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INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE 
INDUSTRIALĂ ECOIND București

Strada Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6, cod 060652, Bucuresti

Telefon: +40 214106716; Fax: +40 214100575, Email contact: ecoind@incdecoind.ro

http: www.incdecoind.ro

Sucursale:

INCD ECOIND Timişoara 

Str. Bujorilor nr. 115, C.P. 30043; tel: 04.0256.22.03.69; fax: 04.0356.00.82.20; 

email: ecoind.tm@gmail.com

INCD ECOIND Râmnicu Vâlcea
Str.Uzinei 1; tel: 04.0250.70.12.00/int.3457; tel/fax: 04.0250.73.75.43; 

email: valcea@incdecoind.ro

București, 15.03.2017 Workshop de lansare a proiectului



INCD ECOIND

Cercetare fundamentală de bază şi orientată în 

scopul creşterii nivelului de cunoştinte în chimia 

şi biologia mediului, conservarea biodiversităţii şi 

dezvoltarea durabilă;

Cercetare aplicativă preponderent experimentala destinata in 
special controlului, evaluarii, prevenirii, reducerii si combaterii 
poluarii industriale

unicul institut la nivel naţional care are o abordare globală a 

problemelor de ecologie industrială

Domenii de cercetare

Certificari / 

acreditari /

atestari

Sistem Integrat de Management Calitate-Mediu (SR EN ISO 9001:2008 şi 14001:2005)  

SMSSO (referenţial OHSAS 18001 :2007) 

Poz.   79 Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru documentaţii de mediu

C.A. nr. 151/18.12.2015 pentru elab. documentaţiilor tehnice in dom. Gospodaririi apelor

Acreditare RENAR (ref. SR EN ISO/CEI 17025:2005) Laboratoarele DCP şi Lab. Analize 

Mediu –Suc. TM

Lab. Control Poluare Aer (DCP) îndeplineşte cerinţele SR CEN/TS 15675:2009 

pt. măsurare emisii poluanţi
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Scurt istoric 1977 Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Epurarea Apelor Reziduale-ICPEAR (Decretul nr. 112/1977) în 

coordonarea Ministerului Industriei Chimice, cu sediul în Bucureşti şi cu o sucursală la Timişoara

1982 Sucursală la Rm. Vâlcea în incinta OLTCHIM 1991 separarea sectorului de proiectare (S.C. IPROMED S.A.)

Sectorul de cercetare se dezvoltă, trecând de la elaborarea de tehnologii pentru ape 

reziduale la elaborarea de soluţii pentru diferite componente ale factorilor de mediu: 

apă, aer, sol, respectiv extinderea domeniului de expertiză de la industria chimică la 

rezolvarea problemelor de mediu pentru majoritatea ramurilor industriale.

1999 ICPEAR a fost transformat prin acreditare în Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Ecologie Industrială – INCD ECOIND (sub autoritatea Ministerului Industriilor şi Resurselor, în conformitate cu 

prevederile HG nr. 261/1999 şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat prin HG nr. 961/2005). 

2013 (prin H.G. nr.185/2013, cu modificările/completările ulterioare), INCD-ECOIND a trecut din coordonarea 

Ministerului Economiei în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

In prezent functioneaza in coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii (HG 13/2017)
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Viziunea INCD ECOIND
este de a fi lider naţional cu recunoaştere 

internaţională în domeniul cercetării şi 

serviciilor de mediu

Misiunea INCD ECOIND

este de a desfasura activitatii de cercetare si 

servicii in domeniul protectiei mediului la 

standarde de excelenta, in acord cu tematicile

si tendintele din programele nationale si 

internationale actuale si cu cerintele si 

nevoile in domeniu ale mediului economic

- integrarea cercetarii avansate si aplicative desfasurate in tendintele programelor 
nationale si internationale in domeniu;
- realizarea de parteneriate nationale si internationale cu institute si universitati de elita;
- realizarea unor parteneriate flexibile si durabile cu mediul economic pentru dezvoltarea 
si transferul rezultatelor CDI;
- personalului de cercetare de elita, angajant si cu atitudine etica si profesionala 
superioara;
- mentinerea si dezvoltarea permanenta a infrastructurii pentru asigurarea suportului 
tehnic si competitivitatii activitatilor de cercetare;
- asigurarea unui nivel ridicat de securitate si sanatate ocupationala si imbunatatirea 
mediului de munca;
- management responsabil, performant si eficient pentru mentinerea si dezvoltarea ca 
institut competitiv tehnico-stiintific si solid financiar, in conditiile folosirii optime a 
resurselor;
- dezvoltarea unei culturi a cercetarii de mediu in contextul aplicarii principiilor de 
dezvoltare durabila si promovarea acesteia la nivelul comunitatii stiintifice si a mediului 
economic national.
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Cursuri universitare si 

postuniversitare (masterat, 

doctorat, postdoc.)

Cursuri de instruire in 

cadrul programelor
nationale si europene

Cursuri specializate si 

programe de formare pe

domenii profesionale si de 
calitate

Instruiri organizate la nivel

de institut pe domenii
proprii de activitate

Participarea cu lucrari la 

simpozioane/ conferinte

internationale/ saloane

inventica

Publicarea rezultatelor

cercetarilor in reviste/carti de 

specialitate cu cotatie ISI sau BDI

Organizarea de concursuri pentru

promovare in grad stiintific

Asigurarea accesului la literatura stiintifica

(ANELIS PLUS) prin IP institutional si acces mobil

Personalul CDI 

beneficiaza de 

sustinerea INCD ECOIND 

Prezentarea si publicarea

rezultatelor CDI in cadrul

Simpozionului International 

Mediul si Industria organizat de 

INCD ECOIND (indexat BDI)

Dezvoltarea profesionala a resursei umane de cercetare



INCD ECOIND - Structura personalului CDI
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Structura Personal CDI 2017

Total personal CDI, din care: 101

Total personal studii superioare, din

care:

69

Total personal atestat, din care: 55

CS I 3

CS II 7

CS III 32

CS 11

IDT I 1

IDT II 1

Asistenti cercetare (ACS) 14

Specializari : chimie, microbiologie, biochimie, inginerie

chimica, ecologie, geografie



INCD-ECOIND - membru fondator al Asociatiei Universitătilor, Institutelor de 
Cercetare-Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din Romania 

“Anelis Plus”
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Simpozionul International “Mediul si Industria” SIMI ed. 20, 

28-29.09.2017 Bucuresti

Ministerul Cercetarii si Inovarii

Ministerul Educatiei Nationale

Ministerul Mediului

Ministerul Apelor si Padurilor

Ministerul Economiei
www.simiecoind.ro

http://www.research.gov.ro/


Dezvoltarea infrastructurii
INCD ECOIND

POS-CCE 115/2600 Dezvoltarea Infrastructurii de 

Cercetare a INCD ECOIND 

pentru Extinderea si Diversificarea Cercetarilor în

Domeniul Ecologiei Industriale – INFRAECO
(Nr. înregistrare contract: 08 / 01-03-2009)

http://erris.gov.ro/Research-Center---INFRAECO

POS-CCE 1881/48693 Centrul de Cercetari Interdisciplinare Avansate

pentru Mediu si Industrie – MEDIND

(Nr. înregistrare contract: 657 / 07-08-2014)

http://erris.gov.ro/Research-Center-MEDIND

Programul Operational Sectorial “Cresterea

Competitivitatii Economice”

Proiecte cofinantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
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14 directii noi de cercetare

Sediu nou

6 laboratoare modernizate

13 laboratoare noi

70 de echipamente de C-D

(4 > 100.000 euro)
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echipamente CD / aparatură de laborator : 

-71 de echipamente/aparate de laborator pentru

măsuratori și cercetări de laborator și în teren

-4 echipamente CD ≥ 100 000 Euro; 

-1 autolaborator de olfactometrie dinamică

Laboratoare noi de cercetare: 

L1 - Laboratorul de Biologie Moleculară (LBM) 

L2 - Laboratorul de Microscopie Electronică și

Corelativă(LME) 

L3 - Laboratorul Pregatire /Pretratare Deșeuri

Industriale (LPDI) 

L4 - Laboratorul Evaluare Calitate Aer Interior (LAI) 

L5 - Laboratorul Olfactometrie Dinamică (LOD) 

Laboratoare CD modernizate prin extinderea / 

completarea dotării cu echipamente

Laboratorul Analiză Judiciară de Mediu (JUDMED) 

Laboratorul Control Poluare Sol-Deșeuri

Laboratorul Bioteste – Analize Biologice (B) 

Laboratorul de Control Bacteriologic (LCB)

POS-CCE 1881/48693 – MEDIND

10 noi direcții de cercetare inițiate in proiect

în domeniile biologie moleculară, genetică și microscopie electronică, analize

biologice și studii ecotoxicologice, evaluarea calității aerului de interior și a 

nivelului de miros prin olfactometrie dinamică, caracterizarea completă a 

deșeurilor industriale și a nămolurilor



CLUSTERE (3)

MECHATREC Regional Cluster  “The Nano-Mechatronics 

Innovative Scientific Cluster”

BIOGASINNO Cluster - Sustainable Energy Cluster 

(ECOIND membru fondator)

MAGURELE HIGT TECH Cluster

Asociatii profesionale (23)

International Water Association (I.W.A)

Balkan Environmental Association (B.EN.A.)

Asociaţia Româna a Apei (ARA)

Asociaţia Româna de Mediu - 1998 (A.R.M.-1998)

Societatea de Chimie din România (S.C.R)

Asociaţia Româna pentru Calitate (A.R.C.)

Asociaţia de Standardizare din România (A.S.R.O.)

Ownership Union of Producers und Users for Industrial Equipment for 

Environment Protection (U.N.I.M.E.D.)

Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei C.N.R.-C.M.E.

Camera de Comert si Industrie Bucuresti

CLUSTER ECOIND - entitate de referință în plan național și internațional în domeniul 

ecologiei industriale

Scop:

-armonizarea și reprezentarea intereselor întreprinderilor ce operează în domeniul 

ecologiei industriale

-cresterea competitivitatii membrilor si valorificarea in comun a expertizei pe care 

fiecare dintre părți o deține pe piața de profil sau în domenii conexe și auxiliare

-creșterea capacității instituționale pentru implementarea politicilor și directivelor 

europene în domeniul controlului poluării

-atragerea și utilizarea eficientă a fondurilor nerambursabile

Institute CDI – 38 (tara) 22 (strainatate)
Universitati – 25 (tara) 23 (strainatate)
Autoritati publice locale - 18

INCD ECOIND
parteneriate

Membru/membru

fondator
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Membru fondator



Programe CDI nationale

POS CCE 2007-2013

PNCDI II (Programe Parteneriate si Inovare)

Programul NUCLEU 2009-2015 si 2016-2017

Programul Operational Competitivitate 2014-2020

PNCDI-III-P2-2.1 -2.1.2 transfer de cunoaştere la agentul economic Bridge Grant

- 2.1.4 transfer la operatorul economic

PNCDI-III-P4 -4.1 Proiecte Complexe de Cercetare de Frontiera

-4.2 Proiecte de Cercetare Exploratorie

PNCDI-III-P1-1.1-TE -2016

Programe Sectoriale (ADER 2020 al MADR)

Programe CDI internationale

FP7  2007-2013

POSDRU 2008-2013

EUREKA EUROSTARS

Program de cooperare bilaterala (Romania-China)

Programul de cooperare transfrontaliera Bulgaria - Romania 2007- 2013

Programul de cooperare transfrontaliera Ungaria - Romania 2007- 2013

H2020-WATER-2015

INCD ECOIND – participari in programe CDI
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Nr.

Crt.

Program CDI Proiecte CDI - 2017

1 Program Operational 

Competitivitate POC-

A1-A.1.2.3-G-2015

Promovarea, identificarea si realizarea de parteneriate pentru transfer de cunostinte în domeniul ecologiei

industrial 

2 H2020-WATER-2015 Innovative Ecological on-site Sanitation System for Water and Resource Savings INNOQUA

3 PNCDI II -Parteneriate in 

domeniile prioritare

Senzori pentru metale bazati pe electrozi modificati cu azulene pentru controlul calitatii apei (SEMEMA) 

4 Recuperarea avansata a produselor utile din deseurile de catalizatori uzati REMACAT 

5 Planul Sectorial al MADR 

ADER 2020

Eficientizarea valorificării subproduselor industriale prin dezvoltarea pentru animalele de fermă a unor strategii 

nutriţionale inovative prietenoase faţă de animal, om şi mediu, componentă a agriculturii durabile

6 PNCDI-III-P2-2.1-PTE-

2016-0117

Noi solutii nutritionale pentru gaini ouatoare, bogate in celuloza,determinante in cresterea competitivitatii unei

unitati avicole prin diminuarea costurilor de productie si cresterea calitatii oualor (LUMISOL)

7 PNCDI-III-P2-2.1-PED Bioreactor cu namol aerob granular alimentat in flux continuu pentru epurarea apelor uzate

8 PNCDI-III-P2-2.1 - PED Tehnologie de monitorizare informatizata a parametrilor microbiologici ai apei potabile, destinata

managementului calitatii apei la nivel national

9 NUCLEU 2016-2017 Cercetarea de mediu - prioritate in dezvoltarea industriala durabila bazata pe cunoastere si inovare - ECO MEDIND   

(42 teme CDI)
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INCD ECOIND - Rezultate CDI 
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Rezultatele cercetarii-dezvoltarii Numar

2014 2015 2016

Lucrari stiintifice / tehnice in reviste de specialitate cotate ISI 28 31 43

Factor de impact cumulat al lucrarilor cotate ISI 39.627 35.656 48.921

Brevete de inventie (solicitate /acordate) 3/2 0/2 6/2

Lucrari stiintifice / tehnice indexate in baze de date internationale (BDI) 6 11+32* 10+30*

Comunicari stiintifice prezentate la conferinte internationale 55 87 55

Produse/servicii/tehnologii rezultate din activitati de cercetare, bazate pe 

brevete, omologari sau inovatii proprii

20 41 39

Studii prospective si tehnologice, normative, proceduri, metodologii si 

planuri tehnice, noi sau perfectionate comandate sau utilizate de beneficiar

50 60 65

*articole prezentate la Simpozionul International Mediul si Industria SIMI 2015 si 2016



INCD ECOIND - Structura CDI
Laborator Control Poluare Apa Sol Deseuri (DCP AI)

Laborator Bioteste (DCP B)

Laborator Control Poluare Aer (DCP PA)

Departament Evaluare, Monitorizare Poluare Mediu (DEMPM)

Departament Tehnologii de Mediu si Transfer Tehnologic (DTMT)

Departament Sisteme de Management (DSM)

Sucursala INCD ECOIND 
Timisoara

Sucursala INCD ECOIND 
Ramnicu Valcea

Departament Control Poluare (DCP)
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Valori INCD ECOIND

• standarde profesionale de excelenta in cercetare si servicii; 

• capacitate de performanta si inovare; 

• libertate de gandire si exprimare; 

• integritate si etica in cercetare; 

• orientare catre client, axare pe nevoile acestuia; 

• flexibilitate in adecvarea solutiilor tehnice pentru un raspuns prompt la nevoile clientilor; 

• angajare, responsabilitate, garantie pentru client; 

• gestionare responsabila a resurselor;

• respect fata de lege si mediul inconjurator; 

• respect fata de institut, munca, clienti, parteneri, colegi. 



VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE !

SUCCES PARTENERILOR ECOIND !
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