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1. SPAŢIUL NAŢIONAL AL CERCETĂRII 
 

România se află la mijlocul unui ciclu de politici publice în domeniul 

cercetării, dezvoltării experimentale şi inovării (CDI). Strategia de CDI - 

SNCDI 2014-2020 susţine obiective ambiţioase, orientate mai ales spre 

creşterea producţiei ştiinţifice şi expansiunea capitalului uman din cercetare. 

Strategia şi-a asumat, totodată, o creştere substanţială a alocărilor publice 

pentru cercetare şi dezvoltare (C&D), de cca. 1% din PIB, precum şi investiţii 

însemnate pentru modernizarea infrastructurilor specifice.  

Documentul de faţă cuprinde principiile, obiectivele – de la cele 

generale, până la acelea operaţionale – şi un sumar al măsurilor care 

guvernează perioada 2014-2020. 

 

1.1 Obiective generale 

 

OG1. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare. 

Obiectivul vizează susţinerea performanţei actorilor economici pe 

lanţurile globale de valoare. Aceasta presupune, printre altele, creşterea 

impactului activităţilor economice printr-un un transfer mai bun de cunoaştere 

şi de expertiză între cercetare şi mediul economic. Strategia îşi propune să 

crească relevanţa economică a cercetării prin dezvoltarea de noi tehnologii, 

produse şi servicii, impulsionând parteneriate între actorii economici şi cei din 

mediul de cercetare şi stimulând activităţile economice care se sprijină pe 

inovarea derivată din cercetare. 

OG2. Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de 

frontieră. 

Strategia îşi asumă creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetării şi 

dezvoltării experimentale româneşti. Pentru atingerea obiectivului va fi nevoie 

de o mai bună integrare a cercetătorilor în iniţiativele, parteneriatele şi 
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programele ştiinţifice internaţionale; de atragerea cercetătorilor performanţi şi 

formarea cercetătorilor de vârf; de susţinerea infrastructurilor de cercetare şi 

de creşterea gradului de utilizare şi a accesului la acestea; precum şi de 

formarea masei critice de cercetători în domeniile ştiinţifice cele mai 

promiţătoare.  

OG3. Creşterea rolului ştiinţei în societate. 

Scopul principal al investiţiei în cercetare, dezvoltare şi inovare rămâne, 

în cele din urmă, creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii cetăţenilor. 

Strategia îşi asumă acest obiectiv nu doar prin investiţiile amintite şi prin 

susţinerea activităţilor economice bazate pe CDI, ci şi promovând programe 

prin care cercetarea răspunde direct unor nevoi concrete ale sectorului public. 

Acestea urmăresc atât rezolvarea prin soluţii inovatoare a unor probleme 

publice specifice, cât şi asistenţă expertă în elaborarea politicilor publice. 

 

1.2 Obiective specifice 

 

OS1. Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului 

privat prin instrumente de antrenare a antreprenoriatului şi comercializării 

rezultatelor de C&D, precum şi prin credibilizarea parteneriatelor dintre actorii 

publici şi cei privaţi. 

OS2. Susţinerea procesului de specializare inteligentă prin 

concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi inovare cu relevanţă 

economică şi cu potenţial de C&D demonstrate. 

OS3. Concentrarea unei părţi importante a activităţilor de CDI în 

domenii cu relevanţă publică, pentru a creşte capacitatea sistemului de CDI 

de a răspunde nevoilor sectorului public şi a dezvolta abilitatea acestuia din 

urmă de a adopta rezultatele cercetării. 

OS4. Susţinerea aspiraţiei către cercetarea la frontiera cunoaşterii 

printr-o mai bună integrare a cercetării româneşti în spaţiul european şi 

internaţional de proiecte şi iniţiative de cercetare, dezvoltare şi inovare. 
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1.3 Obiective specifice transversale 

 

OS5. Dublarea numărului total de cercetători până în 2020 prin 

asigurarea unei creşteri rapide şi sustenabile, numerice şi calitative, a 

resurselor umane din cercetare, dezvoltare şi inovare. 

OS6. Dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante, 

capabile să susţină programe ştiinţifice de anvergură, prin mecanisme de 

finanţare instituţională bazate pe proceduri de monitorizare şi evaluare în 

acord cu bunele practici internaţionale. 
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2. SPAŢIUL EUROPEAN AL CERCETĂRII 

 

2.1 Programul European de Cercetare Horizon 2020 și Horizon Europe 

 

Comisia Europeană a lansat programul cadru Horizon 2020 (2014-2020) 

cu valoarea de EUR 80 miliarde (USD 108 miliarde), un program financiar, 

care este componenta cheie, care, la rândul său este componenta 

fundamentală a strategiei Europe 2020 cu rolul de a spori competitivitatea 

pentru stimularea creşterii economice şi crearea de noi locuri de muncă. 

Horizon 2020 prevede 

 EUR 24.6 miliarde (USD 33.2 miliarde) pentru cercetare ştiinţifică, 

 EUR 18 miliarde (USD 24.3 miliarde) pentru investiţii în tehnologii şi 

IMM, 

 EUR 31.7 miliarde (USD 42.8 miliarde) pentru a facilita soluţionarea 

problemelor de interes comun: schimbări climatice, dezvoltarea 

transportului durabil şi a mobilităţii, energia regenerabilă, siguranţa 

alimentară, etc. 

H2020 reuneşte Programul-cadru pentru cercetare, Programul - cadru 

pentru competitivitate și inovare (activitățile legate de inovare), Institutul 

European de Inovare și Tehnologie(EIT). 

Programul H2020 cuprinde setul de propuneri: 

- obiective generale, a considerentelor și a valorii adăugate pentru 

Uniune, a pachetului de măsuri financiare și a dispozițiilor referitoare la 

control, monitorizare și evaluare 

- program specific unic de punere în aplicare a Orizont 2020, de stabilire 

a modalităților de punere în aplicare și a conținutului în ceea ce 

privește liniile generale ale activităților 
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- un set unic de reguli de participare și diseminare, de stabilire a unor 

modalități de finanțare și de rambursare a costurilor, a condițiile de 

participare, a criteriilor de selecție și de atribuire, precum și a regulilor 

privind proprietatea, exploatarea și diseminarea rezultatelor 

- propunere separată pentru componenta din Orizont 2020 care 

corespunde Tratatului Euratom 

Noutăţi aduse de H2020: 

 simplificare foarte mare prin intermediul unei structuri mai simple a 

programului și al unui set unic de reguli, printr-un grad mai mic de 

birocrație datorat unui model de rambursare a costurilor ușor de utilizat, 

prin intermediul unui punct unic de acces pentru participanți, datorită unor 

formalități mai puțin numeroase pentru pregătirea propunerilor, prin 

reducerea numărului de controale și audituri, cu scopul general de a 

reduce perioada medie de acordare a finanțării cu 100 de zile; 

 abordare favorabilă incluziunii deschisă noilor participanți, inclusiv celor 

cu idei diferite de opiniile generale, asigurându-se posibilitatea de a 

asigura și participarea efectivă a cercetătorilor și a inovatorilor de vârf din 

întreaga Europă și din afara acesteia; 

 integrarea cercetării și a inovării prin asigurarea continuă și coerentă a 

finanțării de la idee la piață; 

 mai mult sprijin pentru inovare și activitățile apropiate de piață, ceea ce 

conduce la un stimulent economic direct; 

 un puternic accent pe crearea de oportunități de afaceri plecând de la 

reacția la preocupările majore comune cetățenilor europeni și nu numai, și 

anume „provocările societale”; 

 mai multe posibilități pentru noii participanți și pentru oamenii de știință 

tineri, promițători, de a-și face cunoscute ideile și de a obține finanțare. 

Obiectiv general: 

Orizont 2020 contribuie la dezvoltarea unei economii bazate pe 

cunoaștere și inovare în cadrul Uniunii, prin mobilizarea de fonduri 
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suplimentare suficiente pentru cercetare, dezvoltare și inovare. Astfel, Orizont 

2020 sprijină punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 și a altor politici ale 

Uniunii, precum și realizarea și funcționarea spațiului european de cercetare 

(ERA).  

Acest obiectiv general este urmărit prin intermediul a trei componente 

complementare dedicate (concentrarea resurselor pe priorităţi cheie): 

(a) excelenței științifice; 

(b) poziției de lider în sectorul industrial și 

(c) provocărilor societale. 

  

În perspectiva următorului ciclu european al cercetării s-a elaborat o 

proiecție a viitorului program Horizon Europe 2021-2027. 

Finanțarea UE pentru cercetare și inovare 2021-2027 va ajuta statele 

membre UE să concureze la nivel global și să păstreze modelul european 

social unic. Programul își propune să îmbunătățească viața de zi cu zi a 

milioane de oameni din Europa și din întreaga lume, ajutând la rezolvarea 

unora dintre cele mai mari provocări ale societății europene. Bazându-se pe 

realizările și succesele programelor de cercetare și inovare emblematice ale 

UE, Comisia propune un buget de 100 de miliarde de euro pentru perioada 

2021-2027 pentru Horizon Europe și programul de cercetare și formare 

Euratom. 

CARACTERISTICILE principale ale programului Horizon Europe 

Programul este propus ca cel mai ambițios program de finanțare a 

cercetării și inovării. Acesta va continua să conducă excelența științifică a 

Europei prin intermediul Consiliului European pentru Cercetare și al bursei și 

schimburilor Marie Skłodowska-Curie și să beneficieze de consultanța 

științifică, de sprijinul tehnic și de cercetarea dedicată a Centrului Comun de 

Cercetare (JRC). Va adăuga un nou nivel de ambiție și va stimula impactul 

științific, economic și societal al finanțării UE. Consolidarea științei și 

tehnologiei în UE datorită creșterii investițiilor în persoane cu înaltă calificare 
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și a cercetării de vârf; Promovarea competitivității industriale a UE și a 

performanței sale în materie de inovare, în special sprijinirea inovării în 

domeniul creării de piețe prin intermediul Consiliului European pentru Inovare 

și al Institutului European de Inovare și Tehnologie; Realizați prioritățile 

strategice ale UE, cum ar fi Acordul de la Paris privind schimbările climatice și 

abordați provocările globale care afectează calitatea vieții noastre de zi cu zi. 

Noutățile programului sunt: 

- Consiliul European pentru Inovare: va deveni un birou unic pentru 

a aduce cele mai promițătoare idei de la laborator la aplicații din lumea reală 

și pentru a sprijini cele mai inovatoare întreprinderi de înființare și companii 

pentru a-și mări ideile. Acesta va oferi sprijin direct inovatorilor prin intermediul 

a două instrumente principale de finanțare, unul pentru etapele timpurii și 

cealalt pentru dezvoltarea și implementarea în economie/piață.  

- Misiuni de cercetare și inovare la nivelul UE: obiective ambițioase 

și îndrăznețe pentru a aborda aspecte care afectează viața noastră de zi cu zi. 

Exemplele ar putea varia de la lupta împotriva cancerului, la transportul curat 

sau la oceanele fără plastic. Acestea vor fi co-proiectate cu cetățenii, părțile 

interesate, Parlamentul European și statele membre. 

- Open Science va deveni modus operandi al Horizon Europe. 

Aceasta va depăși politica de acces deschis a Orizont 2020 și va necesita 

acces liber la publicații, date și la planurile de gestionare a datelor.  

- O nouă generație de parteneriate europene: Horizon Europe va 

raționaliza numărul de parteneriate pe care le co-programează sau 

cofinanțează de UE cu parteneri precum industria, societatea civilă și 

fundațiile de finanțare.  

- Reguli mai simple: Acest lucru va spori certitudinea juridică și va 

reduce povara administrativă a beneficiarilor și a administratorilor de 

programe. 

Noul program va fi implementat prin trei piloni: 
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 • Pilonul Open Science (25,8 miliarde EUR) sprijină proiectele de 

cercetare de frontieră definite și conduse de cercetători înșiși prin intermediul 

Consiliului European pentru Cercetare (16,6 miliarde EUR), burse de fonduri 

și schimburi pentru cercetători prin acțiuni Marie Skłodowska-Curie (6,8 

miliarde EUR), investește în infrastructuri de cercetare de nivel mondial. 

• Pilonul "Provocări globale și competitivitate industrială" (52,7 

miliarde de euro) sprijină în mod direct cercetările legate de provocările 

societale, consolidează capacitățile tehnologice și industriale și stabilește 

misiuni la nivelul UE cu obiective ambițioase care abordează unele dintre cele 

mai mari probleme ale noastre. Aceasta include, de asemenea, activitățile 

desfășurate de Centrul Comun de Cercetare (2,2 miliarde de euro), care 

sprijină factorii de decizie din UE și naționali, cu dovezi științifice 

independente și sprijin tehnic. 

• Pilonul "Inovație deschisă" (13,5 miliarde EUR) are drept obiectiv 

transformarea Europei într-o primă etapă a inovării de creare a pieței prin 

intermediul Consiliului European pentru Inovare (10 miliarde EUR). Aceasta 

va contribui la dezvoltarea întregului mediu european al inovării, inclusiv prin 

consolidarea în continuare a Institutului European de Inovare și Tehnologie 

(EIT) pentru a încuraja integrarea afacerilor, cercetării, învățământului 

superior și antreprenoriatului (3 miliarde EUR). Horizon Europe va dubla 

sprijinul pentru "împărtășirea excelenței" acordat statelor membre ale UE în 

eforturile lor de a valorifica la maximum potențialul lor național de cercetare și 

inovare. 

 

2.2  Programul European de Cercetare Cărbune și Oțel –RFCS 

 

Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Otel (FCCO) oferă anual 

finanţare de peste 50 de milioane de € pentru proiecte inovative de 

consolidare a  securităţii, eficienţei şi competitivităţii industriei cărbunelui şi 

oţelului din UE. 
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A fost creat în anul 2002 pe baza succeselor Comunităţii Europene 

pentru Cărbune şi Oţel. Piaţa comună vizionară a ajutat la unificarea 

naţiunilor, la revigorarea economiei Europei şi la fundamentarea Uniunii 

Europene, aşa cum este cunoscută astăzi.  

Investiţiile în cercetare şi inovare sunt vitale pentru ca industria 

europeană de cărbune şi oţel să rămână competitivă pe piaţa globală din ce 

în ce mai acerba şi contribuie la creşterea economică şi la crearea de locuri 

de muncă în toate statele membre.  

Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel reuneşte cercetători din 

întreaga Europă pentru a lucra împreuna la proiecte de vârf, de pe urma 

cărora vor beneficia nu doar cei 600,000 de lucrători din industria europeana 

a cărbunelui şi oţelului, ci toți cetăţenii. 

CERCETARE ÎN DOMENIUL CĂRBUNELUI  

Fiind combustibilul fosil cu prețul cel mai accesibil si un producător 

fiabil de energie, cărbunele deține in acest moment o treime din întreaga 

producție de energie a Uniunii Europene. Dezvoltarea tehnologica continua 

poate dezvălui noi moduri de conservare a acestei resurse valoroase pentru 

următoarele generații. 

OBIECTIVELE FCCO 

• Îmbunătăţirea nivelului de sănătate şi securitate pentru lucrătorii din 

minerit 

• Cărbune EU competitiv 

• Industrie mai curata 

• Reducerea dependentei fata de sursele externe de energie 

 Prioritățile programului FCCO pentru 2014: 

- managementul riscurilor de mediu în timpul sau după închiderea 

minelor 

- masuri de prevenire şi diminuare a pericolelor de accidente majore 

din minerit, generate de  fracturarea rocilor, de explozii de gaz, focuri de mină 
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- creșterea eficienţei producției miniere prin utilizarea Tehnologiei 

Informației şi Comunicării (TIC) pentru optimizarea procesului  

- Modernizarea lichidelor derivate din cărbune 

- Îmbunătăţiri tehnologice ce vizează flexibilitatea încărcării si 

performantele de mediu ale termocentralelor 

- Proiecte pilot pentru validarea tehnologiilor emergente si inovative ce 

duc la îmbunătăţirea eficientei si capturarea emisiilor de CO2. 
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3. CARACTERISTICI ALE MEDIULUI SOCIO – ECONOMIC LA 

NIVEL NAŢIONAL 
 

 
 
3.1 Susţinerea procesului de specializare inteligentă 
 

Specializarea inteligentă reprezintă un proces de definire şi consolidare 

a unor domenii de competenţă cu potenţial de impact economic ridicat care, 

prin concentrarea de resurse şi mobilizarea unei mase critice de cercetători, 

pot asigura competitivitatea regională şi/sau globală.  

Cercetarea care urmăreşte succesul comercial sau rezolvarea unor 

probleme publice presante are nevoie de o atenţie specială şi de instrumente 

adecvate. Dacă în ultimii ani s-au înregistrat progrese mai ales în privinţa 

vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti, avansul a fost foarte redus pe 

dimensiunea utilităţii economice sau publice a activităţilor de C&D.  

Se impune, aşadar, o reorientare a politicilor cercetării către asigurarea 

relevanţei directe, economice şi sociale, a rezultatelor activităţilor de CDI în 

cadrul unui proces continuu de definire şi monitorizare a domeniilor-prioritate 

de specializare inteligentă identificate. 

Specializarea inteligentă (smart specialisation) presupune un efort 

complex de explorare şi de selectare a unor domenii de investiţie prioritare, 

menționate în SNCDI 2014-2020, care, sprijinite prin investiţii bine direcţionate 

şi acumularea unei mase critice de resurse umane, au capacitatea de a 

genera concentrări de activitate comercială competitivă.  

Domeniile de specializare inteligentă, identificate în urma procesului de 

consultare a mediului din cercetare, inovare şi economie, sunt următoarele: 

- BIOECONOMIE (aplicabil Bioenergie – biogaz, biomasă, 

biocombustibil)  
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- TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII 

(TIC/ICT)(aplicabil Calcule de înaltă performanță şi noi modele 

computaționale) 

- ENERGIE ŞI MEDIU(aplicabil Creşterea eficientei energetice la 

consumator) 

- ECO-TEHNOLOGII ( aplicabil Tehnologii, echipamente şi sisteme 

tehnice pentru producția de bioresurse și Tehnologii de depoluare şi 

valorificare a deşeurilor)  

Prin strategia națională, au fost identificate următoarele domenii de 

prioritate publică: 

-  SĂNĂTATE ( neaplicabil) 

- SPAŢIU ŞI SECURITATE(aplicabil Evaluarea şi reducerea riscului la 

dezastre și Infrastructuri şi servicii critice) 

- PATRIMONIU ŞI IDENTITATE NAŢIONALĂ, DESCHIDERE, 

COEZIUNE  ȘI COMUNICARE INTERCULTURALĂ (neaplicabil) 

 

3.2  Fondurile Structurale  

 
Noua perspectivă financiară 2014-2020 a UE prevede o nouă abordare 

în materie de programare strategică pentru politica de coeziune, conform 

obiectivelor Strategiei Europa 2020.  

Noua abordare implică: 

• Cadrul Strategic Comun (CSC) adoptat de Comisia Europeană;  

• Acordul de Parteneriat pentru dezvoltare şi investiţii aplicat politicii de 

coeziune (document strategic naţional, elaborat de fiecare Stat Membru şi 

negociat cu Comisia, ce fundamentează şi stabileşte obiectivele tematice de 

dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene în perioada 2014–

2020);  

• Programe subsecvente, care vor transpune elementele prevăzute de 

Acordul de Parteneriat şi care vor conţine angajamente ferme ale Statelor 
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Membre privind îndeplinirea obiectivelor UE prin programarea fondurilor 

comunitare. 

Obiectivele tematice pentru cadrul financiar 2014-2020 sunt 

urmatoarele: 

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării 

2. Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC 

3. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul 

FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM) 

4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate 

sectoarele 

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 

riscurilor 

6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 

7. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din 

cadrul infrastructurilor reţelelor majore 

8. Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea 

mobilității forței de muncă 

9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare 

10. Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe 

și învățare pe tot parcursul vieții 

11. Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților 

interesate și o administrație publică eficientă 

In perioada 2014-2020, România va investi în toate cele 11 obiective 

tematice ale strategiei Europa 2020, folosind resursele fondurilor europene 

structurale şi de investiţii (fondurilor ESI), prin intermediul programelor 

operaționale 2014-2020, prezentate mai jos în continuitate cu programele 

aferente perioadei 2007-2013: 

Temele prioritare finațate prin fondurile europene structurale și de 

coeziune sunt următoarele: 
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- capital uman 

- persoane defavorizate 

- competitivitate 

- infrastructură 

- asistență tehnică 

- dezvoltare regională 

- capacitate administrativă 

- agricultură & pescuit 

- cooperare 

Programe operaționale, orientate către temele menționate, sunt 

următoarele: 

-Programul Operațional CAPITAL UMAN 

-Programul Operațional COMPETITIVITATE 

-Programul Operațional INFRASTRUCTURA MARE 

-Programul Operațional ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

-Programul Operațional DEZVOLTARE REGIONALĂ 

-Programul Operațional CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

-Programul Operațional AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE 

-Programul Operațional CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poad-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014
http://www.fonduri-ue.ro/por-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poca-2014
http://www.fonduri-ue.ro/pndr-2014
http://www.fonduri-ue.ro/ro-bg
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4. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL 

 
ORDONANŢĂ Nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică, modificată și actualizată prin legea nr. 241/2018 

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și 

dezvoltarea tehnologică. 

ORDIN nr. 7079 din 3 martie 2003 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul cercetării 

ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice. 

HOTĂRÂRE nr. 637 din 29 mai 2003 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de 

cercetare-dezvoltare. 

HOTĂRÂRE nr. 442 din 10 aprilie 2003 privind aprobarea unor măsuri 

pentru atragerea, pregătirea şi stabilizarea tinerilor în cercetare. 

HOTĂRÂRE nr.406 din 15 aprilie 2003 privind aprobarea Normelor 

Metodologice Specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi 

acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, 

precum şi modalitatea de susţinere a acestora. 

 LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare. 

LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea 

ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. 

ORDIN nr. 3848 din 14 mai 2004 privind aprobarea Criteriilor de 

selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional utilizate 

pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. 

HOTĂRÂRE nr. 1265 din 13 august 2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea 

programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor 

cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare. 
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HOTĂRÂRE nr. 1266 din 13 august 2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea 

proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare. 

ORDIN nr. 4399 din 28 iunie 2005 pentru echivalarea funcţiilor şi 

gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii 

nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile 

corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin 

Legea nr. 319/2003. 

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă. 

HOTĂRÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr. 319/2006. 

HOTĂRÂRE nr. 1461 din 18 octombrie 2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani. 

ORDIN nr. 2414 din 17 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru 

cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de 

cercetare-dezvoltare. 

ORDIN nr. 3845 din 6 mai 2009 privind aprobarea modelului pentru 

Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a 

Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare. 

ORDIN nr. 2086 din 6 august 2010 pentru aprobarea Normelor privind 

deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea 

profitului impozabil. 

HOTĂRÂRE nr. 134 din 16 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de 

cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat. 

ORDIN nr. 4478 din 23 iunie 2011 privind aprobarea standardelor 

minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 
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învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a 

atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe 

domenii fundamentale P1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 - Ştiinţe 

inginereşti şi P3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru 

Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. 

HOTĂRÂRE nr. 1062 din 19 octombrie 2011 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării 

a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. 

HOTĂRÂRE nr. 786 din 10 septembrie 2014 privind aprobarea Listei 

instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile 

Ministerului Educaţiei Naţionale. 

HOTĂRÂRE nr. 73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei 

de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale 

de cercetare-dezvoltare 

HOTĂRÂRE nr. 185 din 16 aprilie 2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale 
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B. ANALIZĂ SWOT A INCD 
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1. Analiza SWOT financiară 

 

Puncte tari Puncte slabe 
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În anii premergători analizei, INSEMEX a avut o situaţie financiară echilibrată, veniturile 

depăşind cheltuielile, creanţele sunt reduse, s-a obţinut anual profit şi s-a constituit o 

rezervă strategică, capabilă să asigure autonomie financiară (ex. în ceea ce priveşte 

recrutarea, investiţiile, dar şi salariul şi promovarea ). 

Taxele şi contribuţiile la bugetul de stat sunt plătite în termenul legal.  

Sistemul financiar –contabil este informatizat.  

Lipsa împrumuturilor bancare  

Nivelul lichidităţii controlat zilnic, existenţa unei lichidităţi optime 

Există plasamente cu dobânzi avantajoase 

Este implementat un sistem de control intern / managerial conform cu standardele de 
control intern, există proceduri formalizate.  

Există persoană responsabilă cu urmărirea creanţelor şi un program de recuperare a 

acestora. 

Există numit responsabil economic pe fiecare proiect de cercetare în derulare, ce ţine 

evidenţa costurilor eligibile şi a nivelului lor de realizare, anual se face audit al cheltuielilor 

în vederea certificări acestora. 

Există evidenţa şi urmărirea cheltuielilor şi veniturilor pe fiecare departament de cercetare 

şi evidenţa realizărilor pe responsabili de lucrări. 

Întocmirea bugetelor se face pe baza solicitărilor şi fundamentărilor din partea colectivelor 

de cercetare, se asigură transparenţa proiectării bugetare 

Institutul deţine un portofoliu bun de contracte şi comenzi, care asigură realizarea 

veniturilor 
Planificarea strategică a cheltuielilor, păstrând un raport echilibrat, prioritizarea investiţiilor 

în corelare cu necesităţile proiectelor de CD angajate 

Activităţile de marketing, promovare, 

distribuţie au o dezvoltare limitată. 

Necesitatea implementării unui 

program informatic eficient de urmărire 

a realizărilor pe activităţi, 

departamente, care să ofere informaţi 

fiabile şi transparente, comunicare 

adecvată între colectivele de cercetători 

şi compartimentele economice, 

conducere (bază de date unică, care să 
cuprindă în totalitate activităţile 

desfăşurate). 

Plata în avans către executori 

judecătoreşti, fără garanţii privind 

recuperarea sumelor stabilite de titlurile 

executori. 

Pierderi din nerecuperarea unor creanţe 

şi cheltuieli de recuperare a creanţelor. 

 

Oportunităţi Ameninţări 
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Social Fiabilitatea informaţiilor financiare, respectarea 

clauzelor contractuale asigură fidelizarea clienţilor  

Discounturi pentru clienţii tradiţionali, negocierea 

valorii lucrărilor.  

Economii globale şi locale fluctuante şi fluctuaţia pieţelor 

financiare. 

Intrarea în faliment şi insolvenţă a unor beneficiari. 

Crize economice neprevăzute. 

Tehnologic Licitarea pentru servicii științifice și tehnologice 

pentru piaţa Europeană, deschisă pentru activitatea 

desfăşurată de INCD INSEMEX, în special pentru 

Organismul de Evaluare a Conformităţii, NB1809. 

Transmiterea situaţiilor financiare în sistem 
informatic. 

Lipsa informaţiilor utile cu privire la solvabilitatea 

beneficiarilor  

Comunicare deficitară în ceea ce priveşte documentele 

economice și juridice.  

Economic Dezvoltarea sistemului bancar care permite 

angajarea de credite  

Posibilitatea atragerii de venituri din Fondul de 

Dezvoltare Structurală, programele Europene de 

cercetare, programe de cooperare bilaterală. 

Deprecierea leului în raport cu monedele străine, euro, 

dolar, franc elveţian. 

După criza economică, Guvernul României a diminuat 

anual fondurile bugetare pentru activităţile de cercetare 

contractate prin Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

PNCDI  

Ecologic Folosirea mijloacelor electronice pentru plăţi, 

rapoarte către autorităţi, protejând astfel resursele 

naturale ecologice.   

Alterarea/pierderea datelor, salvate şi procesate în format 

electronic  

 

Politic Existenţa unor stimulente financiare ce asigură 

fonduri suplimentare pentru dezvoltare. 

Suport oferit agenţilor economici pentru dezvoltarea 
activităţilor inovative.   

Diminuarea fondurilor alocate activităţii de C-D-I 

Schimbări repetate a legislaţiei economice 



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII 

INSTITUTUL NAŢIONAL  DE CERCETARE DEZVOLTARE 

PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ 

INCD - INSEMEX  PETROŞANI 

25 

 

 

Strategia INSEMEX 2019-2022  și planul multianual de dezvoltare  

 

 

 
Institutul are autonomie financiara asigurată prin implementarea de măsuri active şi 

eficiente la nivel instituţional:  

 Creşterea flexibilităţii ofertei şi negocieri permisive cu agenţii economici;  

 Reducerea cheltuielilor până la un nivel minim şi corelarea acestora cu venitul realizat, în 

vederea menţinerii unui nivel de profitabilitate care să asigure dezvoltarea activităţilor 
institutului în condiţii adecvate;  

 Depozite bancare care au permis evitarea eşecului financiar;  

 Redimensionarea echipelor de cercetare în conformitate cu volumul de activitate 

(retragerea cercetătorilor seniori din activitate, redistribuirea sarcinilor interne, 

reorganizarea structurii interne a institutului).   
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2. Analiza SWOT ştiinţifică 
 

Puncte tari Puncte slabe 
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 Dezvoltare pozitiva din punct de vedere al produselor/tehnologiilor/serviciilor oferite; 

 Dispune de personal calificat pentru cercetare; 

 Gama variata de servicii științifice si tehnologice furnizate; 

 Dispune de infrastructura noua (echipamente, software); 

 Sunt implementate sisteme de management (calitate, control intern, securitate si sănătate in munca); 

 Beneficiază de o buna reputație pe plan National si International; 

 Institutul are o tradiție de 69 de ani activitate de CDI; 

 Deține echipe de cercetare de dimensiune corespunzătoare; 

 Experiența membrilor echipelor de cercetare este orientata înspre aplicații industriale. Flexibilitate in 

stabilirea de echipe de cercetare multidisciplinare; 

 Posibilitatea abordării de diverse teme (tinerea pasului cu cererea de aplicații in mediul de cercetare sau 

in cel economic) 

 Oportunitate salariala atractiva pentru tinerii cercetători ce aplica pentru o cariera in cercetare, precum si 

pentru păstrarea cercetătorilor cu experienţă;  

 Infrastructura de cercetare-dezvoltare operaţională la nivel International (includerea in platforma ERN-

CIP); 

 Echipele de cercetare sunt  sprijinite de departamente specializate, ce efectuează raportările economice, 

activităţi de achiziții/investiții; 

 Nisa specifica in tara si la nivel regional, in ceea ce privește atmosferele si substanțele explozive; 

 Număr de brevete si cereri de brevete de invenție in creștere. 

 

 Insuficienta personalului  

specializat in informarea si 

promovarea activităţilor; 

 Insuficienta personalului 

specializat in administrarea 

fondurilor nerambursabile; 

 Existenţa anumitor aplicații 

informatice pentru înregistrări 
administrative ce nu permit 

efectuarea de sinteze sau 

monitorizare online; 

 -  Vizibilitatea internaţională scăzuta, 

în ceea ce privește numărul de 

articole publicate cu cotaţie ISI sau 

BDI. 

Oportunităţi Amenințări 

M
E

D
IU

L
 E

X
T

E
R

N
 

Social Exista un grup social expus riscurilor profesionale, direct 

interesat de serviciile oferite, in industria extractiva 
(cărbune, petrol, gaze), petrochimica, a lemnului, morărit, 

cauciuc, producători de echipamente Ex, substanțe 

explozive.  

Interes scăzut al grupului ţintă, datorat lipsei de resursa umana 

tânăra in domeniu (migrația forței de munca dinspre cercetare 
înspre alte medii economice mai bine remunerate) 

Tehnologic Este nevoie de resurse tehnologice pentru activitățile 

oferite de INCD INSEMEX.  

Incapacitate financiară cu privire la adaptarea rapida a institutului 

la posibile schimbări tehnologice majore, necesare pentru 

dezvoltarea activității.  

 

Economic Pe piața externa, exista semne ca se dorește cooperarea cu 

organizația. 

Mediul economic instabil, implicit scăderea posibilităților 

de obținere si returnare a creditelor bancare,  a crescut 

interesul grupului ţintă pentru fondurile nerambursabile in 

domeniile nișei de piața, institutul fiind capabil sa 
furnizeze servicii științifice. 

Statutul economic actual (al pieței EU) obliga companiile 

competitoare sa-si diversifice portofoliul,  prin urmare concurenţa 

pe anumite segmente de clienți va creste. 

Continuarea crizei economice duce la sub-finanțarea activităţilor 

institutului. 

Ecologic Cerințele de respectare a anumitor condiții de mediu in 

concordanta cu normele UE impune necesitatea 

investițiilor in infrastructura pentru grupurile ţintă, implicit 

servicii de consultanta pentru a obține finanțările de care 

au nevoie. 

Integrarea în UE a condus la condiții drastice din punct de vedere 

al respectării mediului înconjurător, cu efecte asupra costurilor de 

investiții in aceasta direcție, costuri improbabil a fi acoperite de 

către grupul ţintă.   

Politic Integrarea in UE a permis accesul grupului ţintă către 

fonduri generoase de finanțare externa. 

 

Instabilitatea strategiilor de ramura (cercetare, industria extractiva 

s.a.m.d.) dezvoltate de către autoritățile centrale de stat 

Instabilitate legislativa in domeniul CDI.  
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1. Orientări strategice 
 
1.1 Activitatea de cercetare – dezvoltare orientată mediului industrial 
 

INCD INSEMEX a desfăşurat activităţi de cercetare – dezvoltare 

inovare, precum şi servicii ştiinţifice şi tehnologice specifice pentru agenţi 

economici din: 

- industria petrol – gaze şi alte industrii cu pericol de atmosfere 

potenţial explozive pentru evaluarea nivelului de securitate la explozie şi 

măsuri de utilizare sigură a instalaţiilor tehnice; 

- industria minieră – studii privind starea de securitate a unităţilor 

miniere din punct de vedere al aerajului minier, degajărilor de metan, 

fenomene de autoaprindere. 

 
1.2 Activităţi de inovare şi transfer tehnologic 

 

INCD INSEMEX are înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 

Mărci, precum și la European Patent Office o serie de brevete și cereri de 

brevete de invenție, realizând astfel asigurarea proprietății intelectuale asupra 

rezultatelor cercetărilor, finanțate prin contractele de CDI. 

 

Conducerea executivă a INCD INSEMEX a urmărit cu mare interes: 

- Asigurarea competitivității economice a beneficiarilor; 

- Îmbunătățirea cooperării intre institut si industrie, mai ales prin 

dezvoltarea de parteneriate public/private, prin: 

- crearea condițiilor materiale si de dotare in scopul satisfacerii prompte 

a solicitărilor beneficiarilor din industrie; 

- diversificarea ofertei de servicii; 

- creșterea numărului de tehnologii si produse transferate in industrie; 

- menţinerea acreditării sistemului de asigurare a calităţii; 

- participarea la licitațiile interne pentru livrarea de servicii specifice 

institutului, atât individual cat si in parteneriate cu alte unități. 
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Transferul tehnologic s-a realizat prin: 

- servicii științifice si tehnologice prestate către terți prin implementarea în 

sistemul de calitate al GLI din cadrul INCD-INSEMEX Petroşani, încercări in regim 

acreditat RENAR utilizate la evaluarea conformității produselor pentru directivele 

europene pentru care INSEMEX-OEC este notificat la Bruxelles cu nr. NB 1809; 

- servicii științifice si tehnologice prestate către terți, prin intermediul 

INSEMEX – GAS – GRUPUL DE AUTORIZARE SALVARE   

- servicii științifice si tehnologice prestate către terți prin intermediul 

INSEMEX – GVIV –GRUP VERIFICARE INSTALATII DE VENTILATIE 

- servicii științifice si tehnologice prestate către terți prin intermediul 

INSEMEX – GANEX – GRUP DE ATESTARE INSTALAŢII Ex. 

- servicii științifice si tehnologice pentru elaborarea expertizelor tehnice a 

evenimentelor generate de explozii/incendii. 

 

1.3 Promovare şi vizibilitate 

 

INCD INSEMEX are o preocupare permanentă pentru creșterea 

vizibilității naționale, dar mai ales a celei internaționale, personalul din 

cercetare elaborând lucrări ştiinţifice pentru reviste cotate ISI sau BDI, pentru 

numeroase sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, 

congrese naţionale și internaţionale. 

 
1.4 Resurse umane 
 
 

INCD INSEMEX susţine dezvoltarea carierei şi perfecționarea 

profesională a personalului de cercetare – dezvoltare prin acordarea 

următoarelor sporuri: 

- spor doctorand –se acordă pe durata derulării stagiului de doctorand 

în procent de 5% calculat la salariul de bază.  

- spor doctorat – se acordă în procent de 15% calculat la salariul de 

bază.  
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Pe plan social conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în 

vigoare se acordă salariaţilor: 

 - tichete de vacantă; 

 - tichete de masă; 

 - decontarea transportului la / de la  locul de muncă; 

 - tichete cadou acordate cu ocazia zilelor de naștere, 8 Martie, a 

Sărbătorilor Pascale,1 iunie şi a Crăciunului, ajutor acordat cu ocazia naşterii 

unui copil, ajutor pentru decesul unui membru al familiei, asigurări medicale 

(fondul de cheltuieli sociale în limita de 5% din fondul de salarii anual), 

- prime de Ziua Cercetătorului, fondul special de cointeresare a 

personalului. 

 

1.5 Sistem informaţional şi de comunicare 
 

În sprijinul activităţii CDI din cadrul INCD INSEMEX, există un sistem ITC 

facil, caracterizat prin: 

- Acces cu bandă largă la INTERNET fix şi mobil; 

- Asigurarea poştei electronice pentru fiecare cercetător; 

- Intranet care permite creşterea transferului de informaţii între membrii 

grupurilor de lucru ; 

- Existenţa unei pagini WEB personalizate ; 

- Acces la informaţii cu caracter tehnic, organizatoric şi legislativ. 

- Achiziţionarea de programe informatice specializate; 

- Personal IT competent; 

- Aptitudini crescute ale personalului în utilizarea aplicaţiilor informatice 

dedicate. 

- Utilizarea pachetului de transfer date si comunicaţie prin telefonie mobilă. 

 

 

1.6 Infrastructura de cercetare - dezvoltare 
 

În cadrul INCD INSEMEX se află o infrastructură de cercetare – 

dezvoltare adecvată desfăşurării activităţii specifice institutului, de un înalt 

nivel de performanţă, similar cu structurile CDI europene cu preocupări 

comune, în anul 2014 fiind catalogată prin Hotărârea de Guvern nr. 786 ca 

Instalaţie de Interes Naţional „Poligon de cercetare / dezvoltare şi încercări 



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII 

INSTITUTUL NAŢIONAL  DE CERCETARE DEZVOLTARE 

PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ 

INCD - INSEMEX  PETROŞANI 

31 

 

 

Strategia INSEMEX 2019-2022  și planul multianual de dezvoltare  

 

materii explozive, substanţe inflamabile / toxice, echipamente antiexplozive şi 

instruirea personalului de intervenţie pentru medii toxice / explozive – 

PCDIEx”. 

Instalaţia de interes naţional PCDIEx are un impact major atât pe plan 

naţional, cât şi pe plan internaţional, concretizat prin: 

- transfer tehnologic către industria minieră şi industria cu pericol de 

atmosfere potenţial explozive; 

- transfer de cunoştinţe către mediul ştiinţific naţional şi internaţional 

prin participări la colaborări, schimburi bilaterale, conferinţe, articole. 

- realizări de expertize tehnice 

INCD INSEMEX Petroşani elaborează expertizele tehnice ale tuturor 

accidentelor provocate de fenomenele explozive generate de gaze, vapori, 

ceţuri şi prafuri combustibile sau de către materiile explozive propriu-zise (cu 

caracter exploziv intrinsec), în vederea elucidării cauzelor care au condus la 

producerea evenimentelor respective şi, ulterior, pentru fundamentarea 

ştiinţifică a unor soluţii tehnice şi reglementări specifice care să preîntâmpine 

apariţia unor accidente similare.  

Pentru a putea răspunde competent solicitărilor de această natură, 

institutul realizează lucrări tehnico-ştiinţifice, bazate pe cercetări de laborator, 

modelări, simulări, teste de laborator complexe şi analize fizico-chimice, 

institutul având o bază materială adecvată şi un personal specializat de înaltă 

calificare. 

Instalaţia de interes naţional Poligon de cercetare / dezvoltare şi 

încercări materii explozive, substanţe inflamabile / toxice, echipamente 

antiexplozive şi instruirea personalului de intervenţie pentru medii 

toxice / explozive – PCDIEx este o instalaţie deschisă oricăror solicitări 

pentru colaborare, suport tehnic pentru experimentare şi pregătire personal, 

solicitări formulate de agenţi economici, institute de cercetare, organisme 

reglementate, interne sau externe. 
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Deoarece utilizarea echipamentelor impune o pregătire tehnică adecvată 

şi cerinţe de securitate deosebite, acesta se realizează numai de personalul de 

cercetare din INSEMEX, iar costurile de acces sunt următoarele: 

 a) nu se percep costuri de acces pentru activitatea de cercetare-

documentare în cadrul lucrărilor de diplomă, master sau doctorat; 

 b) nu se percep costuri de acces pentru activităţi de cercetare desfăşurate 

în comun cu cadre didactice din universităţi şi alte entităţi de cercetare ce nu au 

scop comercial ci doar finalităţi ştiinţifice (lucrări prezentate la simpozioane, 

conferinţe, congrese relevante); 

 c) nu se percep costuri de acces pentru încercări comune comparative 

interlaboratoare similare; 

 d) se percep costuri de acces pentru entităţi comerciale care solicită 

încercări de cercetare-dezvoltare şi / sau certificare produse; în acest caz 

costurile se stabilesc în urma unei cereri (comenzi) care trebuie să ofere toate 

datele tehnice necesare evaluării resurselor umane şi materiale.  

Solicitantul de acces are următoarele drepturi şi obligaţii: 

- să i se acorde sprijin tehnic pentru îndeplinirea obiectivelor pentru care a 

solicitat accesul la toate facilităţile Instalaţiei de Interes Naţional din cadrul 

INSEMEX; 

- să fie instruit în conformitate cu procedurile de securitate şi sănătate în 

muncă; 

- să respecte procedurile SCIM: 

- să respecte condiţiile impuse de INSEMEX Petroşani la acordarea 

accesului; 

- să respecte regulamentul de ordine interioară al INSEMEX Petroşani. 

Accesul la instalaţia PCDIEx se face conform procedurii de acces, 

publicată pe site-ul INSEMEX, la adresa: www.insemex.ro/pcdiex.html.  

 

 

 

http://www.insemex.ro/pcdiex.html
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1.7 Sistemul de management al calităţii 
 
 

În contextul european actual, impus de economia de piaţă aflată într-un 

continuu proces de dezvoltare şi maturizare, credibilitatea pe piaţă a unui 

produs sau serviciu, a furnizorului acestuia împreună cu sistemul calităţii 

implementat de către acesta, a căpătat o importanţă deosebită. Astfel, cu cât 

credibilitatea unui produs sau serviciu este mai ridicată pe piaţă, cu atât mai 

uşor acesta va circula pe piaţa comunitară şi se va vinde mai bine. Dacă însă 

la rândul său furnizorul sau producătorul beneficiază de o credibilitate 

adecvată, se poate asigura creşterea competitivității şi a profitului acestuia. 

Printre soluţiile practicate  în prezent, tot mai frecvent,  în scopul creşterii 

credibilităţii pe piaţă sunt (în ordine crescătoare a costurilor şi dificultăţilor 

implicate): 

- îmbunătăţirea continuă a credibilității institutului atât pe piața internă cât 

și externă 

- testările comparative de produse/ servicii (cu publicarea rezultatelor 

acestora si a clasamentelor astfel obţinute) 

- certificarea produselor / serviciilor si/sau a sistemelor calităţii, 

acreditarea. 

Preocupările continue ale INCD INSEMEX în domeniul implementării şi 

promovării sistemului calităţii pe plan naţional şi internaţional pot fi sintetizate 

sumar pe trei direcţii: evaluarea produselor din domeniul de competenţă în 

scopul certificării şi punerii în siguranţă pe piaţă, certificarea personalului 

pentru activităţi în domeniile ce implică lucrul în atmosferă potenţial explozivă, 

cu substanţe explozive şi pentru industria extractivă, precum şi participarea 

activă în calitate de membru fondator al ASRO la dezvoltarea de standarde şi 

norme naţionale şi la preluarea şi adaptarea standardelor europene din 

domeniul echipamentelor electrice utilizate în medii cu pericol de explozie.  

INSEMEX are două organisme de evaluare a conformității acreditate 

de RENAR: 
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- INSEMEX-OEC pentru evaluarea conformității produselor aflate sub 

incidența directivelor europene:  

- Directiva 2014/34/UE „Echipamente şi sisteme de 

protecţie utilizate în medii potenţial explozive – ATEX”; 

- Regulament 2016/425 „Echipamente individuale 

de protecţie”; 

- Directiva 2014/28/UE „Explozivi de uz civil”; 

- Directiva 2013/29/UE  “privind armonizarea legislației 

statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a 

articolelor pirotehnice” 

- INSEMEX – GLI grup de laboratoare de încercări pentru o gamă largă 

de metode de determinare, verificare și testare pentru echipamente Ex, 

materiale, EIP, factori de mediu, gaze, prafuri, explozivi, amestecuri și articole 

pirotehnice etc. 
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2.Obiective strategice pe categorii de activităţi 
 

În vederea diminuării/combaterii punctelor slabe identificate în analiza 

SWOT ştiinţifică prezentate la punctul B2, şi anume:  

-  Insuficienţa personalului specializat în promovarea activităţilor; 

 - Insuficienţa personalului specializat în administrarea fondurilor 

nerambursabile; 

 - Existenţa anumitor aplicații informatice pentru înregistrări 

administrative ce nu permit efectuarea de sinteze sau monitorizare online; 

 -  Vizibilitatea internaţională scăzuta, în ceea ce privește numărul de 

articole publicate cu cotaţie ISI sau BDI, 

s-au elaborat următoarele obiective strategice: 

 

2.1 Stabilirea priorităţilor de dezvoltare:  
 
- Ridicarea performanţelor ştiinţifice şi de inovare; 

- Asigurarea competitivităţii economice a beneficiarilor; 

- Creşterea potenţialului de CDI prin: 

 - Formarea profesională continuă şi asigurarea unei cariere în cercetare; 

- Dezvoltarea instituţională; 

- Dezvoltarea resurselor umane ale institutului; 

- Creșterea vizibilității naţionale şi internaţionale; 

- Dezvoltarea parteneriatelor CDI cu institute si universităţi; 

- Îmbunătăţirea cooperării între institut şi industrie, mai ales prin dezvoltarea 

de parteneriate public private, prin: 

- crearea condiţiilor materiale şi de dotare în scopul satisfacerii prompte 

a solicitărilor beneficiarilor din industrie; 

- diversificarea ofertei de servicii adresate beneficiarilor; 

- creşterea numărului de tehnologii şi produse (ale cercetării) 

transferate în industrie; 
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- (oportunitatea înființării unei firme inovative de tip SPIN OFF sau 

START-UP), în baza unui acord pentru un transfer oficial de proprietate 

intelectuală/tehnologie de la INSEMEX la o firmă nou creată, cu sau fără aport 

de capital din partea institutului (sau) a unui centru de transfer tehnologic în 

strictă concordanță cu prevederile HG 406/2003; 

- menţinerea acreditării sistemului de asigurare a calităţii; 

- participarea la târguri şi expoziții cu exponate, afişe, cataloage pentru 

promovarea ofertei INSEMEX; 

- participarea la licitaţiile interne şi internaţionale pentru livrarea de 

servicii ştiinţifice şi tehnologice specifice institutului, atât individual cât şi în 

parteneriate cu alte unităţi. 

Conform strategiei naţionale de CDI şi de integrare în spaţiul european, 

în orientările strategice de creştere a capacităţii, competitivităţii şi calităţii 

activităţilor CDI, respectiv de creştere a impactului în dezvoltarea durabilă 

economică şi socială, institutul efectuează cercetare fundamentală, aplicativă, 

de dezvoltare tehnologică şi de transfer tehnologic pentru următoarele direcţii 

tematice: 

- securitatea resurselor minerale; 

- protecţia antiexplozivă; 

- securitatea echipamentelor şi instalaţiilor; 

- medii explozive şi toxice; 

- protecţia mediului; 

- risc de explozie-industrial; 

- explozivi şi tehnici de împuşcare; 

- salvare minieră şi în medii toxice/explozive; 

- resurse umane; 

- ventilaţie minieră şi industrială; 

- clasificarea lucrărilor subterane din punct de vedere al emanaţiilor; 

- expertize tehnice ale evenimentelor generate de explozii și incendii ale 

substanţelor combustibile şi materiilor explozive. 
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2.2 Creşterea volumului de activitate 
 

Creşterea volumului de activitate CDI, din cadrul institutului, se poate 

realiza prin: 

- atingerea unui raport optim între volumul de activitate de cercetare 

dezvoltare cu rezultate pozitive şi numărul de cercetători atestaţi; 

- publicarea de articole de specialitate; 

- diseminarea şi prezentarea rezultatelor lucrărilor de cercetare; 

- intensificarea transferului tehnologic; 

- creşterea eforturilor de participare la acţiuni de tip brokeraj CDI; 

- identificarea de parteneri viabili, interesaţi în rezolvarea problemelor 

prin activităţi de CDI specifice institutului; 

- atragerea agenţilor economici prin oferte customizate; 

- valorificarea superioară a domeniilor de nişă aflate în portofoliul INCD 

INSEMEX. 

 
 
2.3 Îmbunătăţirea rezultatelor financiare 

 
Îmbunătăţirea rezultatelor financiare, prin: 

- aplicarea unor politici eficiente de atragere contractuală prin oferta de 

servicii CDI INSEMEX a partenerilor de afaceri din mediul economic; 

- diminuarea volumului creanţelor; 

- reducerea cheltuielilor administrative acolo unde este posibil, fără a 

afecta însă buna funcţionare a institutului; 

- maximizarea eficienţei realizărilor din activitatea CDI, fără însă a 

afecta calitatea lucrărilor; 

- prioritizarea investiţilor în scopul obţinerii de rezultate financiare, în 

strânsă corelare cu obiectivele de cercetare contractate. 
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2.4 Atragerea de fonduri extrabugetare 
 
 

Institutul are o bogată paletă de servicii de cercetare pe care o oferă 

societăţii economice româneşti, celei europene şi celei internaţionale, 

constând în activităţi de cercetare aplicativă, dezvoltare tehnologică, training 

specializat pentru salvatori, persoane responsabile pentru instalaţiile din ariile 

cu pericol de atmosferă explozivă şi / sau toxică, elaborarea de studii de 

mediu, evaluarea conformităţii produselor, evaluări de risc de explozie, de risc 

profesional, analize fizico-chimice, teste pentru explozivi, echipamente 

antiexplozive, echipamente individuale de protecţie, determinarea parametrilor 

de explozivitate ale substanţelor inflamabile( gaze, vapori, ceţuri şi pulberi), 

expertize tehnice ale evenimentelor generate de explozii și incendii. 

Managementul institutului urmăreşte optimizarea proceselor desfăşurate 

pentru activităţile CDI orientate către deţinătorii de interese, obţinerea de 

valoare adăugată pentru beneficiari la un nivel superior de calitate şi 

profesionalism. 

De asemenea, managementul are în vedere şi realizarea unei culturi 

organizaţionale caracterizată prin motivare, creativitate, participare şi 

eficacitate, obţinerea de rezultate durabile, lucrul în echipă. 

Abordarea problematicilor institutului se va face pragmatic, stabilindu-se 

grupuri de lucru, coordonatori, obiective, planuri de acţiune cuprinzând sarcini 

necesare atingerii obiectivelor şi termene de implementare. 

Luând în considerare politicile de CDI la nivel european şi naţional, prin 

care se urmăreşte ca 1/3 să fie fonduri bugetare şi 2/3 să fie fonduri atrase din 

economie, politica de ofertare a serviciilor specifice aflate în panoplia 

institutului a fost permanent orientată către agenţii economici. Astfel, institutul 

va depune aceleaşi eforturi de a fi în strâns contact cu operatorii economici, 



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII 

INSTITUTUL NAŢIONAL  DE CERCETARE DEZVOLTARE 

PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ 

INCD - INSEMEX  PETROŞANI 

39 

 

 

Strategia INSEMEX 2019-2022  și planul multianual de dezvoltare  

 

cărora să le poată oferi în continuare servicii de CDI la un înalt nivel de 

cunoaştere pe baze contractuale. 

 
2.5 Creşterea nivelului de vizibilitate, precum şi îmbunătăţirea poziţiei pe 
piaţa internă şi externă 

 

Creşterea nivelului de vizibilitate prin: 

- participare activă la întâlnirile de specialitate, atât în ţară cât şi în străinătate: 

Meeting-urile organizate de IECEx, IMRB (International Mining Rescue Body), 

Autoritățile Miniere din Statele Europene, Forumurile Organismelor Notificate 

pentru Directivele europene ATEX, Explozivi, Pirotehnice, EIP etc.; 

- încheierea de acorduri de cooperare cu organizații de cercetare (universități 

si institute de cercetare naționale și internaționale); 

- participare la manifestările ştiinţifice de profil; 

- organizarea cu periodicitate de doi ani a simpozionului internaţional 

Securitate şi Sănătate în Muncă - SESAM; 

- activitate publicistică ştiinţifico-tehnică a editurii proprii INSEMEX; 

- participarea la realizarea priorităţilor naţionale, manifestând deschidere şi 

acțiuni de iniţiere a diverse acte normative şi legislative; 

- publicare de articole cu rezultate obţinute în reviste de profil cu diferite cotaţii 

CNCSIS ( ISI, baze internaţionale, A, B+， B, C, D, fără cotaţie); 

- participare la târguri şi expoziţii; 

- participare la scheme de comparare și încercări interlaboratoare. 

- transferul rezultatelor cercetării în mediul socio-economic (documentaţii, 

studii, certificate, rapoarte, proiecte, tehnologii, servicii); 

- activităţi de brevetare ( depuneri de cereri, menţinere etc.); 

- diseminarea informaţiilor asupra rezultatelor activităţii CDI a institutului 

(organizare de seminarii, conferinţe şi sesiuni ştiinţifice); 

- prelucrarea rezultatelor cercetărilor efectuate de cercetătorii institutului 

(articole publicate în reviste de specialitate, de preferat cu cotație ISI sau 
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indexate în baze de date internaționale, volumele de lucrări ale 

simpozioanelor, cărţi  etc.); 

- implicarea structurilor responsabile cu relaţiile internaţionale, prin colaborare 

cu departamentele profesionale, în identificarea partenerilor potenţiali; 

- atragerea partenerilor instituţionali din programele de mobilităţi si de formare 

profesională către activităţi de cercetare si creaţie, la realizarea unor consorţii, 

reţele, în vederea participării la programele naţionale si europene specifice; 

- înscrierea INCD-INSEMEX în baze de date internaţionale care promovează 

parteneriate; 

- înscrierea INCD-INSEMEX ca membru în asociaţii profesionale de prestigiu, 

pe plan naţional si internaţional; 

- organizarea de manifestări științifice, conferinţe, simpozioane, pe plan 

naţional si internaţional, cu atragerea unor parteneri de prestigiu. 

 
Îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa internă şi externă prin: 
 
 - angrenarea în proiecte cu arii tematice specifice activităţii desfăşurate 

de INCD INSEMEX, pentru care există experienţă şi calificarea necesară; 

 - participarea la consorţii şi parteneriate directe, atunci când este 

abordată o problematică mai complexă şi se impune abordarea 

multidisciplinară a obiectivelor proiectelor sau contractelor; 

 - obţinerea de rezultate conform clauzelor contractuale. 

 
2.6 Perfecţionarea resurselor umane 
 
Obiective privind resursa umană 
 

- Descentralizare în luarea deciziilor tehnice ; 

- Organizarea departamentelor de cercetare pe  laboratoare cu domenii 

specifice de activitate ; 

- Multidisciplinaritatea colectivelor de cercetare în funcţie de obiectivele 

urmărite; 

- Flexibilitate şi libertate în crearea colectivelor de lucru ; 
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- Flexibilitatea personalului în abordarea problemelor în funcţie de cerinţele 

pieţei ; 

- Stabilitatea personalului ; 

- Cadru adecvat pentru pregătirea personalului ; 

- Disponibilitate şi mobilitate ridicată a personalului; 

- Comunicarea cu uşurinţă cu parteneri străini pentru cei mai mulți dintre 

cercetători. 

- Recrutarea şi selecţia tinerilor cu perspectivă în dezvoltarea unei cariere în 

cercetarea ştiinţifică pe baza procedurilor operaţionale aplicabile, care să 

asigure institutului masa critică necesară menţinerii şi dezvoltării capabilităţii 

personalului din cercetare, asigurării vârstei medii optime a cercetătorilor, 

menţinerea unui raport optim între categoriile de angajaţi ai institutului. 

- Asigurarea dezvoltării personale şi profesionale armonioase,  integrării în 

colectiv, urmărind şi îndrumând  dezvoltarea cercetătorilor prin evaluarea 

periodică a activităţii lor şi modului de integrare în ansamblul de valori a 

institutului, culturi organizaţionale caracterizate prin motivare, creativitate, 

participare şi eficacitate, obţinerea de satisfacţii de către salariaţi, dezvoltarea 

spiritului de echipă şi realizarea performanţei durabile în cercetare. 

- Asigurarea orientării către performanţă prin cooptarea noilor angajaţi  în 

colective de cercetare şi comisii tehnice, oferind şansa afirmări iniţiativei 

individuale, încurajarea unei comunicări deschise, asumarea responsabilităţii 

deciziilor sale, orientări către performanţă şi manifestarea entuziasmului în 

obţinerea acesteia. 

- Suport financiar şi material, şansa egală de învăţare şi îmbogăţire a 

cunoştinţelor profesionale a salariaţilor, oferind posibilitatea participării 

acestora la diferite forme de perfecţionare profesională, doctorate, masterate, 

cursuri de instruire şi acumularea de noi cunoştinţe prin participarea 

la  manifestări ştiinţifice, work-shop-uri. 

- Cercetătorii vor fi sprijiniţi în aderarea lor la diferite organizaţii profesionale, 

comisii şi grupuri de lucru interdisciplinare, dobândirea recunoaşterii 

capabilităţii lor profesionale prin care se face afirmat şi INSEMEX. 
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- În cadrul institutului cercetătorii au libertatea deciziei profesionale dar şi 

responsabilitatea acţiunilor lor, sunt responsabili  în activităţi de contractare şi 

negociere a contractelor cu beneficiarii, sprijiniţi de personalul administrativ în 

administrarea şi gestionarea resurselor financiare şi materiale ale proiectelor 

de cercetare, fac parte din Consiliul Ştiinţific, Comitetele tehnice pe domenii 

de cercetare, sunt consultaţi în vederea fundamentării deciziilor importante şi 

fundamentării datelor privind bugetul institutului, le sunt comunicate hotărârile 

şi deciziile manageriale, cooptaţi în grupuri de lucru şi comisii de expertiză 

tehnică.   

- Aplicarea unei politici de atragere şi  menţinere a personalului de cercetare 

valoros prin acordarea de recompense şi stimulente salariaţilor merituoşi, pe 

baza criteriilor transparente de evaluare şi recunoaştere a realizărilor 

individuale şi de grup. 

- Promovarea activității de colaborare şi parteneriat în cercetare, atragerea 

temporară de personal şi cercetători în vederea realizării unor proiecte 

specifice, complexe şi diversificate.  

- Asigurarea unor bune condiţii de muncă în spaţii amenajate modern, acces 

la Internet şi materiale documentare, echipamente şi aparatură performantă 

pentru desfăşurarea activităţilor. De asemenea, corelarea asigurată securității 

sociale a cercetătorilor printr-o salarizare în raport cu competenţele şi 

responsabilităţile asumate, acordarea unui spor pe perioada stagiului de 

doctorat care urmăreşte încurajarea tinerilor cercetători, doctoranzi cu 

frecvenţă sau doctoranzi fără frecvenţă, angajaţi ai INCD INSEMEX pentru a-

şi finaliza cercetările prevăzute în cadrul programului de doctorat,  plata 

salariilor la timp, decontarea promptă a cheltuielilor de deplasare, plata taxelor 

şi cotizaţiilor la asociaţiile profesionale unde sunt afiliaţi, oferirea unor ajutoare 

sociale , organizarea de întruniri festive.  

Perfecţionarea resurselor umane prin:   

- cursuri de instruire specifice domeniilor de activitate în care activează 

categoriile de personal; 
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- autoperfecţionarea personalului cu studii superioare prin urmare de cursuri 

doctorale, master, postdoctorale, etc.; 

- continuarea unei politici de asigurare a continuităţii activităţii prin ,, ştafeta,, 

predată tinerilor angajaţi de către cercetătorii cu experienţă, aflaţi în pragul 

pensionării. 

  

2.7 Perfecţionarea  infrastructurii CDI  şi susţinerea transferului 
tehnologic 
 

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare dezvoltare constituie un obiectiv 

prioritar al strategiei institutului, premisă necesară realizării unui nivel 

european competitiv în spaţiul european al cercetării după aderarea României 

la Uniunea Europeană. 

În acest sens se urmăresc următoarele: 

- întreţinerea şi modernizarea instalaţiilor C-D-I de importanţă naţională, 

respectiv cele care servesc domeniilor strategice şi pe care INSEMEX le 

deţine - Instalația de Interes Național –IIN-PCDIEx; 

- dotarea laboratoarelor de cercetare cu aparatură şi echipamente de 

cercetare de înaltă performanţă. 

- menţinerea acreditărilor pentru laboratoarele de încercări şi organismele de 

certificare; 

- dezvoltarea sistemelor de calitate integrate, atât pentru activităţi de CDI şi 

administraţie; 

- menţinerea şi dezvoltarea sistemului de asigurare a securităţii informaţiilor 

clasificate. 

- prioritizarea obiectivelor Planului de investiţii şi achiziţii în vederea corelării 

infrastructurii de cercetare la nivel european şi susţinerea realizării 

obiectivelor  ştiinţifice şi de dezvoltare. 

- dotarea laboratoarelor cu aparatură şi echipamente de înaltă performanţă, în 

limita  fondurilor disponibile şi atrase  prin reinvestirea profitului obţinut din 

activitatea derulată şi fonduri bugetare atrase prin competiţia de proiecte.  
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- asigurarea mentenanţei pentru echipamentele şi instalaţiile de cercetare şi a 

spaţiilor de lucru, laboratoare, poligon de încercări, poligon de instruire a 

salvatorilor. 

- achiziţii  directe de echipamente şi aparatură  de cercetare - dezvoltare, 

birotică şi obiecte de inventar  pentru dezvoltarea şi realizarea activităţilor de 

cercetare-dezvoltare. 

- asigurarea unei dezvoltări durabile economică şi tehnică a institutului, 

creşterea productivităţii muncii şi a calităţii lucrărilor executate. 

 

2.8 Valorizarea rezultatelor cercetării 
 

În baza analizelor economice şi a strategiilor naţionale de dezvoltare pe 

domeniile de activitate în care se regăseşte activitatea INCD INSEMEX, se 

vor stabili priorităţile de dezvoltare atât în ceea ce priveşte programul de 

investiţii, cât şi în planul resurselor umane, având ca scop final valorizarea 

rezultatelor cercetării. 

Se vor corela, pe cât posibil, eforturile financiare în scopul atingerii 

obiectivelor de dezvoltare propuse, fiind utilizate toate mecanismele 

disponibile, respectiv derularea de proiecte din fonduri de la buget sau 

reinvestirea profitului obţinut din activitatea derulată în anii precedenţi. 

De asemenea, se vor avea în vedere şi  beneficiile care pot rezulta în 

urma aplicării planului de dezvoltare sub cele doua aspecte: beneficiile 

societăţii româneşti (care are în INCD INSEMEX un institut competent în 

asigurarea securităţii miniere şi protecţiei la explozie) şi beneficiile economice 

directe ale institutului. 
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D1. PLANIFICAREA STRATEGICĂ / ANALIZA COSTURILOR / SURSE DE FINANŢARE/OBIECTIVE  

 

2019-2022 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE  

 

OBIECTIVE / ACŢIUNI 

DE REALIZARE 

COSTURI 

ESTIMATE/ 

SURSE DE 

FINANŢARE 

TERMENE 

ESTIMATE 

 

EFECTE ECONOMICE 

La finalul perioadei  

1 

Dezvoltarea 

activităţii de 

cercetare –

dezvoltare 

Se va extinde şi aprofunda tematica de 

cercetare  

Vor fi iniţiate noi proiecte naţionale şi 

internaţionale  

Oferta de cercetare va fi corelată cu 

cerinţele mediului privat şi tendinţele de 

dezvoltare   specifice domeniilor 

institutului la nivel naţional şi 

internaţional. 

Se vor iniţia colaborări bilaterale cu 

mediul universitar, ştiinţific din ţară şi 

străinătate . 

Se va continua valorificarea rezultatelor 

de cercetare prin producţia proprie  şi 

transfer tehnologic la parteneri, 

diseminarea informaţiilor.  

Extinderea 

investițiilor cu peste 

12.000 mii lei pentru 

toată perioada faţă 

de anul 2018 

 

Surse de finanţare; 

- fonduri  atrase de 

la parteneri , agenţi 

economici, 

autorităţi. 

- fonduri bugetare  

- fonduri externe  

 

Progresiv 

din anul 

2019 

Creşterea cifrei de afaceri cu 

peste 5 % faţă de anul 2018 

 

Creşterea profitului cu peste  

3 % faţă de 2018. 

 

Asigurarea unei dezvoltări 

durabile economică şi tehnică 

a beneficiarilor prin limitarea 

acţiuni riscurilor ce se 

manifestă asupra mediilor 

explozive şi toxice, protecţiei 

mediului şi al personalului 
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2 

Utilizarea şi 

gestionarea 

eficientă a 

resursei 

Umane 

pentru 

atingerea 

obiectivelor 

institutului 

Creşterea potenţialului CDI prin formarea 

profesională a personalului  

Dezvoltarea resursei umane şi asigurarea 

potenţialului acesteia prin angajarea de 

noi absolvenţi şi menţinerii cercetătorilor 

merituoşi. 

Dezvoltarea managementului CDI şi 

administrativ. 

Crearea unui climat şi a unei culturi 

organizaţionale propice performanţei şi 

prestigiului profesional , prin motivarea 

adecvată a personalului 

Creşterea câştigului mediu al personalului 

din activitatea de cercetare cu 30 % și 

25% pentru personalul administrativ. 

200 mii lei chelt. 

perfecţionare personal 
CD  

400 mii lei cheltuieli  

salariale suplimentare 
pentru noi angajaţi şi 

creşterea  venitului 

mediu al 

cercetătorilor. 
100 mii lei cheltuieli 

privind taxele şi 

cotizaţiile la 
organisme 

profesionale  

Surse de finanţare; 

- fonduri proprii  
- fonduri  atrase de la 

parteneri , agenţi 

economici, autorităţi. 
- fonduri bugetare 

- fonduri externe 

Anual  

Creşterea nr. de personal cu 4 noi 

absolvenţi  
Menţinerea capacităţii de 

cercetare a institutului prin  

asigurarea unei structuri de 
personal din activitatea de CDI  

adecvată necesităţilor de realizare 

a obiectivelor institutului.  

Crearea unui climat de încredere 
şi satisfacţie profesională. 

Creșterea salariilor pentru 

personalul institutului. 
Obţinerea de performanţe 

superioare de către personalul  

institutului prin creşterea 

productivităţii muncii cu 2 % faţă 
de 2018. 

Nr. participanţi la  doctorat şi 

masterat în  perioada 2018-2022: 
10 persoane 

3 
Promovare şi 

vizibilitate 

Asigurarea condiţiilor şi stimularea 

personalului în publicarea de  articole 

ştiinţifice în reviste  de specialitate.  

- asigurarea funcţionalităţii editurii proprii 

şi publicarea de cărţi de specialitate a 

propriilor angajaţi şi a partenerilor  de 

afaceri. 

- participarea activă la manifestări 

Cheltuieli de editare a 

articolelor şi cărţilor 

200 mii lei   

Cheltuieli de 

participare al 

manifestări ştiinţifice  

700 mii lei 

Cheltuieli pentru 

Permanent 

Realizarea unei comunicări 

adecvate , formal şi informal. 

Creşterea oportunităţilor de 

realizare a obiectivelor 

institutului. 

Asigurarea documentării şi a 

fundamentării opţiunilor alese.  
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ştiinţifice în ţară şi străinătate  şi 

prezentarea de comunicări ştiinţifice 

relevante. 

- obţinerea de premii prin participarea la 

târguri şi expoziţii. 

Îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa internă şi 

externă  

Menţinerea acreditării laboratoarelor şi 

organismului de certificare . 

Sistem informaţional şi de comunicare 

adecvat cerinţelor, poştă electronică, 

abonamente /achiziţie publicaţii,  

Atragerea de  noi  posibili investitori  

 

media  
80 mii lei  

Costuri privind 
serviciile de acreditare 

si metrologie  

500 mii lei  

O parte a cheltuielilor 
cu bunuri şi servicii  

pentru poştă , 

telecomunicaţii, 
servicii asigurate de 

terţi pentru tehnica de 

calcul, abonamente 

publicaţii de circa  

200 mii lei  

Asigurarea colaborării şi a 

vizibilităţii performanţelor 

institutului . 

 

Asigurarea unui management 

adecvat  realităţii  specifice a 

institutului în cadrul său şi cu 

mediul extern. 
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4 

Infrastructura 

de cercetare 

–dezvoltare 

Prioritizarea obiectivelor Planului de investiţii 
şi achiziţii în vederea corelării infrastructurii 

de cercetare la nivel european şi susţinerea 

realizări obiectivelor de dezvoltare . 

Dotarea laboratoarelor cu aparatură şi 
echipamente de înaltă performanţă, în limita  

fondurilor disponibile  şi prin reinvestirea 

profitului obţinut din activitatea derulată şi 
fonduri bugetare atrase prin competiţia de 

proiecte. 

Asigurarea mentenanţei pentru echipamentele 

şi instalaţiile de cercetare şi a spaţiilor de 
lucru, laboratoare, poligon de încercări. 

Achiziţii  directe de echipamente şi aparatură  

de cercetare - dezvoltare, birotică şi obiecte de 
inventar. 

Fonduri pentru 

investiţii  de peste 

3.000 mii lei/an 
 

Cheltuieli de 

întreţinere, 

modernizare şi 
reparaţii  de 

 600 mii lei/an 

 
Cheltuieli cu bunuri 

de 100 mii lei/an 

 
Sursa de finanţare; 

- fonduri proprii 

- fonduri bugetare 

Anual 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Creşterea capabilităţii economiei 

naţionale de a identifica şi limita 

acţiunea riscurilor în mediile 
potenţial explozive şi /sau toxice. 

Soluţionarea practică a 

solicitărilor clienţilor beneficiari 
şi ridicarea competenţei lor 

economice. 

Asigurarea unei dezvoltări 

durabile economică şi tehnică a 
institutului, creşterea 

productivităţii muncii şi a 

calităţii lucrărilor executate, 
veniturile din CD generate din 

contracte cu agenții economici se 

estimează că vor crește cu cca. 

2% anual până în 2022. 
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5 
Sistem de 

management 

Îmbunătăţirea capacităţii administrative şi 

manageriale în cadrul institutului, în vederea 
asigurării calităţii activităţilor productive şi 

administrative, fiabilitatea informaţiilor. 

- menţinerea acreditării sistemului de calitate  
pentru laboratoarele de încercări şi 

organismele de certificare 

-  îmbunătăţirea sistemului de control intern 

managerial al activităţilor  administrative. 
- menţinerea şi dezvoltarea /adaptarea 

sistemului de asigurarea securităţii şi 

fiabilităţii informaţiilor 
-  îmbunătăţirea şi modernizarea 

instrumentarului managerial 

 

Cheltuieli de 
perfecţionare a 

personalului  

20 mii lei  

 
 

Sursa de finanţare; 

- fonduri proprii 
- fonduri bugetare 

 

Permanent  

Creşterea nivelului calitativ al 

deciziilor colective şi  ale 
conducerii , fundamentat pe  

cunoaşterea realităţii, cauzelor 

situaţiilor existente  prin 
aplicarea controlului , luarea de 

măsuri adecvate ce se impun . 

Eficientizarea de ansamblu a 

activităţii . 
Crearea  premizelor pentru 

menţinerea INCD-INSEMEX şi 

consolidarea poziţiei pe piaţa 
internaţională şi naţională.  
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D.2 PLANIFICAREA OPERAŢIONALĂ / ANALIZA COSTURILOR / SURSE DE FINANŢARE/OBIECTIVE  
 

2019-2022 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE  

 

OBIECTIVE / ACŢIUNI 

DE REALIZARE 

COSTURI ESTIMATE/ 

SURSE DE 

FINANŢARE 

TERMEN

E 

ESTIMAT

E 

 

EFECTE ECONOMICE  

1 

Creşterea cifrei 
de afaceri, a 

nivelului de  

vizibilitate 
naţională şi 

internaţională 

1. Ridicarea performanţei ştiinţifice şi de inovare a 

rezultatelor de cercetare prin asigurarea competitivităţii 

economice a beneficiarilor. 
2. participarea la realizarea priorităţilor naţionale în 

domeniul specific  prin realizarea de proiecte de cercetare 

şi iniţierea de acte legislative şi normative. 

3. participarea în echipe de cercetare interdisciplinare, 
organismelor de analiză şi lucru pentru domenii de interes 

naţional. 

4. participarea la manifestări ştiinţifice, târguri şi expoziţii,  
organizarea periodică a simpozionului internaţional 

SESAM  

5 .Evidenţa producţiei ştiinţifice pe baza actualizării 
continue a  bazei de date a managementului cercetării 

privind stadiul  şi valorificarea rezultatelor de cercetare 

obţinute de institut, publicarea rezultatelor. 

6. urmărirea producției de lucrări în publicaţii  care să 
îndeplinească cerinţele  standardele internaţionale. 

1. Surse de finanţare; 

Fonduri ale agenţilor 

economici în proporţie de 
circa 50% din cifra de 

afaceri a institutului 

2. sursa de finanţare ; -

fonduri bugetare de circa 
50% din cifra de afaceri  

4. susţinerea financiară a 

specialiştilor din fonduri 
proprii ale institutului  

5. alocarea de fonduri  

proprii şi atrase de la 
parteneri –sponsori şi 

bugetare pentru manifestări 

ştiinţifice  

Progresiv 

începând 
din 2018 

 

 
 

 

 

 

Creşterea cifrei de afaceri cu 

peste 5% în anul 2022 faţă de 

anul de 2018, în condiţii 

stabile ale economiei naţionale 

şi Europene. 
 
Măsuri de limitare a acţiuni 

riscurilor potenţiale în ramurile 

economiei naţionale, evitarea 
pierderilor umane şi materiale. 

 

 

2 

Realizarea / 

Creşterea 

moderată a 

1. creşterea valorică a lucrărilor şi menţinerea calităţii 

ştiinţifice a acestora  

2. iniţierea de proiecte bilaterale cu universităţi şi 

Surse proprii, bugetare şi 

cofinanţări ale 

partenerilor în lucrările 

 

Asigurarea unei dezvoltări 

durabile economică şi tehnică a 

beneficiarilor prin limitarea 
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volumului de 

activitate 

parteneri internaţionali. 

3. elaborarea de oferte de cercetare pentru participarea 

la  programele de cercetare din cadrul Planului 

Național de Cercetare Dezvoltare Inovare -PNCDI, 

Plan sectorial al ministerelor ce tratează domeniile de 

specialitate ale institutului, program nucleu ce asigură 

dezvoltarea propriilor cercetări. 

4. realizarea de expertize tehnice la solicitarea 

agenţilor economici şi autorităţilor. 

de  cercetare. 

 

 

acţiuni riscurilor ce se manifestă 

asupra mediilor explozive şi 
toxice, protecţiei mediului şi al 

personalului. 

 

3 

Creşterea 

potenţialului 

de CDI 

1. dezvoltare instituţională  

- menţinerea potenţialului de cercetare prin asigurarea 

întreţinerii şi modernizarea instalaţiilor de importanţă 

naţională ( poligon de încercări explozive, poligon de 

instruire a salvatorilor, echipamente de cercetare şi 

încercări de laborator privind protecţia la explozie, 

analize –fizico-chimice, protecţia mediului de lucru, 

zgomot şi vibraţii).  

2. identificarea de aparatură, soft, materiale 

bibliografice, acces la baze de date ştiinţifice, 

echipamente şi standuri de cercetare ce pot fi realizate 

prin aport propriu cu materiale achiziţionate, care să 

asigure realizarea în timp real a cercetărilor să reducă 

timpul de culegere şi prelucrare a datelor.  

3. menţinerea acreditării domeniilor de certificare a 

produselor şi echipamentelor  la nivel naţional şi 

internaţional. 

4. utilizarea eficientă a datărilor tehnice deţinute , a 

capacităţii de inovare prin asigurarea cu lucrări din 

1. Costuri de întreţinere 

şi reparaţii    a  

infrastructurii institutului 

500 mii lei /an  

 

2. Cheltuieli de investiţii  

Nivel mediu anual de 

peste 

3.000 mii lei /an  

 

Sursa de finanţare; 

Fonduri proprii 

Fonduri bugetare din 

cadrul proiectelor de 

cercetare şi alocate de 

ministerul coordonator.  

 

3. Costuri privind 

serviciile de acreditare  

Permanent  

Bază  tehnico – materială  care 

să asigure realizarea 

obiectivelor institutului pe 

stabilite pe termen mediu şi 

lung. 

Asigurarea Resursei umane ca 

factorul cel mai important în 

realizarea producţiei 

institutului, în structură optimă 

atât ca număr cât şi nivel 

profesional, în corelaţie cu 

obiectivele de realizat pe 

termen mediu şi lung. 

O forţă de muncă bine 

pregătită , care îşi asumă 

responsabilităţile şi are 

iniţiativă inovatoare poate 

utiliza optim dotările existente. 
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ţară şi străinătate la nivelul optim de funcţionare a 

acestora.  

5. formarea profesională continuă a personalului , 

asigurarea de noi cadre tinere cu potenţial  şi iniţiativă 

în dezvoltarea carierei profesionale ca cercetător. 

De circa 125 mii lei /an  

 

4. perfecţionare pers.  

minim 200 mii lei /an  

Dezvoltarea ariei tematice 

specifice a institutului, 

coroborarea acesteia cu noile 

tendinţe la nivel internaţional 

şi soluţionarea nevoilor 

clienţilor, autorităţilor . 

 

4 

Atragerea de 

fonduri 

extrabugetare 

1. creşterea cofinanţării proiectelor de cercetare de 

către parteneriatul privat, prin oferirea de avantaje 

privind proprietatea intelectuală şi implicarea în 

activităţi de implementare a transfer tehnologic al 

rezultatelor de cercetare; acorduri de parteneriat public 

– privat. 

2. identificarea de posibili investitori în vederea 

valorificării potenţialului de CDI prin abordarea de 

studii a pieţei şi elaborarea de oferte competitive 

pentru clienţi 

Un procent de cca.70% 

din cifra de afaceri 

reprezintă fonduri ale 

agenţilor economici. 

Sursa de finanţare, 

Fonduri ale agenţilor 

economici. 

2. Cheltuieli de  

deplasare, organizarea de 

întâlniri de afaceri 

cuprinse în  cheltuielile 

de  publicitate.  

Permanent  

Asigurarea cotei minime de 

cofinanţare din pachetele de 

informaţii ale Programelor 

naționale sau europene. 

Îmbunătăţirea calităţii 

activităţii CDI pentru clienţii 

de pe piaţa internă şi 

internaţională, pentru 

soluţionarea 

necesităţilor/provocărilor 

mediului privat. 
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5 

Valorificarea 

rezultatelor 

cercetării 

 

 

 

 

 

1. creşterea calităţii serviciilor științifice și tehnologice 

oferite clienţilor prin integrarea  rezultatelor obţinute 

în cercetare. 

2. diseminarea rezultatelor cercetării, premiza unor noi 

lucrări cu arii tematice specifice activităţilor 

INSEMEX. 

3. valorificarea bazei de date, expertizei cercetătorilor 

prin consultanţă, cursuri de formare profesională.  

4. Protejarea proprietății intelectuale prin depunerea 

de cereri de brevete sau menținerea în vigoare a 

brevetelor acordate INSEMEX 

5. Formalizarea transferurilor tehnologice realizate de 

institut către agenții economici, cu care s-au derulat 

contracte CDI 

6. Publicarea de lucrări de cercetare și articole 

științifice în ISI proceedings sau reviste cu cotașie ISI, 

cu factor de impact nenul 

Valorificare în cadrul 

institutului: 

- Circa 8% din cifra de afaceri 

este rezultatul cursurilor de 

formare profesională a 

personalului organizate de 

institut 

- Circa 50% din venituri sunt 
lucrări de expertizare tehnică a 

evenimentelor, evaluarea 

tehnică in situ a instalațiilor 

tehnice din ariile Ex, 

certificare, încercări tehnice,   

valorificarea  rezultatelor prin 

implementare la agenții 

economici beneficiari-

industrie minieră si alte 

industrii cu pericol de 

atmosfere explozive/toxice, 

toate acestea  prin 
valorificarea infrastructurii 

CDI și a cunoștințelor 

ştiinţifice   

- Valorificarea experienței 

institutului prin derularea de 

proiecte cu finanțare națională 

și europeană 40%. 

-funcționarea în cadrul 

INSEMEX a Instalației de 

Interes Național PCDIEx 

asigură cca. 10% din cifra de 

afaceri  

Permanent  

 

Obţinerea satisfacţiei clienţilor 

faţă de rezultatele obţinute prin 

lucrările realizate de 

INSEMEX. 

 

Realizarea veniturilor 

institutului. 

 

Aplicarea de tehnologi de 

împuşcare, tehnologii de 

exploatare a resurselor 

miniere. 

 

Asigurarea protecţiei la 

explozie, emanaţii toxice , 

limitarea riscurilor privind 

protecţia  mediului. 

 

Asigurarea protejării 

intelectuale a rezultatelor 

cercetării. 

Asigurarea vizibilității 

internaționale a activității 

derulate de INCD INSEMEX 
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