
Domeniul/Obiectul de activitate al INCEMC Timișoara 
 

Domeniul/Obiectul de activitate al institutului national este alcatuit, în principal, din activități de 
cercetare-dezvoltare și cuprinde activități de cercetare fundamentala și aplicativă privind: 
elaborarea de instalatii, procese, metode și tehnologii avansate în domeniul electrochimiei, fizica 
materiei condensate și energii regenerabile-fotovoltaic, obținerea de noi materiale, precum 
dezvoltarea de studii, expertize, prognoze, reglementari tehnice și planuri de afaceri, 
perfectionarea specialistilor, activități productive și de comercializare în electrochimie, chimie, 
fizica și tehnologia materiei condensate, energii regenerabile-fotovoltaic și în domenii 
interdisciplinare și adiacente, precum și activități de valorificare și transfer tehnologic, prestări 
servicii și microproducție, dupa cum urmeaza: 
1. Activitatea principală:  

7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie. 
A. Activităţi de cercetare-dezvoltare:  
a) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;  
b) alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;  
c) pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor nucleu;  
d) în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare.  
A.1. In cadrul Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare: 
A.1.1. Cercetări fundamentale și aplicative de baza și orientate spre dezvoltarea științei în 
domeniul electrochimiei, sinteze electrochimice și chimice (cod CAEN 7219): 
a) aspecte fundamentale ale proceselor de electrod și reactoarelor electrochimice; 
b) sinteze chimice și electrochimice în chimia organică și anorganică; 
c) recuperarea materialelor utile din deseuri solide si/sau lichide; 
d) tehnici chimice și electrochimice în protectia mediului înconjurator; 
e) tehnici analitice chimice și electrochimice; 
f) conversia și stocarea electrochimică a energiei; 
g) hidroelectrometalurgia; 
h) coroziunea electrochimică a metalelor și aliajelor; 
i) galvanotehnica. 
A.1.2. Cercetări fundamentale și aplicative de baza și orientate spre dezvoltarea științei în 
domeniul fizicii și tehnologiei materiei condensate (cod CAEN 7219): 
a) fizica corpului solid; 
b) fizica tehnologică; 
c) nanomateriale și nanotehnologii; 
d) materiale noi, cristaline sau amorfe; 
e) procese și tehnologii la presiuni și temperaturi mari; 
f) procese și tehnologii la presiuni mici și temperaturi înalte; 
g) procese și tehnologii în plasme de rf, microunde etc.; 
h) procese coloidale și solvotermale; 



i) fizica straturilor subțiri, a suprafețelor și interfețelor; 
j) analize fizico-chimice de material; 
k) proiectarea și realizarea de componente, dispozitive și echipamente de cercetare. 
A.1.3. Cercetări fundamentale și aplicative de baza și orientate spre dezvoltarea științei în 
domeniul energii regenerabile-fotovoltaic (cod CAEN 7219): 
I. Cercetare fundamentală: 
a) modelarea computațională a grafenelor utilizând metodele chimiei cuantice; 
b) spectroscopia de vibrație a oxizilor și oxianionilor anorganici; 
c) studiul polimorfismului cristalin al compușilor anorganici asupra spectrelor de vibrație; 
d) compuși de coordinație homo- și heteropolinucleri; 
e) sisteme oxidice obținute prin descompunerea compușilor coordinativi; 
f) studiul spectrelor de masă ale glicoderivaților prin metodele chimiei computaționale. 
II. Cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică: 
a) straturi subțiri pentru fotocataliză și celule fotovoltaice; 
b) materiale pe bază de sulfuri duble (cadmiu/zinc) și nanofire de argint pentru fotocataliză; 
c) materiale compozite grafenă/calcogenuri ternare de tip CuGaS2/CuInS2; 
d) materiale optice (Y2O3:Er, MgAl2O4:Er, SrAl2O4:Er, Y3Ga5O12:Er, CuYO2) cu proprietăți 
luminescente pentru diverse aplicații, inclusiv concentratoare solare; 
e) oxizi conductori transparenți (CuYO2); 
f) apatite pentru materiale cu aplicații biomedicale; 
g) materiale compozite pe bază de cenosfere; 
h) biocataliză enzimatică; 
i) monozaharide modificate pentru aplicații biomedicale (surfactanți); 
j) polizaharide extrase din ciuperci pentru aplicații în dermatocosmetologie; 
k) monitorizarea calității mediului, construcții din materiale ecologice, ambarcațiuni electrice; 
l) sinteza de structuri tridimensionale microporoase pe bază de hidroxiapatită, materiale 
carbonice și metalice; 
m) sinteza unor materiale poroase pe bază de grafit funcționalizat pentru aplicații în domeniul 
supercapacitorilor; 
n) obținerea de materiale cu comportament pseudo-capacitiv și densități mari de putere pentru 
stocarea eficientă a energiei; 
o) electrocatalizatori poroși pentru aplicații în celule de electroliză și pile de combustie; 
p) materiale ceramice varistoare cu capacitate ridicată de absorbție a energiei. 
A.1.4. Dezvoltarea de tehnici experimentale, metodologii și măsurători în domeniul 
electrochimiei, fizica materiei condensate și energii regenerabile-fotovoltaic pentru activități 
proprii și pentru terți. 
A.1.5. Activități de valorificare a cercetarii prin transferul tehnologic al rezultatelor spre 
operatori economici cu capital de stat sau privat. 
A.1.6. Participare la activități de standardizare în domeniile de competenta. 
A.2. In cadrul altor activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică: 



a) cercetare aplicativa si/sau dezvoltare tehnologica pentru solutionarea unor probleme concrete 
din domeniul de activitate si din domenii conexe; 
b) asistență tehnică, transfer de tehnologie, elaborare de studii de specialitate și consultanță, 
certificare de conformitate pentru beneficiari din țară și din străinătate; 
c) efectuarea de teste, probe și măsurători în vederea autorizarii tehnice și omologării 
tehnologiilor, aparaturii, instalațiilor, sistemelor și serviciilor din domeniile de activitate și 
conexe; 
d) expertiza, analiza și servicii specifice domeniului de activitate; 
e) elaborarea programelor de cercetare-dezvoltare; 
A.3. Pentru realizarea programelor-nucleu și a planurilor sectoriale (cod CAEN 7219). 
A.3.1. Cercetări aplicative și fundamentale de baza în cadrul programului-nucleu "Tehnologii și 
metode moderne în electrochimie, fizica materie condensate și energii regenerabile-fotovoltaic", 
având următoarele obiective: 
a) metode neconvenționale de reducere a consumurilor energetice în tehnologii electrochimice; 
b) tehnologii electrochimice și neconventionale de protecție a mediului; 
c) procese fizico-chimice la scara nanometrica; 
d) obtinerea și caracterizarea materialelor nanostructurate; 
e) dezvoltarea de celule solare peliculare cu electrozi din nanofire mezostructurate; 
f) dezvoltarea de materiale cu densitate mare de putere prin implant ionic controlat. 
A.3.2. Cercetari aplicative si fundamentale de baza în cadrul planurilor sectoriale, având 
următoarele obiective: 
a) dezvoltarea strategiei de cercetare-dezvoltare în domeniul de activitate; 
b) dezvoltarea de platforme de cercetare-dezvoltare prin parteneriat național; 
c) elaborarea de studii, strategii și programe privind dezvoltarea domeniilor de activitate. 
 A.4. Participare la programele internaționale de cercetare-dezvoltare și inovare (cod CEN 7219).  
B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de 
activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-
dezvoltare şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:  
a) participare la elaborarea strategiei domeniului;  
b) formare şi specializare profesională: desfășurarea unor activități de specializare și 
perfecționare în vederea formării de specialiști în domeniile specifice institutului national; 
formarea cercetătorilor tineri; activități de pregătire a personalului propriu și a operatorilor 
economici în domeniile de activitate; activități de coordonare a lucrărilor de doctorat, licență și 
masterat, în conditiile legii;  
c) consultanţă şi asistenţă de specialitate;  
d) editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate;  
e) prestări de servicii;  
f) participare la realizarea transferului tehnologic;  



g) execuţie de unicate şi serii mici, echipamente, instalații și dispozitive, precum și elaborarea de 
softuri în domeniile de activitate specifice institutului national și conexe, în cadrul activităţii de 
microproducţie;  
h) activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate, în 
condiţiile legii; 
i) efectuarea de teste, probe și măsurări în vederea autorizării tehnice și omologării aparaturii, 
instalațiilor, sistemelor și serviciilor din domeniile de activitate; 
j) valorificarea cercetarii prin transferul tehnologic al rezultatelor la operatori economici cu 
capital de stat sau privat. 
k) desfășurarea activității de microproductie, modele demonstrative și micropiloți productivi, 
fabricarea de celule solare cu colorant organic, sticlă termopan etc;  
2. În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor 
activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate 
desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autorităţii 
de stat pentru cercetare-dezvoltare.  
3. Activităţile principale şi secundare desfăşurate de institutul naţional sunt clasificate 
conform clasificării activităţilor din economia naţională (Ordin 337/2007, CAEN rev. 2). 
 


