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se încearcă consolidarea un climat de siguranţă şi libertate mai mare la 
nivel global. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă include un set 
de 17 obiective de dezvoltare durabilă şi un plan de acţiune până în 
anul 2030, pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea 
inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei.

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă este un plan de acţiune 
universal pentru oameni, planetă şi prosperitate, prin care 

Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă a fost adoptată în 
septembrie 2015 la New York, în 
cadrul lucrărilor Adunării 
G e n e r a l e  a  O r g a n i z a ţ i e i  
Naţiunilor Unite, la care au 
aderat 193 de ţări. 

Răspunsul Uniunii Europene la 
Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă a fost exprimat prin 
Comunicarea CE „Paşii următori 
pentru un viitor european 
durabil. Acţiunea europeană 
pentru  durabi l i ta te" ,  d in  
noiembrie 2016, care confirmă 
integrarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă în cadrul 
politicii europene. 

România este unul dintre cele 
193 state semnatere ale Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă. 
Asumarea de către România s-a 
realizat prin Declaraţia 1 din 
aprilie 2016 a Parlamentului 
României privind obiectivele 
dezvoltării durabile, fiind 
primul care s-a exprimat dintre 
cele 162 de parlamente membre 
ale Uniunii Interparlamentare.

AGENDA 2030 PENTRU 
DEZVOLTARE DURABILÃ



Volumul 2, Numărul 2, 2018

POLITICI

4-7 
Dezvoltarea durabilă. Răspunsul României

Ștefania Deák

„Conceptul de dezvoltare durabilă a fost deja asimilat în România ... Agenda 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă este o foaie de parcurs globală, un parteneriat 
în care România trebuie să se implice susţinut, alături de statele lumii, de la 
nivel guvernamental până la nivelul cetăţeanului obişnuit ...” 

22-23
Dezbaterea Naţională
Contribuţia Institutelor Naţionale de Cercetare - Dezvoltare la revizuirea 
Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României

Palatul Victoria - Sala Transilvania, Bucureşti, 26 iunie 2018
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Misiunea declarată a INCDTP este de 
a se dezvolta ca un institut de 
cercetare,  dezvoltare,  inovare 
competitiv pe plan naţional şi 
european / mondial prin activităţi de 
cercetare-dezvoltare de înalt nivel 
ştiinţific şi  multidisciplinar în 
domeniul textile - confecţii şi pielărie 
- încălţăminte - bunuri de consum din 
cauciuc, pentru agenţii economici din 
sector şi pentru alte domenii conexe.
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Cine suntem

Trecerea la o economie bazată pe cunoaştere reprezintă pentru Uniunea 
Europeană şi pentru România o opţiune strategică fundamentală cu un impact 
deosebit asupra dezvoltării globale a omenirii – „Dezvoltare Durabilă, 
Inteligentă şi Favorabilă incluziunii sociale a forţei de muncă“.
În acest context industria de textile-pielărie, prezentă în toate etapele de 
dezvoltare socială şi economică a omenirii, cu o tradiţie îndelungată de 
inovaţie şi aplicabilitate, se defineşte ca o forţă a industriei mondiale. 
Produsele acesteia sunt omniprezente în societatea modernă, fiind utilizate ca 
protecţie sau expresie a corpului uman; elemente decorative şi de confort în 
case, birouri, hoteluri şi instituţii publice; produse funcţionale în spitale şi 
aziluri; componente de interior pentru mijloacele de transport; elemente 
structurale pentru corturi, acoperişuri sau poduri; elemente de consolidare 
pentru drumuri, diguri, baraje sau canale; saci, plase; gazon artificial pentru 
sport sau activităţi în aer liber etc. 
Forţa şi reputaţia industriei textile-pielărie, calitatea produsului, 
productivitatea, creativitatea şi inovaţia, continuă să se constituie într-o 
fundaţie solidă, o activitate industrială de succes pentru asigurarea stării de 
bine şi pentru creşterea calităţii vieţii. 
Istoria industriei uşoare din România începe în anii 1600, iar cercetarea textilă 
fundamentată organizaţional începe cu anul 1951, dovedindu-şi în timp 
utilitatea ştiinţifică – tehnică - educaţională, devenind un concept dinamic, 
transdisciplinar, integrat flexibil şi orientat, prin reţele de afaceri, către client.
Prin fuziunea Institutului de Cercetări Textile şi a Institutului de Cercetări 
Pielărie - Încălţăminte, în 1996 a luat fiinţă Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti. Momente magice ale 
muncii, ale rezultatelor cercetătorilor, precum şi ale personalului auxiliar s-au 
obţinut de-a lungul acestei perioade. Stimularea legăturii între creştere, 
inovare, creativitate, branding şi internaţionalizare este garanţia faptului că 
produsele industriei noastre contribuie la armonia, siguranţa, liniştea şi 
echilibrul vieţii, atât a OMULUI, cât şi a PLANETEI.

Misiune
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Rezultatele activităţii de cercetare 
mult idisc ipl inară  derulată  de 
INCDTP s-au finalizat prin 30 brevete 
în ultimii 5 ani,  care au atras 
recunoaşterea ştiinţifică naţională şi 
internaţională. Cărţile, articolele de 
specialitate elaborate şi manifestările 
ştiinţifice organizate contribuie la 
îmbogăţirea tezaurului ştiinţific în 
domeniu. 
INCDTP Bucureşti, prin nivelul de 
p e r f o r m a n ţ ă ,  r e l e v a n ţ ă  ş i 
vizibilitate va fi în continuare un 
promotor al cercetării şi cunoaşterii 
multidisciplinare.

Recunoaștere
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Dr. Ing. Pyerina Carmen GHIŢULEASA
Director General

Industria textilă - 
un concept dinamic 
orientat către client

Strategia INCDTP, în concordanţă cu 
domeniile de prioritate publică şi 
prioritate inteligentă definite prin 
Strategia Naţională de Cercetare, 
Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 şi 
Strategia „Europa 2020”, se bazează 
pe multidisciplinaritate - adaptare - 
flexibilitate şi are în vedere:
- trecerea de la produse de larg 

consum la cele funcţionalizate, 
personalizate;

- materiale bioactive, biotehnologii şi 
prelucrare ecologică;

- produse cu performanţă umană 
îmbunătăţită: interactive / smart  / 
multifuncţionale; 

- noi concepte şi tehnologii de eco-
design şi dezvoltare de produs;

- implementarea managementului 
producţiei şi a economiei circulare.

Incubatorul 
Tehnologic și de 

Afaceri 
ITA TEX-CONF

Materiale nanostructurate,  cu 
f u n c ţ i o n a l i t ă ţ i  m u l t i p l e , 
interactive

Biomateriale colagenice, dispozitive 
medicale performante, structuri 
textile multifuncţionale pentru 
sănătate şi creşterea calităţii vieţii

Proiectare şi prototipare rapidă, 
producţie digitală şi virtuală 

Modelare, simulare şi prezentare, 
pentru textile speciale, paraşute, 
parapante 

Dezvoltare direcţii de cercetare 
emergente în domeniul ştiinţei 
pentru patrimoniul cultural: 
n a n o t e h n o l o g i i  p e n t r u 
c o n s e r v a r e a  ş i  r e s t a u r a r e a 
patrimoniului cultural

Instrumente inovative de eco-
design, promovarea identităţii 
naţionale prin creaţie vestimentară

I m p l e m e n t a r e  c o n c e p t  „ z e r o 
deşeuri”

VizibilitateDirecții de cercetareObiective strategice

Reviste recunoscute CNCSIS în 
domeniul Științelor inginerești

grupa A (ISI)                grupa B              
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Recunoaștere internațională



INVENŢIA  se  referă  la  real izarea  unui  ansamblu 
ham/container pentru paraşute sport multifuncţional. 
M u l t i f u n c ţ i o n a l i t a t e a  s e  o b ţ i n e  d i n  p r o i e c t a r e a 
compartimentelor pentru paraşuta de rezervă şi paraşuta 
principală cu volume variabile şi adaptabile volumelor în stare 
pliată ale paraşutelor. Variaţia volumului compartimentului 
pentru paraşuta de rezervă se realizează prin ajustarea lungimii 
buclei de închidere. Variaţia volumului compartimentului 
pentru paraşuta principală se realizează prin crearea unui 
spaţiu pentru umplutura suplimentară care completează 
diferenţa de volum dintre compartiment şi paraşută.
În prezent,  pe plan mondial,  ansamblul ham /container se 
produce pe mărimi, fiecare mărime folosindu-se cu un anumit 
tip de paraşute, de rezervă şi principală, cu volume bine 
determinate în stare pliată.

AVANTAJE

1. Ansamblul este compatibil cu mai multe 
tipuri de paraşute cu volume diferite, ceea ce 
determină utilizarea sa versatilă

2. Ansamblul ham /container multifuncţional 
este proiectat în mărime unică ajustabilă pe 
orice tip de conformaţie

3. Versatilitatea / flexibilitatea în utilizare a 
ansamblului conduc la reducerea deşeurilor în 
procesul de fabricaţie, cât şi la  ieşirea din uz

Domeniu principal
Aeronautică

Beneficiari
Aeroclubul României
Statul Major al Forţelor Aeriene       
Școli de zbor cu paraşuta

CONTAINER PENTRU PARAŞUTE SPORT 
MULTIFUNCŢIONAL -  HCM

Brevet de invenţie A/00862/2017
Ansamblu ham /container pentru paraşute 
sport multifuncţional - HCM

Cuvinte cheie  
ansamblu ham/container
compartiment paraşută
volum paraşută
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Obiectiv de dezvoltare durabilă 12
Consum şi producţie responsabile
Asigurarea unor tipare de consum şi 
producţie durabile

Utilizare
Salturi cu paraşuta 

Colaborare
Contract de licenţă  
Contract comercial de asistenţă tehnică
Transfer de know how 
Colaborare în parteneriat

Spaţiu de stocare cu volum ajustabil

INVENŢIA se referă la un produs pe bază de colagen cu 
polidispersitate largă şi conţinut de aminoacizi liberi, obţinut 
din resurse secundare din industria de pielărie, cu proprietăţi de 
biostimulare sistemică a creşterii plantelor şi pentru tratarea 
seminţelor. Se realizează prin hidroliza alcalină, cu 8...12% oxid 
de calciu, a sub-produselor de piele tăbăcite sau prin hidroliza 
termică a sub-produselor de piele netăbăcită, la 70...85 C, cu 
agitare timp de 3...5 ore, urmată de hidroliză enzimatică, cu 
Alcalase 2,4L, în concentraţie de 2,5.....4,5 UE/gN total, la 
temperatura de 63 C, cu agitare continuă timp de 3.....5 ore. Prin 
acest proces are loc recuperarea masei proteice în proporţie de 
85...95% şi scindarea lanţurilor peptidice, obţinându-se 
polidispersii de colagen cu masă moleculară medie 4-6 kDa şi 
compoziţie formată din aminoacizi liberi, oligopeptide şi 
polipeptide. 

POLIDISPERSII DE COLAGEN PENTRU TRATAREA SEMINŢELOR 
DE CEREALE, PLANTE TEHNICE ŞI HORTICOLE

AVANTAJE
1. Recuperarea cu randamente mari a componentei proteice 

din sub-produse de piele şi  reducerea poluării mediului
2. Valorificarea unei resurse alternative, ecologice, pentru 

tratarea seminţelor, fertilizarea şi biostimularea plantelor şi 
obţinerea de randamente crescute în producţia agricolă

3. Procedeu compact, simplu, eficace, economic, reproductibil
4. Gamă de polidispersii de colagen care poate fi diversificată 

în funcţie de tipul de aplicaţii
5. Alternativă ecologică de tratare a seminţelor şi plantelor, cu 

proprietăţi de stimulare a mecanismelor de autoprotecţie a 
plantelor, de adaptare la schimbări  climatice şi  cu 
posibilitatea reducerii poluării cu produse de sinteză 
(fertilizanţi anorganici, pesticide)

Recunoaştere
International Exhibition 
of Inventions of Geneva, 
2018

Cereri de brevet de invenţie 
A00859-2015/ RO 131871 A2/ 
EP 3170393 A1
Polidispersii de colagen pentru tratarea 
seminţelor de cereale şi procedeu de realizare

Cuvinte cheie 
colagen
tratament sistemic
germinaţie seminţe, nutriţie culturi

Beneficiari
Producători agricoli
Producători de materiale agro chimice
Lucrători în agricultură şi horticultură
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Domeniu principal
Agricultură, horticultură, grădinărit

Obiectiv de dezvoltare durabilă 12
Consum şi producţie responsabile
Asigurarea unor tipare de consum şi 
producţie durabile

Utilizare
Tratarea sistemică a seminţelor şi plantelor 
pentru dezvoltarea culturilor agricole

Colaborare
Contract de punere în fabricaţie 
Contract comercial de asistenţă tehnică
Transfer de know how 
Colaborare în parteneriat

Polidispersie de colagen - distribuţia mărimii de particule

0

0

Sub-produse de piele
Echipament 

hidroliză

Filtru
Nuce Hidrolizat de colagen
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EIP SUBVESTIMENTARE ÎN STRUCTURĂ MODULARĂ DESTINATE 
PERSONALULUI DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE APĂRARE, ORDINE 

PUBLICĂ ŞI SECURITATE - ESMTexMIL

CONSORŢIU

Obiectivele proiectului se încadrează în trei dintre Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă (ODD) cuprinse în Agenda 2030 - Transformarea lumii în care trăim, 
aprobată la Summitul ONU de la New York, din septembrie 2015 şi adoptate de 
Consiliul Uniunii Europene:  

(8) MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ - Promovarea unei 
creşteri economice susţinute, deschisă tuturor şi durabilă, a ocupării depline şi 
productive a forţei de muncă şi asigurarea de locuri de muncă decente pentru 
toţi

(9) INDUSTRIE, INOVAŢIE, INFRASTRUCTURĂ - Construirea unei 
infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile şi favorabile 
incluziunii şi încurajarea inovării

(12) CONSUM ŞI PRODUCŢIE RESPONSABILE - Asigurarea unor modele de 
consum şi de producţie durabile

Proiectarea şi realizarea elementelor modulare de EIP subvestimentare 
funcţionale, în structură simplă şi / sau multistratificată, prin utilizarea de 
suporturi textile care  înglobează cele mai noi fibre de înaltă performanţă şi / 
sau fibre functionalizate (de exemplu: fibre funcţionalizate cu conţinut de 
PCM- materiale cu schimbare de fază, Vitamina E, Phermetrin etc.) în cote de 
participare diferite, inclusiv finisarea funcţională a suporturilor realizate, 
pentru asigurarea funcţiilor de protecţie multiplă şi de confort, impuse de 
utilizatorii finali ai EIP, precum şi testarea-validarea în condiţii de laborator 
prin încercări specifice.

Proiectarea şi realizarea prototipurilor de EIP subvestimentare în structură 
modulară, adaptate zonelor corpului cu sensibilitate termică ridicată, capabile 
să asigure pe de o parte confortul termic sporit şi pe de altă parte protecţia la 
ameninţări multiple, impusă de domeniul de utilizare (de exemplu: protecţia 
la agenţi biologici, temperaturi extreme, încărcare electrostatică etc.).

Validarea prin testare, în condiţii reale de utilizare a prototipurilor de EIP 
subvestimentare, pentru domeniul apărare /ordine publică / securitate.

OBIECTIV PRINCIPAL

Dezvoltarea de echipamente  
subvestimentare funcţionale,  
concepute  pentru a fi integrate 
în sistemele de echipamente de 
protecţie specializate, în scopul 
asigurării supravieţuirii şi 
r ez i s t en ţ e i  persona lu lu i  
operativ din structurile de 
apărare / ordine publică / 
securitate, în condiţii variabile 
de temperatură, niveluri de 
activitate şi de greutate a 
echipamentelor  transportate.
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CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI ROMÂNEȘTI 
PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE (P2) - PNCDI III

2.1 Competitivitate prin CDI / Transfer la operatorul economic PTE

 Unitatea Executivă pentru Finanţarea
Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI

OBIECTIVE SPECIFICE

OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ
STIMPEX


MAGNUM

Ing. Doina TOMA
Responsabil de proiect

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti

REZULTATE ESTIMATE

Elemente modulare ale EIP subvestimentare

Prototipuri de EIP subvestimentare în structură modulară, 
integrate sau neintegrate în sistemele de EIP specializate 
ale utilizatorilor finali, testate şi validate conform legislaţiei 
în vigoare. P
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BENEFICIARI

Operatorii economici din cadrul consorţiului, pentru 
întărirea  capacităţii de inovare şi consolidarea poziţiei lor 
pe piaţă prin  fabricarea şi oferirea de produse cu 
caracteristici tehnice noi  şi /sau îmbunătăţite

Structuri ale sistemului naţional de apărare / ordine 
publică şi securitate, prin dotarea personalului operativ cu 
sisteme de EIP  modulare  adaptabile specificului misiunii

Operatori economici implicaţi în realizarea suporturilor 
textile  avansate, cu funcţionalităţi multiple

            Strat 1       Strat 2                        Strat 3

Sisteme EIP dezvoltate pe principiul straturilor, 
fiecare strat îndeplinind o funcţie specifică

            ZONA DE CONF TOR

Mediul exterior

Mediul exterior

Cell Solution

Căldură stocată

Piele

Căldura corpului

 Fibre funcţionalizate Cell Solution 
Clima  (Smartfiber AG) - pentru 
reglarea temperaturii corpului uman

Eliberare Vitamina E

Cell Solution   SKIN CARE©

Piele

 Fibră Cell Solution Care (Smartfiber AG) - cu 
proprietăţi de îngrijire a pielii

Cell Solution   PROTECTION©

 Fibră Cell Solution Care (Smartfiber AG) - 
pentru protecția împotriva insectelor
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Materiale de construcţii:
- geopolimeri
- cimenturi cu proprietăţi de 

autocurăţare; cimenturi tip 
MDF; lianţi de tip 
magneziano-fosfatici

- cimenturi şi mortare cu 
capacitate de ecranare a 
radiaţiilor gamma

CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE

Valorificare deşeuri 
industriale ca materie primă 
sau adaos la fabricarea 
cimentului 
(ex: deşeuri din industria 
metalurgică, produse de 
ardere din termocentrale etc.)

Reţete noi de materiale, 
mortare de restaurare, 
compatibile cu straturile 
constitutive aferente 
suportului picturilor murale 
ale clădirilor de patrimoniu 
cultural şi istoric; materiale 
noi de tencuire, de injectare şi  
consolidare

Soluţii de reducere a 
emisiilor  de pulberi, gaze 
poluante rezultate la 
fabricarea cimentului, în 
vederea respectării cadrului 
legislativ în domeniul 
protecţiei mediului
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69 DE ANI DE DEXPERIENŢĂ ÎN DOMENIUL LIANŢILOR ŞI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII 

RESEARCHINGTHEFUTURE
SINCE1949

EXPERTIZĂ TEHNICĂ, SERVICII 

Elaboararea documentaţiilor geologice, tehnico-economice  (studii de 
fezabilitate, planuri de dezvoltare a carierelor, planuri şi proiecte tehnice 
de ecologizare a ariilor în care exploatarea a fost finalizată), pentru 
obţinerea licenţelor de explatare

Optimizarea operaţiunilor de carieră pentru industria materialelor de 
construcţii

Supravegherea activităţilor de foraj, prelevarea de probe de bază, 
înregistrarea datelor, raportarea fişelor de foraj şi a hărţilor chimice de 
calitate pentru fabricile de ciment

Analize chimice, determinări fizice şi chimice, teste pentru diverse 
materiale pentru construcţii (ciment, var, ipsos, mortare de zidărie, 
adezivi, sisteme termoizolante etc.). Încercări interlaboratoare 

Analize şi teste pentru deşeuri combustibile

Evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii

Caracterizarea, diagnoza mortarelor pentru monumentele istorice

Audit tehnologic şi de proces pentru industria cimentului

Bilanţuri termo-energetice şi de mediu 

Teste tehnologice şi de mediu. Studii de impact

Verificarea rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră la: instalaţii pentru fabricarea clincherului de ciment, sticlei, 
produselor ceramice, plăcilor de ipsos sau altor produse din gips; 
instalaţii de ardere ce folosesc combustibili solizi, lichizi, gazoşi sau 
biomasă 

Măsurători ale emisiilor din interiorul şi exteriorul fabricilor 
producătoare

Măsurarea nivelului de zgomot din zonele industriale şi din mediul 
ambiental

Măsurarea vibraţiilor generate de utilajele şi instalaţiile industriale 

Bulevardul Preciziei , nr. 6,  Sector 6
062203 Bucureşti, ROMÂNIA

Telefon: +40 21 3188893
Fax      +40 21 3188894
http://www.ceprocim.ro
e-mail: office@ceprocim.ro



INVENŢIA se referă la un procedeu de obţinere a cimentului 
Portland prin utilizarea metaconglomeratelor ca materie primă 
în amestecul brut, pentru creşterea modulului de silice şi a 
proprietăţilor mecanice faţă de cimentul de referinţă (din 
materii prime uzuale).

AVANTAJE

1. Formarea unei cantităţi mai mici de fază lichidă în timpul 
sinterizării, prin creşterea modulului de silice, comparativ cu 
amestecul de referinţă pe bază de calcar, componentă silico-
aluminoasă (tip: argilă, marnă, zgură de furnal, cenuşă de 
termocentrală) şi cenuşă de pirită, fapt ce creşte durata de 
viaţă a căptuşelii refractare a cuptorului de clincher  

2. Caracteristici fizico-mecanice superioare faţă de cimentul de 
referinţă: început de priză de minimum 60 minute, stabilitate 
determinată cu inelele Le Chatelier de maximum 10 mm, 
rezistenţă la compresiune la 2 zile de minimum 10 MPa, iar la 
28 zile de minimum 42,5 MPa

Domeniu principal
Materiale de construcţii

Recunoaştere
European Exhibition EUROINVENT, 
Iaşi, mai 2017 

Beneficiari
Producători de ciment

PROCEDEU DE OBŢINERE A CIMENTULUI PORTLAND 

Brevet de invenţie RO 128292
Procedeu de obţinere a cimentului Portland 

Cuvinte cheie  
ciment Portland, metaconglomerate
modul silice, fază lichidă
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Obiectiv de dezvoltare durabilă 9
Industrie, Inovaţie, Infrastructură
Construirea unei infrastructuri reziliente, 
promovarea industrializării durabile şi 
favorabile incluziunii şi încurajarea inovării

Obiectiv de dezvoltare durabilă 12
Consum şi producţie responsabile
Asigurarea unor tipare de consum şi 
producţie durabile

Utilizare
Sortiment de ciment pentru industria 
materialelor de construcţii, cu proprietăţi 
mecanice îmbunătăţite

Colaborare
Contract de licenţă  
Contract de punere în fabricaţie 
Contract comercial de asistenţă tehnică
Transfer de know how 

Compoziţia mineralogică a metaconglomeratului utilizat

2

Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a cimentului 
portland prin utilizarea metaconglomeratelor ca materie primă 
în amestecul brut, în vederea creşterii modulului de silice a 
clincherului şi dezvoltării unor rezistenţe mecanice superioare 
faţă de cimenturile obţinute din clinchere realizate cu materii 
prime uzuale.
Clincherul de ciment portland se obţine prin măcinarea, până la 
o fineţe de 15-20% reziduu pe sita de 90 μm, a unui amestec 
format din  calcar,  marnă,  metaconglomerat şi cenuşă de pirită. 
Amestecul brut obţinut se supune unui tratament termic la o 
temperatură de 1.450  C, urmat de o răcire rapidă în aer. Pentru 
obţinerea cimentului, clincherul astfel obţinut se macină 
concomitent cu un adaos de 5% gips până la o fineţe, exprimată 
prin suprafaţa specifică Blaine, de cca 3500 cm /g.

0

INVENŢIA se referă la obţinerea cimenturilor speciale, cu 
adaos de barită, cu capacitate de ecranare a radiaţiilor gamma. 
Cimentul cu capacitate de ecranare a radiațiilor gamma se 
obţine prin măcinarea clincherului de ciment Portland 
concomitent cu barită şi gips. Adaosul de barită va fi dozat în 
proporție de 10-30%, iar gipsul necesar reglării timpului de 
priză va fi dozat astfel încât conţinutul de SO  să nu depăşească 
3,5%. 
Aceste cimenturi au un coeficient liniar de atenuare a radiaţiilor 
gamma cu 4...14% mai mare decât ce al cimentului Portland 
unitar.
Tipul de beton rezultat, prin utilizarea acestui nou sortiment de 
ciment, este indicat ca mijloc de protecţie la construcţiile de 
centrale atomo-electrice, ca material de protecţie a reactorului, 
la realizarea pereţilor de protecţie a laboratoarelor de fizică 
atomică şi fizică nucleară, la depozite sau săli cu expunere la 
surse de radiaţii X, gamma şi neutroni, la realizarea 
adăposturilor antiatomice.

CIMENT CU CAPACITATE DE ECRANARE A RADIAŢIILOR GAMMA

AVANTAJE
1. Este un sortiment de ciment special cu capacitate de 

ecranare, cu valoare adăugată faţă de cimenturile uzuale
2. Este destinat şi reparaţiilor rapide în urma injectării pastelor 

obţinute în amestec cu apa, în fisurile apărute în structurile 
de beton, creând o compatibilitate între cele două materiale 
şi o siguranţă a reparaţiei

3.  Materialele compozite rezultate prin folosirea cimentului cu 
capacitate de ecranare a radiaţiilor gamma se obţin în 
condiţii tehnico-economice avantajoase, prin utilizarea 
materiilor prime autohtone

Recunoaştere
International Exhibition of Invention Salon 
Geneva, aprilie 2017 

Brevet de invenţie RO 130240
Ciment cu capacitate de ecranare a radiațiilor 
gamma

Cuvinte cheie 
ciment Portland
barită
ecranare, radiații gamma

Beneficiari
Producători și utilizatori de ciment
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Domeniu principal
Materiale de construcţii

Obiectiv de dezvoltare durabilă 9
Industrie, Inovaţie, Infrastructură
Construirea unei infrastructuri reziliente, 
promovarea industrializării durabile şi 
favorabile incluziunii şi încurajarea inovării

Utilizare
Sortiment de ciment pentru industria 
materialelor de construcţii, cu protecţie la 
radiaţii

Colaborare
Contract de licenţă  
Contract de punere în fabricaţie 
Contract comercial de asistenţă tehnică
Transfer de know how 
Colaborare în parteneriat

Recunoaşter
Bursa Naţională 
a Invenţiilor 
Româneşti, 
Bucureşti, 
2017 

3



Viziunea ICSI Rm. Vâlcea este de a se 
remarca ca un centru de cercetare-
dezvoltare internaţional şi un lider 
regional recunoscut în realizarea şi 
promovarea de tehnologii eficiente 
„curate”, în aplicarea izotopilor 
pentru (i) atingerea obiectivelor noii 
strategii energetice a României şi, (ii) 
creşterea calităţii mediului, vieţii şi 
securităţii alimentare.

Priorităţile ICSI Rm. Vâlcea sunt 
excelenţa ştiinţifică în cercetare şi 
transferul de tehnologii/produse/ 
serv ic i i  că t re  economie ,  pr in 
orientarea activităţilor către cerinţele 
societăţii, la nivel global. 
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Cine suntem

Ştiinţa captează din ce în ce mai multă 
atenţie din partea publicului larg, 
subliniind valoarea intrinsecă pe care 
cercetarea ştiinţifică fundamentală, 
exploratorie ori aplicativ-tehnologică 
o are pentru societate. Discutăm 
despre o relaţie caracterizată de 
dualitate şi dinamism, acţiunile 
soc ie tă ţ i i  exerc i tând  e fec t  în 
domeniile unde activează cercetarea 
ştiinţifică, fiind în acelaşi timp 
influenţate de nivelul de cunoaştere 
rezultat ca urmare a progresului 
ştiinţific, iar aplicativitatea cercetării 
e s t e  i n d i s c u t a b i l  d i c t a t ă  d e 
necesităţile societăţii. Toate aceste 
lucruri constituie nucleul strategic al 
Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Tehnologii 
Criogenice şi Izotopice – ICSI Rm. 
Vâlcea. 

Viziune
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Cercetări în domeniul criogeniei, 
materialelor şi echipamentelor 
asociate: soluţii, concepte, proiecte şi 
p r o t o t i p u r i  î n  d o m e n i u l 
temperaturilor joase şi criogenice; 
studiul avansat al materialelor în 
condiţii specifice temperaturilor joase 
şi criogenice; crearea unui laborator 
de cercetare de excelenţă în domeniul 
refrigerării şi criogeniei, pentru 
aplicaţii interdisciplinare bazate pe 
criogeneratoarele de azot, hidrogen şi 
heliu lichid. 

Tehnologii de stocare a energiei: 
d e z v o l t a r e  d e  m a t e r i a l e  ş i 
electrolizoare PEM, sisteme de 
echilibrare generare-consum în reţele 
electrice, cercetări exploratorii pentru 
tehnologia de stocare a energiei. 

 

Direcții de cercetare

Unitate de cercetare ştiinţifică şi 
dezvoltare tehnologică, aflată în 
coordonarea Ministerului Cercetării 
şi Inovării, ICSI Rm. Vâlcea îşi 
desfăşoară activitatea la interfaţa 
dintre ştiinţă şi tehnologie, având o 
amprentă specifică în cercetarea 
românească, cu realizări de prestigiu: 

■ elaborarea şi industrializarea 
tehnologiei de producere a apei 
grele; 

■ dezvoltarea unei tehnologii de 
separare  a  deuter iului  ş i 
tritiului din apa grea - transfer 
t e h n o l o g i c  c ă t r e  C N E 
Cernavodă; 

■ p r o i e c t a r e a  p r i m e l o r 
echipamente produse de către 
Europa pentru reactorul de 
fuziune ITER; 

■ dezvoltarea unei baze flexibile 
de investigare a materialelor la 
temperaturi criogenice; 

■ dezvoltarea unor concepte 
proprii de protecţie activă a 
mediului  ş i  de creş tere a 
siguranţei alimentare bazate pe 
investigaţii analitice avansate; 

■ obţinerea unor soluţii inovatoare 
în domeniul tehnologiilor 
energetice bazate pe hidrogen şi 
surse regenerabile de energie.

Pe parcursul existenţei sale de 
aproape o jumătate de secol, în 
perseverenţa de a crea plus valoare, 
ICSI Rm. Vâlcea şi-a consolidat 
competenţele şi infrastructura de 
cercetare în domeniile sale de 
excelenţă şi a dovedit că este un 
partener serios în conlucrarea cu 
agenţii economici, institutele de 
cercetare şi/sau universităţile. 

Prin activită ţ i le  de cercetare-
dezvoltare-inovare pe care le 
desfăşoară, prin generarea de noi 
cunoştințe ştiinţifice, ICSI Rm. Vâlcea 
susţine programul nuclear naţional, 
dezvoltarea tehnologiilor energetice 
b a z a t e  p e  h i d r o g e n  ş i  s u r s e 
regenerabile de energie, alături de 
implementarea de soluţii avansate 
bazate pe know-how ,  specif ice 
problematicilor protecţiei mediului, 
sănătăţii şi securităţii alimentare.

Priorități

discover isotopes

discover new energies
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Dr. Fiz. Mihai VARLAM
Director General

CONSERVAREA TRADIŢIEI 
PENTRU EXCELENŢĂ, 

ORIGINALITATE, 
ENERGIE ŞI 

PERSEVERENŢĂ ÎN 
CERCETARE LA

ICSI RM. VÂLCEA
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Tehnologii de separare izotopică: 
investigarea şi eficientizarea proceselor 
de separare a izotopilor,  dezvoltarea 
de echipamente şi  materiale aferente 
transferului izotopic (catalizatori, 
umpluturi), alături de întreg suportul 
necesar proceselor tehnologice - 
senzoristică, metode şi mijloace de 
analiză de proces, etaloane de tritiu, 
radioecologie şi radioprotecţia tritiului 
și altele. 
Domeniul de utilizare  al tehnologiilor 
de separare izotopică este legat atât de 
fuziune, prin proiectele majore aflate în 
derulare (ITER, instalaţii DEMO), cât şi 
de fisiune, prin recuperarea tritiului în 
reactoare de tip CANDU şi nu numai.

Mediul, calitatea vieţii şi securitate 
a l i m e n t a r ă : l ă r g i r e a  a r i e i  d e 
aplicabilitate a izotopilor stabili ca 
markeri de origine, dezvoltarea de 
metodologii alternative, substitutive 
sau complementare amprentării 
izotopice pentru caracterizarea şi 
clasificarea produselor naturale, în 
scopul determinării  originii ş i 
trasabilităţii acestora şi de a propune 
strategii inovative de recuperare a 
u n o r  r e s u r s e  p r i n  r e c i c l a r e a 
deşeurilor industriale şi reziduurilor 
de biomasă, cu aplicaţii în  generarea 
de energie curată şi reducerea 
p o l u ă r i i  m e d i u l u i ,  i n c l u s i v 
dezvoltarea de materiale avansate 
structural, cu capacitate selectivă 
ridicată (sorbenţi ,  catalizatori, 
membrane etc.).

T e h n o l o g i i  e n e r g e t i c e  a l e 
hidrogenului: producerea de pile de 
combustibil tip PEM pentru diverse 
a p l i c a ţ i i  / s i s t e m e  p o r t a b i l e 
(generatoare portabile de energie) şi 
staţionare, testarea şi dezvoltarea de 
noi materiale specifice pilelor de 
combustibil de tip PEM, soluţii 
pentru mobilitatea hibridă care să 
confirme gradul de pregătire tehnică 
şi comercială a vehiculelor bazate pe 
hidrogen, dar şi hibride.

Transfer tehnologic

Transferu l  t ehnologic  ş i  a l 
serviciilor de specialitate, prin 
intermediul Incubatorului de 
afaceri (ITA) al ICSI Rm. Vâlcea 
reprezintă un element esenţial în 
demersurile de valorificare a 
rezultatelor cercetărilor prin 
transfer tehnologic către IMM-uri 
sau în parteneriat cu acestea. În 
acest sens, menţinerea la un nivel 
competitiv a dotării laboratoarelor 
reprezintă un punct cheie în 
r e a l i z a r e a  o b i e c t i v e l o r  d e 
dezvol tare  a le  ins t i tutului , 
rezultatele cercetărilor devenind 
suport pentru rezolvarea unor 
problemat ic i  de  interes  a le 
societăţii.



Dr. Ing. Mihaela BUGA
Responsabil de proiect

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea

Obiectivele proiectului se încadrează în trei dintre Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă (ODD) cuprinse în Agenda 2030 - Transformarea lumii în care trăim, 
aprobată la Summitul ONU de la New York, din septembrie 2015 şi adoptate de 
Consiliul Uniunii Europene:  

(7)  ENERGIE CURATĂ ŞI LA PREŢURI ACCESIBILE - Asigurarea accesului 
tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern

(9) INDUSTRIE, INOVAŢIE, INFRASTRUCTURĂ - Construirea unei 
infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile şi favorabile 
incluziunii şi încurajarea inovării

(12) CONSUM ŞI PRODUCŢIE RESPONSABILE - Asigurarea unor modele de 
consum şi de producţie durabile

Dezvoltarea de celule pouch cu performanţe îmbunătăţite, bazate pe chimie 
convenţională Li-ion cu electrozi hibrizi NMC în conjuncţie cu folosirea de noi 
nanomateriale ca suport de transfer electronic 

Studiul comportamentului bateriilor în diferite condiţii; încărcări/descărcări la 
diferiţi curenţi, temperaturi diferite; măsurători de impedanţă asupra 
celulelor. Măsurătorile au ca scop o caracterizare a celulei cât mai apropiată de 
realitate, de condiţiile la care aceastea vor opera

Analiza ciclului de viață (LCA) – evaluarea impactului asupra mediului asociat 
bateriilor de tip Li-ion
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Poza 
Dna Mihaela Buga

OBIECTIVE PRINCIPALE

OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Identificarea mecanismelor realiste privind procesele fizice şi chimice ce au loc 
în componentele principale ale unei celule Li-ion de tip NMC - Lithium Nickel 
Manganese Cobalt Oxide, prin implementarea unei noi tehnologii de realizare 
a bateriilor Li-ion de tip pouch, cu densitate mare de energie, compoziţie 
durabilă, costuri reduse şi siguranţă, urmată de tranziţia către următoarea 
generaţie de baterii, de tip Mg-S, domeniu foarte putin explorat în prezent.

IMPLEMENTAREA DE NOI TEHNOLOGII DE STOCARE, Li-ion – NMC
ŞI TRANZIŢIA CĂTRE O NOUĂ GENERAŢIE DE BATERII 

PE BAZĂ DE MAGNEZIU

Metodologii 
Reţete privind prepararea de amestecuri destinate obţinerii de 

electrozi, catozi NMC - Lithium Nickel Cobalt Manganese Oxide - 
NMC111, NMC532, NMC811 şi anozi pe bază de grafit

Protocoale de lucru privind implementarea tehnologiei de obţinere a 
celulelor Li-ion NMC de tip pouch

Tehnologii
Tehnologie de obținere a celulelor NMC de tip pouch utilizând 

materiale inovative

Realizarea de produse
Electrozi NMC111, NMC532, NMC811 cu proprietăţi adecvate 

integrării în celule NMC de tip pouch
Celule pouch NMC, cu performanțe îmbunătăţite, comparativ cu 

datele din literatura de specialitate

REZULTATE ESTIMATE

PROVOCĂRI TEHNICE ŞI ŞTIINŢIFICE

Influenţa morfologiei, conductivităţii electronice şi ionice a 
materialelor utilizate în obţinerea electrozilor asupra proprietăţilor 
de difuzie a ionilor de Li

Tranziţia către următoarea generaţie de baterii de tip Mg-S; designul şi 
implementarea unei noi tehnologii de realizare şi testare a bateriilor 
Mg-S de tip pouch

Variante optimizate de electrozi (anozi) pe bază de LTO - Lithium 
Titanium Oxide ca înlocuitor al grafitului în aplicaţii de mare putere
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Ministerul Cercetării și Inovării - PROGRAMUL NUCLEU

DENUMIREA PROGRAMULUI 
Energia 2.0 pentru un mediu mai curat – valorificarea potențialului de cercetare în sprijinul 

dezvoltării unor noi tehnologii și materiale energetice și de mediu – "ICSI 4E"

DENUMIREA OBIECTIVULUI
Elemente majore ale transformării energetice – stocarea și energetica hidrogenului – 

procese și noi materiale

POTENŢIALI BENEFICIARI

Comunitatea românească de cercetare şi mediul universitar  
internaţional - Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e.V. 
(DLR) Germania, Fraunhofer Institute for Silicon Technology (ISIT) 
Germania şi cu Université Catholique de Louvain, Institute of 
Condensed Matter and Nanosciences (IMCN), MOST division (UCL)

Operatori economici:  ROMBAT -  companie românească care nu 
dispune de resurse de cercetare la nivel „proof of concept” şi alte 
companii din ţară şi din străinătate

+



DEZBATEREA NATIONALÃ

Contribuţia Institutelor Naţionale de Cercetare – Dezvoltare la 
revizuirea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 

Bucuresti, 26 iunie 2018

,

,

La Palatul Victoria din Bucureşti, Sala Transilvania, a 
avut loc în 26 iunie 2018 Dezbaterea naţională - 
Contribuţia institutelor naţionale de cercetare – 
dezvoltare la revizuirea Strategiei Naţionale pentru 
Dezvoltarea Durabilă a României, care stabileşte cadrul 
naţional de implementare al obiectivelor Agendei 2030 
pentru dezvoltare durabilă, eveniment organizat de 
către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din 
cadrul aparatului de lucru al Guvernului. 

La evenimentul din 26 iunie au fost prezenţi: domnul 
Consilier de stat László Borbély, membrii echipei 
Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, Ministrul 
Cercetării şi Inovării şi reprezentanţi ai institutelor de 
cercetare din sistemul naţional de cercetare, dezvoltare, 
inovare (CDI), respectiv ai institutelor naţionale de 
cercetare – dezvoltare (INCD) şi ai altor institute şi 
organizaţii de CDI. 

Subiectul principal de dezbatere a fost proiectul de 
revizuire al Strategiei pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României şi acţiunile suport pentru implementare.
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În cuvântul de deschidere, domnul László Borbély a 
mulţumit pentru participare ministrului şi reprezentanţilor 
institutelor de cercetare, prezenţi într-un număr de peste 50 
de persoane, în numele Departamentului pentru Dezvoltare 
Durabilă. Şi-a exprimat încrederea într-un parteneriat pe 
termen lung cu Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) şi 
INCD-urile pentru finalizarea şi implementarera Strategiei, 
pentru consolidarea unei mişcări la nivelul societăţii cu 
susţinători ai principiilor de dezvoltare durabilă, pentru 
dezvoltarea unei societăţi sănătoase care să asigure 
generaţiilor viitoare un trai mai bun. Institutele reprezintă o 
componentă foarte importantă, deoarece inovarea, 
cercetarea şi tehnologiile noi sunt soluţiile de bază ale 
dezvoltării durabile, ale viitorului societăţii româneşti. 

În discuţii au intervenit mai mulţi reprezentanţi ai 
institutelor, directori generali,  care au prezentat 
infrastructuri şi competenţe valoroase. INCD-urile pot 
forma nuclee de dezvoltare durabilă şi pot susţine cu 
proiecte specifice Planul naţional de acţiune, modernizarea 
capacităţilor tehnologice ale sectoarelor industriale, 
bunăstarea socială şi realizarea unui mediu antropic durabil.
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DEPARTAMENTUL PENTRU 

DEZVOLTARE  DURABILA

http://dezvoltaredurabila.gov.ro
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INSTALAŢIE ŞI OBIECTIV SPECIAL DE INTERES NAŢIONAL (IOSIN)
Sistem de alarmare şi sistem de monitorizare intensivă a sturionilor marcaţi ultrasonic (punctul de 
lucru Feteşti), componente ale reţelei integrate de monitorizare şi sistem suport pentru conservarea 

biodiversităţii dunărene de la Porţile de Fier până la Marea Neagră - SUcCeeD

Reţea integrată de monitorizare a 
sturionilor marcaţi ultrasonic 
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Platformă integrată de simulări numerice şi modelare fizică a parametrilor fizico-chimico-biologici ai 
factorilor de mediu, a dispersiei poluanţilor şi a traseelor de migrarea a sturionilor în Dunărea de Jos
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Reţea integrată de monitorizare a 
sturionilor marcaţi ultrasonic 

Reţea integrată de monitorizare a 
sturionilor marcaţi ultrasonic 
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Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecția Mediului



A

C

T

U

A

L

I

T

A

T

E

A

A

C

T

U

A

L

I

T

A

T

E

A

                inoJurnal|2928|inoJurnal|Vol.2,Nr.2,2018

Cine suntem

Activități

Centrul European de Excelenţă 
pentru Mediu (ECEE) funcţionează 
în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi 
Mediu, Departamentul de Chimie, 
Fizică şi  Mediu, Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi. 

A fost înfiinţat în anul 1999, ca 
Departament Intermediu, fiind 
recunoscut după 2001 drept Centru 
European de Excelenă pentru Mediu, 
devenind astfel singurul centru 
românesc de acest fel clasificat de 
către Uniunea Europeană.

CENTRUL EUROPEAN DE EXCELENŢĂ 
PE PROBLEME DE MEDIU, ECEE

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Laboratoare și direcții de cercetare

Parteneriate în cadrul reţelelor 
naţionale şi internaţionale, împreună 
cu alte instituţii în probleme legate de 
dezvoltarea durabilă a mediului

Cercercetare, dezvoltare şi inovare în 
cadrul proiectelor finanţate  prin 
programe naţionale şi internaţionale  

Colaboare în parteneriat cu instituţii 
ale administraţiei locale şi centrale  în 
domeniul dezvoltării durabile, a 
protecţiei mediului şi influenţei 
factorilor de mediu asupra sănătăţii 
populaţiei

Formare profesioală în specialităţi 
pentru diferite domenii legate de 
mediu

Consultanţă şi expertiză în probleme 
de mediu

Organizare schimburi de studenţi şi 
cadre didactice, prin burse sau sprijin 
direct al partenerilor ECEE în cadrul 
proiectelor internaţionale 

Organizare de conferinţe, seminarii 
şi mese rotunde cu participare 
naţională  ş i  internaţională,  în 
probleme legate de monitorizarea 
mediului, calitatea şi managementul 
mediului

Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Ştiinţele Pământului:
- managementul mediului şi al resurselor, 
- ecologie
- schimbări de mediu,
- geofizică
- climatologie

Tehnici de funcţionare a produselor alimentare şi 
medicamentoase pentru micro- şi nanoencapsulare

Extracţia şi sinteza compuşilor organici prin metode 
convenţionale şi aparţinând chimiei verzi (biocataliză, 
ultrasunete, microunde):

- separarea şi purificarea compuşilor organici
- analize fizico-chimice şi biochimice a compuşilor 

organici naturali şi sintetici
- interacţiuni moleculare, compuşi organici, 

biomolecule

Domenii de competență

www.ecee.ugal.ro

Centru regional de cercetare şi monitorizare a calităţii mediului - 
CREDENTIAL: monitorizare calitate ape, poluare ape, sol şi aer

Studii atmosferice şi ale mediului circumterestru ATMOS-AIR: 
meteorologie, fizică şi chimia atmosferei, poluarea aerului, calitatea aerului, 
climatologie şi variabilitate climatică, ozon, atmosferă înaltă, ionosferă, 
geomagnetism, ştiinţe ale spaţiului, mediul interplanetar, observaţii terestre 
prin mijloace satelitare 

Laborator de determinare a indicatorilor biologici din ape şi sedimente - 
BIOSED

Laborator monitorizare ape uzate, nămoluri de epurare şi soluri- 
LAUNESO

Laborator de sinteză şi analiză organică, CyBiocat: extracţie şi sinteză 
compuşi organici prin metode convenţionale şi aparţinând chimiei verzi 
(biocataliză, ultrasunete, microunde); separarea şi purificarea compuşilor 
organici, Analiza fizico-chimică şi biochimică a compuşilor organici naturali 
şi de sinteză; interacţii moleculare compuşi organici-biomolecule

Laboratorul interdisciplinar pentru măsurări vibro-acustice în mediul 
ocupaţional - PEM: poluare sonoră, vibraţiile instalaţiilor, vibraţii transmise 
oamenilor

Laborator de analize statistice şi aplicaţii cadastrale, 
LASAC: simulări numerice, analize numerice şi statistice, 
statistică aplicată în ingineria mediului şi biostatistică, 
biomatematică

Laboratorul de senzori şi biosenzori pentru analiza 
produselor alimentare BIOSENS: suprafeţe funcţionale 
avansate/acoperiri biomateriale pentru adsorbţie 
selectivă de biomolecule; biosenzori funcţionali din 
compuşi care implică structuri organice cu azot

Electrochimia suprafeţelor, analitică şi anorganică 
aplicativă, ELECTROCHIM: studii electrochimice 
conexe la intefaţa metal /microorganisme în obţinerea de 
materiale pentru industria alimentară (ambalaj, hârtie, 
polimer, compozit); modelarea suprafeţelor funcţionale;  
emulsii şi cristale biofuncţionale

Laboratorul de sisteme disperse şi microincapsulare, 
LABORCAPS :  funcţionalizarea al imentelor ş i 
medicamentelor prin tehnici de micro şi nanoîncapsulare



INVENŢIA se referă la utilizarea nămolurilor, de la staţiile de 
epurare a apelor uzate, în fluxul primar al unui combinat 
siderurgic, ca materie primă, respectiv combustibil auxiliar. 
Nămolul, prelucrat termic şi mecanic, este introdus în fluxul 
siderurgic, alături de cocs, prin buncărul (1). La amestecul de 
cocs mărunt şi nămol de epurare se adaugă calcar, minereu de 
fier şi dolomită şi se supuse unui proces de omogenizare (2). 
Amestecul ajunge apoi în buncărul de dozare al maşinii de 
aglomerare (3) şi, de aici, pe banda de aglomerare (4). 

AVANTAJE

Nămolul de la staţiile de epurare a apelor 
uzate, procesat termic şi mecanic în prealabil, 
este introdus în fluxul siderurgic primar la 
nivelul fabricii de aglomerare. Se foloseşte 
astfel potenţialului energetic al nămolulrilor, 
respectiv rezerva de metale şi minerale pe care 
acestea le conţin. 

Metoda conduce la înlocuirea a circa 25% din 
cocsul necesar pentru prepararea amestecului 
de sinterizare pe banda de aglomerare şi 
determină o reducere a costului de producţie 
cu 1,134 euro/tona de amestec de sinterizare.

Domeniu principal
Tehnologia materialelor

Beneficiari
Combinate siderurgice
Administratorii staţiilor de epurare a apelor 
uzate

UTILIZAREA NĂMOLURILOR DE EPURARE ÎN SIDERURGIE

Brevet de invenţie RO 129647
Metoda de utilizare a nămolurilor de epurare 
a apelor uzate în procesul de obţinere a fontei

Cuvinte cheie  
nămol de epurare
combustibil auxiliar
flux siderurgic
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Obiectiv de dezvoltare durabilă 12
Consum şi producţie responsabile
Asigurarea unor tipare de consum şi 
producţie durabile

Utilizare
Siderurgie 

Colaborare
Contract de licenţă  
Contract comercial de asistenţă tehnică
Transfer de know how 
Colaborare în parteneriat

Cocs
mărunt

Nămol

2

3

1

4

5

7

6

Fluxul primar asociat procesului de aglomere în cadrul unui combinat siderurgic 

 Substanţele combustibile, aflate într-o proporţie relativ mare în 
nămolurile de epurare a apelor uzate, furnizează în acest punct 
o cantitate de căldură utilă pentru încălzirea încărcăturii de pe 
banda de aglomerare. 

Amestecul de oxizi de siliciu, aluminiu, calciu, magneziu, sodiu 
şi potasiu, din nămolul de epurare, favorizează procesele de 
vitrificare şi respectiv de aglomerare şi se constituie în rezerva 
de minerale pentru procesul de extracţie al fontei. 

După parcurgerea zonei de răcire (5) aglomeratul ajunge în 
estacada buncărelor (6) şi de aici în furnal (7).
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Una dintre provocările majore cu care se confruntă staţiile de epurare a apelor 
uzate municipale este acumularea unor cantităţi foare mari de nămoluri. 
Diminuarea cantităţilor de nămoluri de epurare, considerate „deşeu”, 
constituie o problemă importantă de mediu şi o preocupare a echipei de 
cercetare din cadrul Centrul European de Excelenţă pentru Mediu (ECEE), care  
funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu, Departamentul de Chimie, 
Fizică şi Mediu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Au fost studiate mai multe posibilităţi de utilizare a nămolurilor de epurare la 
nivel industrial: utilizarea în siderurgie, în fabrici de ciment, în incineratoarele 
unor centrale electrice şi în agricultură. 

Primele rezultate bune s-au obţinut în cadrul proiectul intitulat Studiu in vederea 
posibilităţilor de utilizare industrială sau agricolă a nămolului provenit din staţiile de 
epurare a apei uzate municipale, prin care s-a dovedit că nămolurile provenite din 
staţiile de epurare a apelor uzate municipale pot fi utilizate în procesul 
tehnologic de obținere a fontei, ca materie primă, respectiv combustibil auxiliar,  
în fluxul primar al unui combinat siderurgic, brevet RO 129647.

Alte rezultate bune s-au obţinut în proiectul Eficientizarea procesului tehnologic de 
obţinere a nămolurilor de epurare utilizabile în agricultură - EFICIENT, PN-III-P2-
2.1-BG-2016-0307. Cercetările s-au concentrat pe optimizarea şi adaptarea 
fluxului de obţinere şi pregătire a nămolului din staţia de epurare exploatată de 
Apa Canal S.A. Galaţi, în vederea eficientizării procesului de fermentare 
anaerobă şi îndeplinirii condiţiilor specifice (pH, compuşi chimici şi nutrienţi) 
pentru utilizarea în agricultură, asociate cu îmbunătăţirea performanţelor 
economice şi tehnologice ale partenerului economic.

Avantajele utilizării nămolurilor de epurare în agricultură sunt:
- scăderea cantităţii de nămoluri de la staţiile de epurare,
- diminuarea efectelor negative asupra mediului,
- reducerea costurilor privind managementul deşeurilor rezultate la staţiile de 
epurare,

- scăderea cantităţii de îngrăşăminte sintetice utilizate în agricultură, 
- îngrăşământ cu un conţinut semnificativ de nutrienţi organici, 
- nămolurile tratate în scopul utilizării ca ferilizator în agricultură nu prezintă  
risc de poluare cu metale a solurilor.

Activităţile practice s-au desfăşurat la Staţia de Epurare a Apelor Uzate 
Municipale Galaţi, Laboratorul de monitorizare ape uzate, nămoluri de epurare 
şi soluri – LAUNESO şi CREDENTIAL, ECEE - Facultatea de Ştiinţe şi Mediu.

VALORIFICAREA NĂMOLULUI DIN
STAŢIILE DE EPURARE MUNICIPLE

Prof. Univ. Dr. Chim. Iticescu Cătălina

Profesor universitar, 
Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galaţi

 ani

de
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Promovarea şi realizarea transferului rezultatelor de cercetare în domenii de specializare inteligentă pentru 
sectoarele: materiale de construcţii, materiale avansate şi protecţia mediului

SERVICII

SCOP

TRADUCERE
Lucrări cu caracter tehnic şi ştiinţific, documentaţii privind tehnologii, produse noi etc.

Servicii pentru cercetare, dezvoltare, inovare în domeniile materialelor de construcţii şi de restaurare, geologiei, 
valorificării resurselor minerale neregenerabile, valorificării resurselor non-energetice şi protecţiei mediului

Elaborare oferte de proiecte de CDI privind metodologiile specifice şi nivelul tehnologic al domeniului
Proprietate intelectuală, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală

ORGANIZARE
Evenimente: conferinţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde, comunicarea ştiinţei, brokeraj şi grupuri de lucru 

pentru schimb de experienţă
Stagii de pregătire pentru studenţi sau cursuri de specializare în colaborare cu laboratoare, universităţi şi alte 

instituţii, cu participarea specialiştilor 
Întâlniri de lucru între specialişti, vizite de studiu pentru formarea de parteneriate şi lansarea proiectelor de CDI

EDITARE
Publicaţii de specialitate: reviste şi cărţi tehnice, volume de lucrări, ghiduri, broşuri,

materiale de prezentare şi promovare

ELABORARE
Studii documentare şi rapoarte specializate pentru informarea tehnologică a agenţilor economici şi pentru 

facilitarea transferului tehnologic

Studii documentare şi rapoarte specializate pentru informarea tehnologică a agenţilor economici şi pentru 
facilitarea transferului tehnologic

ELABORARE

AUDIT TEHNOLOGIC
Expertize şi studii pentru stabilirea performanţelor metodelor şi tehnologiilor

CONSULTANŢĂ

Centrul de Transfer Tehnologic pentru Ciment și Materiale Avansate

ISSN 2601-2855
ISSN-L 2601-2855
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