulei electroizolant

112

4500
750
800
870
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Denumire contract

Beneficiar

Analiza continutului de carbon si a factorului de emisie CO2 pentru
carbune lignit

SC SICERAM SA

Valoare
contractata
lei
1200

Cda.1126/30.06.
C-da 1291/27.07.2016

Analize probe ulei

ELCOMEX

2090

114

Cda.450193128/2016

Determinare putere calorica namol

1000

C-da 8959/04.07.2016
C-da 8969/25.07.2016
C-da 8983/08.08.2016

Analize fizico-chimice pentru probe de ulei

115

AENOVA
SWISSCAPS
NOVA
INDUSTRIAL SA

116

C-da 1253/01.06.2016

Analiza probe de apa

900

117

C-da 129 DE/29.08.2016

Efectuare probe ulei electroizolant
Analize probe combustibili

118

C-da 750/16.08.2016
C-da 879/13.09.2016
C-da 1069/02.11.2016

IZOCLASS
Construct SRL
Buiding Support
Services
CEPROCIM SA

C-da 219/30.08.2016

120

C-da email/02.09.2016

121

CC 7023/2016

SC ARMAN
CONSTRUCTION
SRL
SC
ENERGOMONTAJ
SA
ELCOMEX SA

1400

119

CC 7025/20.09.2016

123

CC 7024/20.09.2016
c-da 1108/03.10.2016
c-da 1481/03.10.2016

SC BIO
ELECTRICATRAN
SILVANIA
SC
HOLZINDUSTRIE
SCHWEIGHATER
SRL

4500

122

Nr.
Crt.

Nr.
Contract

112

C-da 7019/30.06.2016
C-da 1883/23.08.2016

113

Analize dejectii porcine si sorg energetic

Analize fizico-chimice si electrice pentru ulei electroizolant
Analize probe ulei
Analize probe biomasa

Analize probe biomasa

113

2887

435
7000

1440
4418

4500
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Nr.
Crt.

Nr.
Contract

124

C-da e-mail/20.09.2016

125

C-da e-mail/05.07.2016

126

C-da
SRV000207/26.09.2016

127

C-da 9034/03.10.2016

128
129
130

7020/2016
C-da email/02.11.2016
CA091, 2 FC/06.2016

Analiza trimestriala a unor probe de combustibil solid deseu
Masuratori emisii
Analize ape uzate

131

C-da email/09.11.2016

Masuratori emisii

132

C-da 2817/04.11.2016

Masuratori emisii

133

C-da email/03.11.2016

Masuratori emisii

134
135

Ctr. VEP NR RU
051/26.05.2016
CA099/11.2016,
CA100/11.2016
Cda. 313/17.11.2016

136

Denumire contract

Beneficiar

Analize apa pentru centrala termica

Spital Sf.
Pantelimon
PFA CIAUS
DENIS BOGDAN

Analize caracteristici energetice baloti paie
Analiza chimica ulei hidraulic
Analize fizice pentru probe de ulei

Masuratori emisii
Analize ape uzate

NOVAIndustrial
SA
VRANCART SA
ILROM LEGNO
C&V WATER
DUCTIL SA
Buzau
SETCAR SA
VEOLIA Energie
Iasi
VEOLIA Energie
Prahova
C&V WATER

Monitorizare emisii

137

633/17.11.2016

Masuratori emisii

138

C-da email/27.10.2016

Verificari echipamente de protectie

139

FC/02.12.2016

Verificari echipamente de protectie

CC-da 7032/15.12.2016

Verificari stare material metalic cazane 420 t/h

140

VILMAR SA

114

Electromontaj SA
Bucuresti
Sucursala
Craiova
FERMIT SA
SC
ELECTROSERVICE
PRAM SRL
ICPE LOGISTICS
SRL
VEOLIA Energie

Valoare
contractata
lei
500
2000
1310
879
2400
1500
6500
4000
7600
7208
7600
1500
1200

3080
210

108
8000
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Nr.
Crt.

Nr.
Contract

Denumire contract

Beneficiar
Prahova SRL

115

Valoare
contractata
lei
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Anexa 3. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI

Nr.
Crt.

Titlul articolului

Revista

Autorii

Improvement of measurements for

Journal of Hydraulic Engineering (ISH), Volume

C. Purece, I. Cernica, S.

the assessment of operational

22, Issue 2/2016, ISSN 2164-3040,

Dumitrescu

efficiency of the hydropower plants

doi:10.1080/09715010.2015.1103200, No.2/ 2016
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Anexa 4. Brevete de invenţie solicitate/acordate

În anul 2016, specialiştii din ICEMENERG au avut un brevet de invenţie solicitat/acordat.
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Anexa 5. Produse/servicii/tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau
inovaţii proprii

In anul 2016 nu au existat produse/servicii/tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau
inovaţii proprii
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Anexa 6. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate fără cotaţie ISI
Nr.
Titlul articolului
Crt.
1
Aspecte privind concepţia de realizare a arzătorului
pilot experimental pentru arderea Nox scăzut a
lignitului de la C.E. Oradea – S.E. Işalniţa
2
Consideraţii privind metodele de determinare a
debitului unei centrale hidroelectrice
3
Evoluţia activităţii descărcărilor parţiale ca mijloc
pentru evaluarea stării înfăşurărilor statorice ale
generatoarelor electrice de mare putere

Revista

Autorii

Editura AGIR, EMERG 3, Serie
noua 2016

Adam. A, Darie G., Mihăescu L.,
Corene S., Barbieru I., Mandrean C.

Editura AGIR, EMERG 3, Serie
noua 2016
Revista PROBLEMELE
ENERGETICII REGIONALE nr.2
(31) 2016

Purece C.

Purece C., Mardare A.

Sorin Dumitrescu

4

O nouă abordare a metodei moriştilor hidrometrice

Rev. Energetica, octombrie
2016.

5

Determinarea randamentului unei turbine hidraulice
cu ajutorul metodei moriştilor hidrometrice

Rev.JSENr. 4/2016, Oradea

6

TOPTEN – Instrument de conştientizare maximă a Mesagerul energetic, nr. 174,
rolului eficienţei energetice pentru piaţa de produse mai-iunie 2016
electrice inovatoare

Adina Stanculea

7

Probleme actuale
domeniul energiei

dr. ing. Adrian Andrei Adam,dr. ing.
Vasile Rugină, mat. Anca Badea

ale

cercetării

româneşti

în Rev .JSENr. 2/2016, Oradea
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Anexa 7. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale
Nr.
Titlul articolului
Conferinţa
Crt.
1
Aspecte privind concepţia de realizare a Plenary Session FOREN 2016
arzătorului pilot experimental pentru ardere
cu NOx scăzut, a lignitului de la C.E. Oltenia
– S.E. Işalniţa -

Autorii
Dr.
ing.
Adrian
Andrei
Adam
(ICEMENERG), Prof.dr.ing. Lucian Mihăescu
(Universitatea Politehnica din Bucureşti,
Centrul de Cercetări Termice), Conf.dr.ing.
Gabriel
Paul
Negreanu
(Universitatea
Politehnica
din
Bucureşti,
Centrul
de
Cercetări Termice),Prof.dr.ing. Ionel Pîşă
(Universitatea Politehnica din Bucureşti,
Centrul de Cercetări Termice), Prof.dr.ing.
Ion Oprea (C.F.P. Perfect-Service S.A.),
Dr.ing. Corneliu Augustin Sofronie (C.F.P.
Perfect-Service S.A.), Ing. Ion Bărbieru
(ICEMENERG),
Ing.
Cristian
Mandrean
(ICEMENERG),
dr.ing. Cristian Purece - ICEMENERG, prof.
Bogdan Popa - UPB, drd. Eliza Tică - UPB,

2

O nouă metodologie de determinare a Plenary Session FOREN 2016
debitului turbinat la o centrală hidroelectică

3

Trendul activitatii descarcarilor partiale Plenary Session FOREN 2016
pentru evaluarea starii infasurarii statorice la
generatoarele de mare putere

drd. Ing. Sorin Adrian Dumitrescu

4

Contributii ale auditurilor energetice realizate Poster Session, FOREN 2016
de INCDE-ICEMENERG privind imbunatatirea
eficientei energetice la agenti economici

dr.ing. Adrian Andrei Adam, Ion Barbieru,
Craita Totolo, Georgiana Vasile, Silvia LIgdaICEMENERG,

5

Consideratii asupra semnificatiei indicatorului Plenary Session, FOREN 2016
intensitate energetica

dr. ing. Vasile Rugina, Anca Badea
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6

7
8
9

10

Metodologii
si
tehnici
moderne
de
cuantificare a riscurilor profesionale in
instalatiile electrice cu impact in politica de
sanatate si securitate in munca a CNTEE
TRANSELECTRICA SA TOPTEN ACT - „Activarea” consumatorilor
catre produse eficiente energetic de top
Probleme ale cercetării stiintifice în domeniul
energetic in Romania

Plenary Session, FOREN 2016

ing.pr.spec - Alice Raducanu, insp. sefDMI Marin Stefan, dr.Cornelia Marcolt, cercet. pr.
I – Angela Stanca, cercet.pr. I – Agnes
Serbanescu,

Poster Session, FOREN 2016

Adina Stanculea, Nicolae Simion

Conferinţa
Internaţională dr. ing. Adrian Andrei Adam, dr. ing. Vasile
ENERGETICA
MOLDOVEI- Rugina
2016
Consideratii privind indicatorii de eficienta (Conferinţa
Internaţională dr. ing. Vasile Rugină
energetica
ENERGETICA
MOLDOVEI2016)
Probleme actuale ale cercetării româneș ti în Conferinţa CIE 2016, Oradea
dr. ing. Adrian Andrei Adam, dr. ing. Vasile
domeniul energiei –
Rugină, mat. Anca Badea,

11

Evaluarea eficienţei de utilizare a energiei la ConferinţaCIE 2016, Oradea
nivelul economiei naţionale

dr. Ing. Vasile Rugină, mat. Anca Badea,

12

Determinarea randamentului unei turbine ConferinţaCIE 2016, Oradea
hidraulice cu ajutorul metodei moriştilor
hidrometrice
O nouă abordare a metodei moriştilor A 9-a ediţie aConferinţei
hidrometrice
hidroenergeticienilor din
România „Dorin PAVEL” –
Bucureşti

dr. ing. Cristian Purece, Panaitescu V., Varga
A.

13
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Anexa 8. Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, noi sau
perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Titlu

Operatorul economic

Cercetari pentru cuantificarea urmelor de metale (fier si calciu) din ape ultrapure
folosind tehnici avansate
Studiu privind o nouă soluţie de măsurare a debitului turbinat cu transmisie
wireless a datelor din mediul subacvatic
Elaborare proiect derealizare a instalaţiei de măsură a debitului turbinat
Realizarea unui model de laborator la scara redusa a instalatiei de masura a
debitului turbinat si testatea acestuia; Etapa 1: Verificarea funcţionalităţii softwareului aferent instalaţiei de măsură a debitului, prin aplicarea de semnale simulate
Elaborare model matematic tip top-down pentru determinarea economiilor de
energie
Proiectarea bazelor de date si realizarea programelor de calcul pentru determinarea
economiilor de energie pe baza modelului matematic tip top-down
Evaluarea resurselor vegetale si identificarea potentialului plantelor oleaginoase
indigene pentru diversificarea surselor nationale de energie curata
Determinarea caracteristicilor energetice si a posibilitatilor de utilizare a plantelor
oleaginoase in amestec cu combustibili fosili lichizi pentru utilizarea superioara a
acestora in generarea energiei
Dezvoltarea de noi materiale nanocompozite electroizolante pentru cresterea
durabilitatii motoarelor electrice - NANOMEL
Management si psihologie aplicate unui sistem energetic pe carbune integrat
holistic, pentru reducerea poluarii si cresterea calitatii vietii - HOLGRUP
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Nr. contract/protocol

ANCSI
Programul nucleu
ANCSI
Programul nucleu
ANCSI
Programul nucleu

PN20-PN16020501

ANCSI
Programul nucleu

PN20-PN16020403

ANCSI
Programul nucleu
ANCSI
Programul nucleu
ANCSI
Programul nucleu

PN20-PN16020606

ANCSI
Programul nucleu

PN20-PN16020408

UEFISCDI

Ctr.57/05.09.2013
PNII-PT-PCCA-2011
Ctr.33/26.07.2012
PNII-PT-PCCA-2011

UEFISCDI/P1

PN20-PN16020403
PN20-PN16020403

PN20-PN16020606
PN20-PN16020408
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Nr.
crt.

Titlu

Operatorul economic

Nr. contract/protocol

11

Cresterea competitivitatii ENET SA Focsani prin dezvoltarea serviciilor oferite si
optimizarea tehnologiei moderne de producere combinata a energiei electrice si
termice - COTEN

Acord Colaborare UPB
(P1)

Ctr. 66BG/30.09.2016

12

TOPTEN ACT Cele mai bune 10 produse din punct de vedere energetic

ADEME Franta

35769

13

Studiu privind arderea tehnologica si industriala a mixajului lignit-lignina in cazanul
de 525 t/h din SE Craiova II
Mecanismele suport aplicabile in cazul utilizarii ligninei pentru producerea de
energie electrica/termica
Studiul privind "Stabilirea consumului de combustibil in activitatea de cogenerare a
blocului de 50 MW echipat cu turbina DSL 50 si cazan de abur C4"
Studiu de solutii tehnice de crestere a eficientei energetice bazat pe audit
termoenergetic la Centrala Electrica cu ciclu combinat Brazi
Expertizare stare metal si Raport Tehnic Final privind evaluarea duratei de
functionare in conditii de siguranta si autorizarea functionarii de catre ISCIR a
cazanului apa fierbinte din CTE Buc.Sud, a cazanului de abur nr.2 din CTEProgresu
si a cazanului de abur nr.1 din CTE Grozavesti
Servicii de evaluare a influentei instalatiilor din reteaua electrica de transport
asupra calitatii aerului prin monitorizarea emisiilor de poluanti in atmosfera

CLARIANT PRODUKTE

65638

CLARIANT PRODUKTE
Germania
AMRSP Bucuresti

45000

CNTEE
TRANSELECTRICA SA

C79/23.04.2015

19

Studiu de solutie privind optimizarea unor circuite de abur din CET II Iasi - Holboca

ENERGOMONTAJ SA

7021/2016

20

Studiu privind evaluarea impactului instalatiilor electrice asupra starii de sanatate a
personalului din Transelectrica in perioada 2015- 2017
Stabilirea directiilor strategice si a obiectivelor prioritare ale activitatilor de
cercetare-dezvoltare si inovare din domeniul energetic in perioada 2016-2020, in
raport cu cerintele privind eficienta energetica si energia durabila si curata,
promovate prin politica energetica nationala si europeana
Servicii de monitorizare a calitatii apelor uzate din statiile electrice de
transport/conexiune, sediile CNTEE Transelectrica SA si solutii de reducere a

CNTEE
TRANSELECTRICA SA

C228/26.10.2015

MinisterulEducatiei şi
Cercetării – Programul
sectorial

9S/2014

TRANSELECTRICA

C92/2016

14
15
16
17
18

21
22

123

UNIVERSITATEA din
Craiova
UPB-CCE ECOMetalurgice-ECOMET

30 /17.11.'15
12451/16.10.2015
6036/22.09.2015
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Nr.
crt.
23
24
25
34

35

36
37
38
39
40

Titlu

Operatorul economic

poluarii
Servicii tehnice de testare a statorului generatoruluiG6 de 40 MVA de la Ajka Ungaria
Servicii de testare a functionarii parcurilor eolienein reglaj P/f cu simularea
defrecventa la anumitetrepte prestabilite, parcuri apartinand ENEL Green
Masuratori de performanta la grupul energetic nr.3. Determinarea curbei
caracteristice de consum de combustibil in functie de puterea electrica la bornele
generatorului
Acreditare RENAR ca INCDE ICEMENERG-Laboratoare de Incercare
Certificarea Sistemului de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001:2015
pentru urmatoarele activitati: cercetare, proiectare - dezvoltare, inginerie,
expertiza, diagnoza consultanta si informare - documentare in domeniile
termoenergetica, hidroenergetica, electroenergetica, protectia mediului, tehnologia
informatiei, automatizari. Cercetare materiale noi pentru energetica. Diagnoza si
expertiza
metalografica.
Incercari
pentru
domeniul
proectia
mediului,
ecotehnologii, combustibili, uleiuri si deseuri . Incercari echipamente si instalatii
electrice. Incercari de echipamente si instalatii electrice in vederea certificarii
conformitatii centralelor electrice eoliene si fotovoltaice cu normele tehnice
aplicabile.
Certificarea Sistemului de Management al Mediului conform SR EN ISO
14001:2015, pentru activitatile precizate la poz. 35
Certificarea Sistemului de Management al SSM conform SR OHSAS 18001:2008,
pentru activitatile precizate la poz. 35
Redactarea si identificarea documentelor SMI
Controlul documentelor
Informatii documentate si control inregistrari

124

Nr. contract/protocol

SC GENERAL TURBO

2916088/2016

ENEL Green Power

1500083535/2016

COMPLEXUL
ENERGETIC Hunedoara

APS 5228/08.07.2015

Asociatia Roamande
Acreditare Cetificat de
acreditare 1057/2016

Sistem integrat
calitate mediu

SRAC – Societatea
Romana de Acreditare si Ctr.certificare sisteme de
Cerificare
management 23531
Certificat nr.308

SRAC
Certificat nr.1703
SRAC
Certificat nr.794
INCDE ICEMENERG - SMI
INCDE ICEMENERG - SMI
INCDE ICEMENERG - SMI

IDEM
IDEM
4.2-IL1
4.2-PS1
4.2-PS2
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Nr.
crt.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Titlu

Operatorul economic

Controlul documentelor pe suport informatic
Instructiuni generale de securitatea muncii
Identificarea aspectelor de mediu
Prevederi legale si alte cerinte de mediu si SSM aplicabile
Comunicare interna
Analiza efectuata de management
Competenta, constientizare si instruire
Redactarea si actualizarea planurilor calitatii, mediului si/sau SSM
Determinarea si analiza cerintelor referitoare la produs / serviciu
Controlul activitatilor de cercetare-dezvoltare, proiectare, inginerie si consultanta
Avizarea documentatiilor elaborate de INCDE ICEMENERG
Redactarea partilor scrise
Redactarea partilor desenate
Analiza ofertelor/comenzilor clientului. Receptionarea documentelor elaborate de
parteneri
Instructiuni privind modul de efectuare a receptiei mijloacelor fixe
Aprovizionare
Verificarea produselor aprovizionate
Evaluarea furnizorilor
Gestionarea produsului aprovizionat
Controlul operational
Controlul productiei si furnizarii de servicii
Certificarea (omologarea), in cadrul INCDE ICEMENERG, a produselor si
tehnologiilor proprii
Pastrarea produsului si livrarea
Identificare si trasabilitate
Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
Clasificarea si gestionarea deseurilor

INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE

125

ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG

-

SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI

INCDE ICEMENERG - SMI
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE

ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG

-

SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI

INCDE ICEMENERG - SMI
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE

ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG

-

SMI
SMI
SMI
SMI

Nr. contract/protocol
4.2-PO1
5.4-IL2
5.4-PP2
5.4-PP3
5.5-PP1
5.6-PP1
6.2-PP1
7.1-PO1
7.2-PP1
7.3-PP1
7.3-PO1
7.3-PO2
7.3-PO3
7.3-PO4
7.4-IL3
7.4-PP1
7.4-PO1
7.4-PO2
7.4-PO3
7.5-PS1
7.5-PO1
7.5-PO2
7.5-PO3
7.5-PO4
7.6-PO1
7.7-PO1
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Nr.
crt.
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Titlu

Operatorul economic

Pregatirea pentru situatii de urgenta
Audit intern
Evaluarea satisfactiei clientului
Monitorizarea si masurarea produselor
Controlul neconformitatilor
Actiuni intreprinse in cazul unor accidente, incidente si riscuri SSM
Analiza datelor
Imbunatatirea continua a eficacitatii SMI
Actiuni corective
Actiuni preventive
Monitorizarea performantelor de mediu si SSM
Tratarea reclamatiilor
Evaluarea conformarii cu cerintele legale

INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
INCDE
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ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG
ICEMENERG

-

SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI
SMI

Nr. contract/protocol
7.7-PO2
8.2-PS1
8.2-PO1
8.2-PO2
8.3-PS1
8.3-PO1
8.4-PP1
8.5-PS1
8.5-PS2
8.5-PS3
8.5-PS4
8.5-PO1
8.5-PO2
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Anexa 9. Drepturi de autorprotejate ORDA sau în sisteme similare legale

Pentru anul 2016, INCDE ICEMENERG nu deţine Drepturi de autorprotejate ORDA sau în sisteme similare legale
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