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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL INCDSB - 2010 

 

1. Datele de identificare ale INCDSB 
 
    1.1. Denumirea: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Stiinte 

Biologice 
    1.2. Actul de înfiinţare, cu modificarile ulterioare: H.G. nr. 1317/11.12.1996 cu 

modificarile ulterioare din HG nr. 1272/13.11.2002 si HG nr. 2082/24.11.2004. 
    1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 2461 
    1.4. Director general: Dr. SIDOROFF Manuela Elisabeta 
    1.5. Adresa:  Splaiul Independenţei nr. 296, sector 6, cod 060031,  Bucureşti 
    1.6. Telefon: +0421 220 77 80 

Fax:  +0421 220 76 95 
Pagina web: www.dbioro.eu 
e-mail:  office@dbio.ro 

 
 
2. Scurta prezentare a INCDSB 

2.1 Istoric 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice - INCDSB este 

persoana juridică română aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. S-a înfiinţat prin 
H.G. 1317/11 dec. 1996, prin reorganizarea Institutului de Biologia Dezvoltării Bucureşti şi 
fuziunea cu Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Biologice 
Iaşi, şi C.C.B.C.G. "Stejarul" Piatra Neamţ. A fost reacreditat conform Ordinului Ministrului 
nr. 7293 din 20 decembrie 2001. Prin H.G.1272 din 13 noiembrie 2002 a preluat prin 
absorbţie Institutul Naţional de Cercetare pentru Biotehnologie. În prezent INCDSB este 
organizat şi funcţionează în condiţiile prevazute de HG nr. 2082/24.11.2004 şi a fost 
reacreditat prin Decizia nr. 9688 / 30.06.2008. 
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INCDSB are sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei, nr.296, sector 6, este 
inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J 40/189/1997 si are cod unic de inregistrare R 
3324060. Prin Ordinul MedCT nr. 3750/17.04.2008 s-a aprobat o noua structura 
organizatorica a institutului care este in vigoare de la data aprobarii ei.  

INCDSB a fost infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si 
dezvoltare tehnologica in domeniul biologiei si al disciplinelor conexe, participand la 
elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului respectiv si la realizarea cu prioritate a 
obiectivelor stiintifice ale Programului National de Cercetare Stiintifica, Dezvoltare 
Tehnologica si Inovare, a programului de Fonduri Structurale, a cooperarii la programe 
internationale de profil (FP6, FP7) si implementarea rezultatelor in viata economica si 
sociala a Romaniei. 

 
 
2.2 Organigrama INCDSB 
 
 

 
 

Fig.1.  Organigrama INCDSB 
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2.3 Domeniul de specialitate al INCDSB 
a. conform clasificării UNESCO: cod 24 
b. conform clasificării CAEN: cod 7219 – cercetare si dezvoltare in alte stiinte 
naturale si inginerie 
 

2.4 Directii de cercetare-dezvoltare 
 

In INCDSB se desfasoara: 

 activitati de cercetare-dezvoltare; 

 activitati conexe (investitii, servicii stiintifice si tehnice, dezvoltarea sistemului 
informational, activitate de consultanta, transfer tehnologic, testare si control a unor 
principii active sau produse biologice); 

 activitati de formare si specializare profesionala in domeniul stiintelor vietii; 

 activitati de colaborare cu alte entitati (nationale si internationale) in domeniu; 

 editare de publicatii de specialitate; 

 activitati de diseminare a rezultatelor cercetarii (organizare si participare la simpozioane, 
congrese, work-shopuri, mese rotunde). 

Activitatile de cercetare-dezvoltare care se desfasoara in INCDSB se incadreaza in 
urmatoarele arii tematice : 

 biologie celulara si moleculara; 
 bioanaliza; 
 biotehnologii; 
 biomateriale; 
 taxonomie; 
 ecologie si utilizarea durabila a resurselor; 
 bioinformatica; 
 controlul calitatii produselor si mediului; 
 cercetari cu aplicatii in domeniul biomedical. 
 

 Biologie celulară şi moleculară 
 - studii privind interacţia celulă-matrice extracelulară în ţesuturi normale şi patologice; 
- dezvoltarea de noi metode de evaluare biologică în culturi de celule a polimerilor naturali 
şi biomaterialelor  conform normativelor europene;  
- dezvoltarea de noi metode de evaluare biologică a polimerilor naturali şi biomaterialelor  
în vederea acreditării conform normativelor europene; 
- studiul efectelor unor agenţi fizici, chimici şi biologici, naturali, de semisinteză şi sinteză 
asupra celulelor normale şi neoplazice ca fundamentare a valorii lor terapeutice; 
- studierea mecanismelor celulare şi moleculare ale unor procese  biologice (îmbătrânire, 
apoptoză celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); 
- dezvoltarea ingineriei tisulare prin realizarea in vitro de substituienţi tisulari (pe bază de 
componente matriceale şi diverse tipuri de celule, inclusiv celule stem) implantabili şi 
funcţionali; 
- obţinerea unor modulatori naturali de apoptoză din flora României pentru noi 
medicamente şi biotehnologii; 
- dezvoltarea şi adaptarea unor noi metode de citometrie în flux pentru cercetare şi 
biotehnologii, în particular pentru dezvoltarea unei platforme de exploatare pe bază de 
chip-uri şi citometrie exploratorie. 
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 Microorganisme producătoare de substanţe biologic active  
- monitorizarea proceselor biochimice, fiziologice şi genetice la unele microorganisme 
producătoare de substanţe biologic active; 
- optimizarea producerii de substanţe biologic active (alcaloizi, enzime, antibiotice,   
micotoxine) prin utilizarea unor agenţi fizici, chimici şi biologici în vederea bioconversiei 
subproduselor cu consecinţe asupra gradului de utilizare a acestora şi a reducerii poluării 
mediului înconjurător; 
- biotehnologii pentru obţinerea de metaboliţi primari şi secundari cu aplicaţii biomedicale, 
biopesticide, alcaloizi, enzime; 
- reactivitatea fiziologică şi biochimică a unor specii forestiere de mare interes economic la 
atacul unor agenţi patogeni; 
- izolarea, purificarea şi selecţia de tulpini fungice cu capacitate de biodegradare a unor 
poluanţi din apă şi sol; 
- mecanisme de acţiune la nivel individual, celular, subcelular şi molecular a unor agenţi 
biologici activi de natură fizico-chimică cu implicaţii asupra stării de sănătate a 
organismelor vii şi în protecţia mediului înconjurător; 
- modularea metabolismului microorganismelor producătoare de substanţe biologic active. 

 
  Taxonomie, ecologie, fiziologie şi biochimie 

Cercetări de taxonomie moleculară,  sintaxonomie,  palinologie şi de diversitate 
taxonomică referitoare la diferite specii de organisme şi arii geografice ale României. 
Aprofundarea şi modernizarea cercetărilor de taxonomie şi ecologie cuprinde:  
- taxonomia vegetală (cormoflora) şi animală (pedofauna) pentru elucidarea unor aspecte 
morfo-structurale la unele grupe de specii “problemă” de interes naţional şi european prin 
tehnici morfologice şi de biologie moleculară; 
- continuarea cercetărilor de autoecologie şi de funcţionalitate a ecosistemelor naturale, 
pentru evaluarea factorilor de risc ecologic care periclitează existenţa speciilor de plante 
rare şi vulnerabile din principalele tipuri de habitate “Natura 2000” stabilite pentru 
România; 
- dezvoltarea şi studierea  colecţiei de alge vii din institut, singura din România, în scopul 
clarificării unor aspecte de taxonomie, filogenie şi ecofiziologie pentru selectarea unor 
suşe algale cu posibilităţi de utilizare în biotehnologii; 
 - abordarea unor cercetări de filogeografie privind unele specii de interes din Romania, 
specii rare şi endemice din Carpaţii româneşti, în scopul evidenţierii structurii lor genetice 
şi clarificării centrelor genetice de formare a lor şi de conservare “in situ”.   
- cercetări de chemotaxonomie la specii de plante medicinale de interes farmaceutic, 
selecţia variantelor/chemotipurilor, selecţia plantelor înalt producătoare de metaboliţi 
secundari şi rezistente la stresul abiotic. 

 
 Cercetări de fiziologie şi biochimie: 
- investigarea corologică, ecologică şi biochimică a unor grupe de plante din flora 
spontană a ţării pentru obţinerea unor produse farmaceutice cu valori terapeutice certe în 
tratarea unor maladii umane; 
- transformarea genetică a unor plante de cultură de interes economic pentru a le conferi 
rezistenţă la dăunători (insecte, moluşte etc); 
- crioconservarea unor soiuri de plante valoroase economic (măr, păr, trandafir, lalele 
etc.), omologate naţional, în scopul stocării lor pe termen îndelungat în bănci de gene; 
- continuarea cercetărilor de fiziologie animală şi histologie în vederea testării pe animale 
de laborator a extractelor vegetale cu efecte terapeutice. 
 
 Cercetări de citogenetică şi genetică moleculară: 
- cercetări de mutageneză şi realizarea de teste fitobiologice; 
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- transformarea genetică a unor organisme (de ex. a unor plante de cultură de interes 
economic pentru a le conferi rezistenţă la dăunători, ierbicide, etc.; 
- testarea, detectarea, identificarea şi cuantificarea Organismelor Modificate Genetic 
(OMG); 
- adoptarea şi aplicarea unor noi tehnici (ex. microarray, NGS - next generation 
Sequencing). 
 
 Ecologie şi utilizarea durabilă a resurselor 
 - studii privind structura, funcţionarea şi productivitatea ecosistemelor  naturale şi  
antropizate; 
 - fundamentarea şi elaborarea strategiilor de reabilitare a ecosistemelor degradate; 
 - măsuri şi metode pentru conservarea biodiversităţii; 
 - managementul resurselor de apă. 
 
 Biotehnologii  
-  inducerea variabilităţii genetice prin culturi de ţesuturi, mutageneză experimentală la 
plantele medicinale şi aromatice, autohtone şi alohtone; biotehnologii de regenerare şi 
micropropagare a speciilor de interes farmaceutic; 
-  identificarea şi obţinerea de noi principii active şi evaluarea bioproductivităţii acestora la 
plante medicinale şi aromatice obţinute prin culturi convenţionale; 
- obţinerea de fitopreparate/suplimente alimentare pe baza selecţiei fitocomplecşilor cu 
proprietăţi farmacologic active; 
-  elaborarea de tehnologii moderne de obţinere a unor principii active din diverse surse şi 
testarea acţiunii lor biologice; 
-  elaborarea de biotehnologii pentru remedierea mediului înconjurător; 
-  avansarea de noi soluţii tehnologice privind protecţia unor culturi de plante în câmp; 
- elaborarea de tehnologii de obţinere a unor bioproduse cu utilizări în medicină şi 
zootehnie. 
 
 Biomateriale 
- cercetări privind dezvoltarea de noi biomateriale şi bioproduse destinate domeniului 
medical şi protecţiei mediului; 
- obţinerea de noi materiale compozite şi materiale reactive pe bază de substanţe biologic 
active; 
- studiul impactului biomaterialelor cu mediul gazdă. 
 
 Bioanaliză 
- elaborarea şi utilizarea de metode şi tehnici moderne pentru analiza de probe biologice, 
  medicamente şi metaboliţi ai acestora, alimente; 
- caracterizarea analitică a substanţelor, produselor, proceselor şi fenomenelor de interes 
   biologic aplicabile în domeniul biotehnologic, medical, protecţia  mediului, alimentar. 
 
 Bioinformatică 
- elaborarea de modele matematice discrete şi continui cu aplicaţii în ştiinţele vieţii; 
- metode computerizate pentru simularea conformaţiei proteinelor. 
 
Promovarea cercetărilor conform ariilor tematice mai sus menţionate au ca finalitate : 

  Aplicaţii în domeniul medical; 
 Aplicaţii în domeniul agriculturii şi siguranţei alimentare; 
 Controlul calităţii produselor; 
 Controlul calitatii mediului. 
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- elaborarea de produse pentru terapii alternative pentru tratarea unor afecţiuni ale pielii, 
cartilagiilor, oaselor, intestinului, nervilor periferici; 
- obţinerea de  produse farmaceutice din plante medicinale (extracte lichide sau substanţă 
solidă încapsulată) cu efecte terapeutice în tratarea unor maladii umane; 
- obţinerea de nanostructuri pentru eliberarea controlată de substanţe active cu potenţial 
terapeutic; 
- obţinerea pe baza colaborării cu unităţi producătoare de profil a unor 
fitopreparate/suplimente alimentare alcătuite după formule ce conţin principii active - 
fitocomplecşi/principiu izolat şi testate fitobiologic; 
- obţinerea materialului de înmulţire prin tehnici convenţionale şi in vitro pentru micii 
producători, unităţi de procesare, prelucrare plante medicinale şi aromatice; 
- elucidarea mecanismelor ce duc la apariţia unor boli cu impact major în starea de 
sănătate a populaţiei şi care pot conduce la găsirea de noi  soluţii de predicţie şi tratament 
al acestora; 
- elaborarea de bioteste celulare toxicologice (ecotoxicologice) cu aplicaţii în determinarea 
sanogenezei produselor alimentare; 
- biomonitorizarea poluării  mediului; 
- elaborarea unei metode biologice, bazată pe flora algală, pentru evidenţierea toxicităţii 
apei din bazinele de captare a apei potabile; 
- elaborarea unei tehnici de monitorizare a stabilităţii genetice a materialului vegetal 
regenerat din material crioconservat. 
 
 

 
 
3. Stuctura de Conducere a INCDSB 

 
 
 
3.1 Consiliul de administratie 
 
 Membrii consiliului de administratie conform Ordinului nr. 1174/29.05.2007, 

modificat de Ordinul nr. 3751/17.04.2008 si Ordinul nr.5598/07.10.2008: 
 

Dr. Manuela Elisabeta Sidoroff - Presedinte - Director General INCDSB  
Dr. Anca Oancea - Vicepresedinte - Specialist INCDSB Bucuresti  
Dr. Manoliu Alexandru - Membru - Presendintele Consiliului Stiintific  
Consilier Rolanda Predescu - Membru - Reprezentantul Agentiei Nationale pentru 

Cercetarea Stiintifica  
Consilier Dan Pantea - Membru - Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice  
Consilier Cornelia Velicu - Membru - Reprezentantul Ministerului Muncii, Solidaritatii 

Sociale si Familiei  
Dr. Sorina Farcas - Membru - Specialist INCDSB, ICB Cluj 

 
 
 
 
3.2 Consiliul stiintific  
 

Dr. Alexandru MANOLIU - Presedinte  
Dr. Luminita TCACENCO - Vicepresedinte 
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MEMBRII:  
Dr. Manuela Elisabeta SIDOROFF - Director General 
Dr. Alina BUTU - Director Stiintific 
Dr. Gheorghe COLDEA 
Dr. Elvira GILLE  
Dr. Lucia MOLDOVAN 
Dr. Anca OANCEA 
Dr. Oana CRACIUNESCU 
Dr. Gabriel Lucian RADU 
Dr. Daniela BRATOSIN 
Dr. Catalin IORDACHEL 
Dr. Stefania SURDU 
Dr. Otilia IVAN 
Dr. Sorina FARCAS 
Dr. Constantin DELIU 
Dr. Adela HALMAGY 

 
 
 
 
3.3 Comitetul director  
 

Dr. Manuela Elisabeta SIDOROFF - Director General INCDSB 
Ec. Vladimir SANDRU - Director Economic INCDSB 
Dr. Alina BUTU - Director Stiintific INCDSB 
Dr. Gheorghe COLDEA - Director filiala ICB Cluj  
Dr. Alexandru MANOLIU - Director filiala ICB Iasi 
Dr. Elvira GILLE - Director sucursala CCB "Stejarul" Piatra Neamt 
Dr. Lucia MOLDOVAN - Specialist INCDSB Bucuresti 
 
 
 
 
4. Situaţia economico-financiară a INCDSB:  

 Venituri totale1 - 18.771.170 Lei, din care:  
- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare nationale finantate de 

la bugetul de stat  – 13.864.516 Lei; 
- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare internaţionale 

finanţate din fonduri publice  – 532.826 Lei; 
- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri 

private  – 133.922 Lei 
- venituri realizate din fonduri private – 222.686 lei 
- venituri din subventii de la bugetul de stat – amortizari – 3.779.357 Lei 
- venituri financiare 237.863 lei 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 se prezinta in anexa 1 la raportul de activitate numarul, denumirea si valoarea proiectelor /contractelor finantate de bugetul de stat, din fonduri publice internationale (in special ale 

UE), din fonduri ale beneficiarilor (operatorilor economici) si din activitati economice proprii 
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5. Structura resursei umane de cercetare - dezvoltare 

 total personal 165, din care:  
- personal de cercetare – dezvoltare atestat cu studii superioare: 127 
- personal auxiliar: 38 

 

 

 

 
 
 

 In anul 2010 membrii INCDSB au urmat 18 de cursuri de perfectionare incluzand 
cursurile de masterat si doctorat. Informatiile privind activitatile de perfectionare a 
resursei umane (personal implicat in procese de formare - stagii de pregatire, 
cursuri de perfectionare) sunt prezentate in tabelul urmator: 
 
 
 
 

Activitatile de perfectionare a resursei umane (personal implicat in procese de formare – stagii de 
pregatire, cursuri de perfectionare*) in 2010 

  
    

*inclusiv cursuri masterat si 
doctorat      

nr 
crt 

Nume, prenume 
cercetator 

Grad, titlu 
stiintific 
cercetator 

Denumire stagiu, curs 
Perioada 

desfasurarii 
Locul desfasurarii 

1 Golea Diana CS Stagiu de pregatire la 
Universitatea din Coimbra, 

Portugalia 
 

4 – 15 ianuarie 
2010  

Coimbra, Portugalia 
 

2 Golea Diana CS Studii doctorale - Stiinte exacte – 
Fizica – Specializarea Biofizica 

 

octombrie 
2009-2011 

 

Universitatea Bucuresti - 
Facultatea de Fizica 

 

3 Fidler Georgeta ACS Instruire  in tehnici de cultivare in 
vitro a unor specii de plante, baze 

teoretice si practice 
 

21-26.03.2010 
 

ICB Cluj 

nr. 
Crt 

CATEGORIE  
VARSTA 

TOT
AL 

PERS 
ACT CD 

PERS. 
STUDII 
SUPERI
OARE 

TOT
AL 

CERCETATORI MASTE 
RANZI 

DOC
TOR
ANZI 

ABSOL
VENTI 
MASTE
R 

DOC 
TORI 

CS I CS II CSIII CS ACS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 

1 PESTE 65 
ANI 

8 8 8 8 8 - - - - - - - 8 

2 INTRE 60-
65 ANI 

12 11 7 7 4 2 1 - - - - - 6 

3 INTRE 55-
60 ANI 

24 16 13 9 6 2 1 - - - - 2 8 

4 INTRE 45-
55 ANI 

43 32 18 16 3 7 5 - 1 1 1 1 13 

5 INTRE 35-
45 ANI 

51 46 42 38 4 7 17 7 3 3 5 3 27 

6 PANA IN  
35 ANI 

57 52 51 50 - - 1 18 31 8 17 21 12 

7 TOTAL 195 165 138 127 25 18 25 25 35 12 23 27 74 
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4 Fidler Georgeta ACS Master – Biotehnologii in protectia 
mediului 

Octombrie 
2010-2012 

USAMV – Facultatea de 
Biotehnologii 

5 Manole Carmen ACS Instruire  in tehnici de cultivare in 
vitro a unor specii de plante, baze 

teoretice si practice 
 

21-26.03.2010 
 

ICB Cluj 

6 Manole Carmen ACS Studii Doctorale – Stiinte agricole 
si silvice - Agronomie 

Octombrie 
2010-2013 

USAMV- Facultatea de 
Agricultura 

7 Berteanu Elena 
 

CS Sistem biocatalitic pe baza de 
lipaza imobilizata cu aplicatii in 

medicina 
 

Octombrie 
2009-iulie 

2011 

Universitatea Politehnica 
Bucuresti –

Departamentul 
Bioinginerie Si 
Biotehnologie 

8 drd.Bogdan Hurdu 
 

ACS Modele de distribuitie a speciilor 
de plante si analiza parsimoniala a 

endemicitatii speciilor 
 

03.01.2010-
30.06.2010      
05.11.2010-
20.12.2010 

 

Institutul de Ecologie din 
Zurich, Elvetia 

 

9 drd. Dana Suteu 
 

CS Metode de prelucrare si analize 
fitogeografice a rezultatelor 

genetice AFLP 
 

17.10.2010-
29.10.2010 

 

Universitatea din 
Salzburg, Austria 

 

10 Ghita Georgiana 
Luminita 

 

CS Scoala Doctorala, Biologie 
Vegetala / Fiziologia Plantelor 

 

01.10.2009 - 
01.10.2010 

 

Universitatea "Al.I.Cuza" 
Iasi, Facultatea de 

Biologie 
 

11 Stefanache 
Camelia Paula 

 

ACS Curs Masterat "Biotehnologii 
microbiene si celulare" 

 

octombrie 
2009 - iulie 

2011 
 

Universitatea "Al. I. 
Cuza", Facultatea de 

Biologie, Iasi 
 

12 Stefanache 
Camelia Paula 

 

ACS Curs Manager de Proiect  
 

14-20.04.2010 
 

Institutul European din 
Romania, Bucuresti 

 

13 Raclariu Ancuta 
Cristina 

 

ACS XVI-eme Ecole D'ete Francophone 
,,Pathologie et Pharmacologie 
Moleculaires.Biotechnologies'' 

5 - 17 Iulie 
2010 

 

Arad, Romania 
 

14 Raclariu Ancuta 
Cristina 

 

ACS Climate Change: Challenge For 
Training Of Applied Plant 

Scientists 
 

25 - 29 
Octombrie 

2010 

Martonvasar, Ungaria 
 

15 Raclariu Ancuta 
Cristina 

 

ACS Masterand: Genetica Moleculara 
 

Octombrie 
2010 - 2011 

 

Univ. ,,A.I. Cuza'' Iasi, 
Facultatea de Biologie  

 

16 Hurdu Bogdan  
 

ACS Finalizarea studiilor doctorale la  
 

01.06.2010 – 
04.07.2010; 
18.08.2010-
11.10.2010; 
12.11.2010-
27.12.2010 

 

Birmensdorf Elveţia 
 

17 Miclăuş Mihai 
 

CS Specializare Biologia Plantelor-
Biologie  Moleculară 

 

Specializare 
doctorala 2010 

 

Universitatea Rutgers din 
Statele Unite ale Americii  

 

18 Ciobanu Marcel 
 

CS II Participare proiecte de cercetare 
ştiinţifică în Mexic. Fundacion 

Latinoamericana de Apoyo a la 
Economia y Saber Popular 

 

01.01.2010 – 
01.07.2010; 
14.07.2010-
31.12.2010 

 

San Pablo Apetatitlan, 
Tlaxcala, Mexic 
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In anul 2010 in cadrul INCDSB au fost sustinute 5 teze de doctorat. Date despre 
acestea sunt prezentare in tabelul de mai jos:
 
 
 

Teze de doctorat realizate/sustinute in INCDSB in 2010 

nr 
crt 

Nume, 
Prenume 

Titlul tezei Domeniul Institutie Coordonator Nr 
pag 

1 Sandra 
Eremia 

 

Determinarea compuşilor 
antioxidanţi din produse de 

origine vegetală 

 

Stiinte exacte-
Chimie 

 

UPB 

 
G.L.Radu  

 
202 

 

2 Manoiu 
Vasile 
Sorin 

 

Studii si cercetari privind 
structura si proprietatile unor 

matriale nanostructurate 

 

Stiinta si 
ingineria 

materialelor 

 

UPB-
Facultatea 
Stiinta si 
Ingineria 

Materialelor 

 

Prof. Dr. Ing. 
Angel Aloman 

 

484 

 

3 Takacs-
Buia 

Luminita 

 

Evidentierea si caracterizarea 
fenomenului de apoptoza 
celulara la nivel de cartilaj 
articular in maladii de tip 
degenerativ si inflamator 

 

Biologie 

 
Universitate
a Bucuresti-
Facultatea 
de Biologie 

 

Dr. Maria 
Caloianu 

 

160 

 

4 Adriana 
Bica 

 

Markeri morfologici, biochimici 
si moleculari pentru 

identificarea tulpinilor de 
Botryococcus braunii inalt 

producatoare de hidrocarburi 

 

Algologie 

 
Univ. 

Babes-
Bolyai Cluj-

Napoca 

 

Prof.dr. Nicolae 
Dragos 

 

239 

 

5 Bogdan 
Druga 

 

Markeri moleculari pentru 
identificarea tulpinilor 

producatoare de cianotoxine 
din genul Microcystis 

Biologie 

 
Univ. 

Babes-
Bolyai Cluj-

Napoca 

 

Prof.dr. Nicolae 
Dragos 

 

131 
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6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare 

 Laboratoare de cercetare-dezvoltare 
 

 Nr. Crt. Laboratoare de cercetare-dezvoltare 
 

INCDSB Bucuresti 1 Laborator bioanaliza 

2 Laborator biomateriale si biopreparate 

3 Laborator dinamica celulara si citometrie in flux 

4 Laborator bioinformatica 

5 Laborator de microscopie electronica 

6 Laboratoar de culturi celulare 

7 Laborator de biochimie 

8 Laborator de biologie celulara si moleculara 

9 Laborator biotehnologii microbiene 

10 Laborator extracte vegetale 

11 Laborator biotehnologii agricole 

12 Laborator spectrofotometrie 

Filiale 
INCDSB 

IC „Stejarul” 
Piatra Neamt 

1 Laborator biologie vegetala si experimentala 

2 Camera de culturi de tesuturi vegetale 

3 Laborator ecologie, resurse si mediu 

ICB Cluj 1 Laborator de taxonomie moleculara 

2 Laborator de culturi de celule si tesuturi 

3 Laborator de algologie 

ICB Iasi 1 Laborator de biologie celulara 

2 Laborator de microbiologie 

3 Laborator de ecologie si combatere biologica 
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ICB-IASI 
 
 

Date de contact:  

 Adresa : Str. Lascăr Catargi nr. 47, Iaşi, cod 700107;  

 Tel/Fax: 0232-21 81 21 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DEPARTAMENT MICROBIOLOGIE 
 
COMPETENTE 
 Selectia si ameliorarea microorganismelor producatoare de substante biologic active. 
 Obtinerea de tulpini de microorganisme cu randament bioproductiv ridicat. 
 Elaborarea de tehnologii moderne pentru diminuarea efectului negativ al agentilor 
patogeni asupra plantelor gazda. 

 

 
DEPARTAMENT BIOLOGIE CELULARA 

 
COMPETENTE 
 Studiul reactivitatii celulare normale si patologice in conditii experimentale. 
 Diversificarea genotipica si fenotipica prin metode neconventionale la organisme de 
interes economic. 

 
 

DEPARTAMENTUL ECOLOGIE SI COMBATERE BIOLOGICA 
 
COMPETENTE 
 Evaluarea stării actuale a ecosistemelor naturale şi antropizate  
 Biodiversitate (acarologie, entomologie) 
 Combatere biologica a dăunătorilor din agricultură şi silvicultură 
 Ecopedologie 
 Ecofiziologia plantelor. 
 
COLABORARI INTERNATIONALE 
 Universitatea Montana din SUA - National Science Foundation 
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ICB CLUJ-NAPOCA 
 
 
 
Date de contact  

 adresa - Cluj-Napoca,  Str. Republicii nr. 
48, cod postal 400015 

 tel/fax  - 264-591238 

 e-mail – icb@mail.dntcj.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENTUL TAXONOMIE SI ECOLOGIE 
 

COMPETENTE 
 Taxonomie si ecologie vegetala / cormofite. 
 Taxonomie si ecologie animala / pedofauna. 
 Biologie celulara si moleculara la alge. 
 Ecofiziologie vegetala. 
 
 

DEPARTAMENTUL BIOLOGIE EXPERIMENTALA SI BIOCHIMIE 
 
COMPETENTE 
 Evidentierea actiunii xenobioticelor asupra organismului animal. 
 Tehnici de multiplicare in vitro la plante. 
 Tehnici de biologie celulara si moleculara la plante. 
 Citobiologie. 
 Analize enzimologice si microbiologice in sol, turba, sedimente lacustre. 
 Metodologii de bioremediere. 
 
COLABORARI INTERNATIONALE 
 Participare (in calitate de partener) la proiectele internationale GLORIA EUROPE, 
INTRABIODIV si ECOCHANGE 
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FILIALA STEJARUL PIATRA NEAMT 
 
 
Date de contact:  

 Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 6, 610004, Piatra-Neamt 

 Telefon: 0233/ 210809 

 Fax: 0233/ 210809 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
COMPARTIMENTUL BIOLOGIE VEGETALA SI EXPERIMENTALA 

 
COMPETENTE 
 Formule de biopreparate cu utilizari in fitoterapie, cosmetica, alimentatie. 
 Analiza fitochimica si calitativa a principiilor active. 
 Cercetari morfofitochimice si genetice. 
 Culturi conventionale de plante medicinale si aromatice. 
 Culturi de tesuturi in vitro. 
 

COMPARTIMENT ECOLOGIE, RESURSE SI MEDIU 
 
COMPETENTE 
 Tehnologii de epurare a unor reziduuri industriale, agricole sau urbane. 
 Tehnologii de obtinere si valorificare a unor substante utile din deseuri. 
 Tehnologii de cultivare a plantelor medicinale si de fabricare a unor extracte vegetale 
standardizate. 
 Ecotoxicologia impactului antropic asupra ecosistemelor. 
 Evaluarea actiunii factorilor abiotici in arii protejate. 
 Studii de impact si bilant de mediu. 
 Obtinerea unor produse (transfer tehnologic) pe baza de extracte vegetale. 
 

COLABORARI INTERNATIONALE (schimburi de informatii, lucrari, cercetatori) cu 
Republica Moldova, Bulgaria, Iugoslavia, Elvetia, Turcia, Rusia, Italia.  
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INCDSB – BUCURESTI 

 

DEPARTAMENTUL BIOLOGIE CELULARA SI MOLECULARA 
 

COMPETENTE 
 Microscopie optica si electronica; analiza de imagini 
 Tehnici histochimice si imunohistochimice 
 Modele experimentale in vitro pe culturi de celule 
 Metode biochimice (electroforeza SDS-PAGE, zimografie, Western-blot, ELISA) 
 Tehnici de citometrie in flux si spectrofluorimetrie 
 Metode de extractie, purificare si caracterizare a componentelor matricei 

extracelulare din tesuturi animale (colagen, elastina, glicozaminoglicani) si a 
principiilor active din extracte vegetale (polifenoli, flavonoide, polizaharide) 

 Tehnici de inginerie tisulara pentru medicina regenerativa 
 
 
SERVICII 
 Testarea biocompatibilitatii in vitro a biomaterialelor si dispozitivelor medicale 

conform cerintelor standardului SR EN ISO 17025:2005 – Laborator de culturi 
celulare acreditat RENAR cu certificat nr. LI 727 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRODUSE SI TEHNOLOGII 
 Bioprodus natural pe baza de elastina cu aplicatii in chirurgia plastica si reparatorie 
 Suport compozit pe baza de colagen si fosfat tricalcic cu aplicatii in chirurgia 

ortopedica 
 Hidrogel regenerator pe baza de fitocomplex matriceal 
 Matrici compozite poroase utilizate ca suport pentru diferite tipuri de celule 

(fibroblaste, osteoblaste, condrocite, celule stem mezenchimale) 
 
 

COLABORARI INTERNATIONALE 
 Institutul Ortopedic Rizzoli, Bologna, Italia  
 Universitatea Tehnologica din Varsovia, Polonia 
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LABORATORUL DE CULTURI CELULARE 

 In cursul anului 2008 s-a realizat acreditarea de catre RENAR a Laboratorului de 

Culturi Celulare din cadrul Departamentului de Biologie Celulara si Moleculara din 

structura INCDSB Bucuresti.  

 Laboratorul de culturi celulare (LCC) a fost amenajat si dotat printr-un proiect din 

cadrul programului CEEX-Modulul IV, coordonat de Autoritatea Nationala de Cercetare 

Stiintifica. 

 Scopul acestui proiect a fost  de a amenaja si dota un laborator in care sa se 

realizeze testarea citotoxicitatii dispozitivelor medicale inainte de punerea acestora in 

circulatie. Efectuarea acestui tip de teste este reglementata de legislatia europeana 

(directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale – modificata prin directivele 

98/78/CEE, 200/70/CEE, 2001/104/Ce, 203/12/CE) si de legislatia nationala (HG 911/2005 

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a 

dispozitivelor medicale (modificata si completata de HG 466/2007 si OM 789/2006). Mai 

mult, conform   prevederilor Directivei EU 86/609/CEE care stipuleaza faptul ca un 

experiment poate fi efectuat pe un animal de laborator numai in cazul in care nu este 

disponibila o alta metoda satisfacatoare din punct de vedere stiintific si rezonabila din 

punct de vedere al costurilor- in cazul nostru testarea se face in vitro in laboratorul de 

culturi celulare.  

 In cadrul Laboratorului de culturi celulare din institutul nostru se pot testa 

urmatoarele tipuri de dispozitive medicale si/sau materiale din care se pot obtine 

dispozitive medicale: 

- dispozitive medicale neinvazive, care sunt in contact cu pacientul sau doar cu 

pielea acestuia; 

- dispozitive medicale invazive nechirurgicale sau chirurgicale, inclusiv implantabile; 

- materiale plastice, polimeri naturali sau materiale ceramice care pot forma 

dispozitive medicale. 

Laboratorul este dotat cu aparatura noua, adecvata si performanta care permite 

obtinerea unor rezultate sigure. Dintre acestea enumeram hota cu flux laminar (cabinet de 

securitate biologica clasa II), incubator cu CO2, microscop inversat, autoclava verticala – 

toate de ultima generatie. De asemenea, laboratorul dispune de un “Cititor de microplaci 

multimodal automat” – in valoare de aproximativ 30 000 euro, care permite obtinerea unor 

rezultate foarte exacte, avand posibilitate de detectie in trei moduri (fluorescenta, 

luminiscenta si UV), care “citeste” direct in placile in care se face determinarea si a carui 

functionare este controlata de un software ultraperformant. 

 De asemenea, in laborator sunt mentinute conditii de sterilitate a aeromicroflorei si 

a suprafetelor, de temperatura si umiditate constante astfel incat sa nu fie afectate 

rezultatele determinarilor. 

 Personalul laboratorului, reprezentat de specialisti cu inalta calificare si de asistenti 

de cercetare cu multa experienta, are competenta si instruirea necesare pentru a efectua 

testele, pentru a interpreta rezultatele si a emite buletine de analiza. 



 

    18 

 In cadrul acestui laborator se testeaza o serie de biomateriale obtinute in institutul 

nostru, in cadrul diverselor departamente de cercetare. Aceste biomateriale, proiectate in 

scopul utilizarii lor ca stimulatori ai procesului de vindecare a unor tesuturi (piele, tendon, 

os), nu puteau fi recomandate spre utilizare in domeniul medical – uman sau veterinar – 

inainte de a se evalua  citotoxicitatea lor in culturi de celule provenite din organele-tinta. 

 De asemenea, a fost testata citotoxicitatea unor pulberi ceramice pe baza de fosfati 

de calciu, ca atare sau in amestec cu geluri de colagen, produse de un colectiv de 

cercetare din cadrul ICP-CA, inainte ca din aceste materiale sa se realizeze suporturi 

tridimensionale poroase utilizabile in regenerarea osoasa. 

 Procesul de acreditare a constat din elaborarea manualului calitatii, a procedurilor 

generale si a procedurilor specifice si in aplicarea lor in cadrul LCC, in conformitate cu 

cerintele standardului SR EN ISO 17025:2005. RENAR – Asociatia de Acreditare din 

Romania, prin reprezentantii sai legali, a efectuat auditul de acreditare in iunie 2008 si in 

urma constatarii indeplinirii cerintelor standardului mentionat a emis, in noiembrie 2008, 

Certificatul de Acreditare Nr. LI 727. Conform acestui certificat, LCC este competent de a 

efectua teste de citotoxicitate a dispozitivelor medicale, conform cerintelor standardului SR 

EN ISO 10993-5:2003. 
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CENTRUL DE BIOANALIZA 
 

COMPETENTE 
 Caracterizarea analitica a substantelor, produselor si proceselor de natura biologica si 
a interrelatiilor dintre ele; 
 Elaborarea de metode si tehnici bioanalitice specifice; 
 Realizarea si testarea de senzori si biosenzori; 
 Modelarea si simularea de procese analitice de interes aplicativ; 
 Investigarea substantelor biologic active in scopul aplicarii lor in: medicina, agricultura, 
protectia mediului, biotehnologie, cosmetica, farmacie, industria alimentara; 
 Extragerea de compusi biologici si realizarea de biomateriale si biopreparate. 
 
Contact            e-mail: glradu@gmail.com 
                         http://bioanaliza.ro 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                 
 
 
COLABORARI INTERNATIONALE 
 Participare in calitate de  partener la programul FP6-STREP action Priority 5 - 
coordonator Italia 
 Colaborari bilaterale cu: Universitatea din Montpelier si Universitatea din Perpinion, 
Franta si Universitatea din Barri, Italia 
 

DEPARTAMENTUL BIOPREPARATE SI BIOPRODUSE 
 
 
COMPETENTE 
 Obtinere de biomateriale ca modele functionale integrate in sisteme biologice. 
 Obtinerea de materiale compozite si materiale reactive. 
 Valorificarea resurselor naturale in vederea obtinerii de noi biomateriale. 

 

http://bioanaliza.ro/
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PRODUSE SI TEHNOLOGII 
 Enzime imobilizate pe suporturi organice si de sinteza pentru biocatalizatori, biomarkeri 
si biosenzori. 
 Produse de uz farmaceutic si cosmetic (transfer tehnologic) 
 

 

DEPARTAMENTUL BIOTEHNOLOGII 
 
COMPETENTE 
 Obtinerea, caracterizarea si testarea unor produse fitoterapeutice de uz uman si 
veterinar. 
 Elaborarea de tehnologii moderne de obtinere a unor principii active din diverse surse 
si testarea actiunii lor biologice. 
 Elaborarea de biotehnologii pentru bioremedierea mediului inconjurator (fitoextractie si 
revegetalizare). 
 Avansarea de noi solutii tehnologice privind protectia unor culturi de plante in camp. 
 Dezvoltarea de biotehnologii agricole (agricultura biologica); controlul calitatii 
semintelor. 
 

 
 

PRODUSE SI TEHNOLOGII 
 Produs imunomodulator (preparat polizaharidic obtinut din drojdii, utilizat in medicina 
veterinara); 
 Produs carotenoidic (obtinut din biomasa microbiana); 
 Unguent anestezic, antiseptic si cicatrizant ; 
 Erbicid preemergent biodegradabil; 
 Extracte vegetale cu rol fitoprotector; 
 Tehnologii de bioremediere a solurilor degradate; 
 Tehnologii modernizate de cultura a plantelor medicinale in conformitate cu normele 
agriculturii biologice. 
 

 

COMPARTIMENTUL BIOINFORMATICA 
 

COMPETENTE 
 Biologie sistemica; 
 Biologie computationala (calcul molecular, calcul membranar); 
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 Estimare in biologie si biotehnologie (modelare folosind ecuatii diferentiale continue si 
modelare stohastica discreta); 
 Metoda de analiza dinamicii proteinelor (probleme de recunoastere, predictiei, 
docking). 
 
PUBLICATII IN: 
 New Generation Computing 
 Fundamenta Informaticae 
 International Journal of Computer Science 
 

PROCEDING-URI LA CONFERINTE INTERNATIONALE 
 International Meeting Based Computer 
 

DOTARI 
 Server multiprocesor IBM X3950 folosit pentru simulari molecular; 
 Cluster calculatoare destinat simularilor; 
 Programe specializate pentru simularile biomoleculare dinamice. 
 

 
 
 

COMPARTIMENT DINAMICA CELULARA SI CITOMETRIE DE FLUX 
 

COMPETENTE  
 Culturi de celule si modele experimentale in vivo; 
 Analiza citometrica prin microscopie optica, imunocitochimie, de fluorescenta si 

electronica ; 
 Citometrie in flux pentru cercetare biomedicala si aplicatii biotehnologice; 

1. Analiza multiparametrica a proliferarii celulare si controlul ciclului celular 
2. Analiza modificarilor de morfologie si discriminare apoptoza/necroza (analiza 

FSC/SSC, masurarea potentialului de membrana mitocondriala; determinarea 
activitatii caspazelor, etc) 

3. Caracterizarea modificarilor glicoconjugatelor de membrana celulara pe baza de 
lectine 

4. Determinarea citotoxicitatii 
5. Analiza functiilor de endocitoza si fagocitoza 
6. Determinarea viabilitatii celulare 
7. Citoenzimologie 
8. Studii de biocompatibilitate prin tehnici de citometrie in flux 

 Analize biochimice, electroforeza si analiza ''western blotting'', cromatografie, 
imunochimie, spectrofluorimetrie. 
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COLABORARI 
 
 Colaborari externe :  

 Université des Sciences et Technologies de Lille I, Laboratoire de Glycobiologie 
Structurale et Fonctionnelle, UMR CNRS/USTL No 8576-IFR 118 France, Pr. Emérite 
Jean Montreuil 

 Université Paris 7, Laboratoire EMI-U 9922 INSERM-Centre Hospitalier Bichat, France, 
Pr. Jean-Claude Ameisen 

 Institut Pasteur de Paris, Unité de Physiopathologie des Infections Lentivirales, France, 
Dr. Jerome Estaquier  

 Laboratoires Pharmaceutiques MacoPharma, Tourcoing, France, Dir. Général: Francis 
Goudalier  
 Colaborari interne :  

 Institutul Clinic Fundeni, Centrul de Hematologie si Transplant Medular « Stefan 
Berceanu » Bucuresti, Conf. dr. Andreea Moicean 

 Universitatea Bucuresti, Facultatea de Biologie, Prof. dr. Anca Dinischiotu 
 Universitatea de Vest “ Vasile Goldis” Arad, Facultatea de Stiinte ale Naturii, Prof.dr. 

Aurel Ardelean 
 Universitatea din Pitesti, Facultatea de Stiinte - Specializarea Biologie, Prof.dr. 

Al.Gh.Marinescu  

 
INCUBATORUL TEHNOLOGIC SI DE AFACERI  

 
 Incubatorul tehnologic si de afaceri ITA-BINNOTECH a fost infiintat in anul 2006 ca 
un departament al INCDSB cu autonomie financiara. 
 Misiunea acestui incubator este de a incuraja dezvoltarea sectorului privat cu 
activitate in domeniu, prin transfer de inovatii si de tehnologii rezultate in urma cercetarilor 
stiintifice din INCDSB. ITA-BINNOTECH  poate oferi intreprinzatorilor din sectorul IMM 
consultanta pentru dezvoltarea unei afaceri, consultanta in domeniul tranferului tehnologic 
si al proprietatii intelectuale si o infrastructura adecvata si moderna. 
 Acest incubator a fost amenajat si dotat prin obtinerea finantarii unui proiect in 
cadrul programului INFRATECH.  

 
RAPORT 

Privind activitatea Incubatorului Tehnologic si de Afaceri ITA BINNOTEH 
 

Infrastructura de transfer tehnologic din cadrul INCDSB este asigurata de 
incubatorul tehnologic si de afaceri ITA BINNOTEH. 
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Incubatorul tehnologic si de afaceri ITA-BINNOTECH a fost infiintat in anul 2006 ca 
un departament al INCDSB,  avand  autonomie financiara. 
             Acest incubator  - cu o suprafata de 550 mp - este amenajat si dotat prin obtinerea 
finantarii unui proiect in cadrul programului INFRATECH. 

Scopul infiintarii este de a incuba firme care sa valorifice rezultatele CDI. 
Domeniile de activitate ale  firmelor care pot beneficia de serviciile incubatorului 

sunt: 
-biotehnologii; 
-biomateriale; 
-protectia mediului; 
-tehnologia informatiei si comunicatii. 

 
Serviciile oferite de icubator firmelor incubate: 

 spatii pentru initierea si dezvoltare de afaceri; 
 acces la infrastructura de comunicare; 
 servicii de pază şi protocol; 
 servicii specializate: 

- servicii de asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic; 
- servicii de cercetare-dezvoltare; 
- servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică; 
- servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi 

prototipuri; 
- servicii de asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate 

intelectuală; 
-   servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel naţional, european şi 

internaţional. 
 servicii de asistenţă: 

- obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale; 
- identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare; 
- asigurarea accesului la baze de date specializate; 
-     informare cu privire la priorităţile naţionale, regionale şi locale. 
In primele 6 luni ale anului 2010, in cadrul incubatorului si-au desfasurat activitatea 3 firme 
incubate fizic : 
 firma  ECOPEM  care se ocupă cu producerea de ambalaje biodegradabile şi 

prelucrarea polimerilor biodegradabili; 
 firma EUROBIOTEH  care are ca obiect de activitate cercetare in domeniul 

stiintelor vietii, obţinerea de substante biologic active pe baza de extracte de plante  
şi consultanta in rezolvarea problemelor de mediu ; 

  firma SC Economix SA News – Centrul Tehnologic – CIT ENI care se ocupă cu 
publicitate şi promovarea activităţii de cercetare, consultanta in domeniul inovarii si 
transferului tehnologic 

si o firma incubata virtual: 
 Asociatia Centrul Roman de Bioresurse si Cercetari Avansate  care efectueaza  

cercetari in domeniul Microbiologiei microorganismelor nepatogene utilizabile in 
diferite procese biotehnologice si a liniilor celulare ca un nucleu al culturilor de 
utilitate publica de interes national. 

Incepand cu luna iulie 2010, s-a reziliat contractul de icubare cu firma ECOPEM. 
 

Incubatorul dispune in prezent de 180 m2 spatii disponibile pentru incubarea a noi 
firme. 
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Personalul care asigura desfasurarea activitaţilor în cadrul ITA face parte din 
personalul institutului, regimul de lucru al personalului in cadrul incubatorului fiind “parte 
time”. 
 

Activitatea desfasurata in cadrul incubatorului in anul 2010 a constat din: 
- supravegherea activitatii firmelor incubate,  
- urmarirea cheltuielilor cu intretinerea in cadrul incubatorului, calculul sumelor pe care 

firmele trebuie sa le plateasca si eliberarea facturilor catre firmele incubate; 
- revizuirea procedurilor specifice (procedura de incubare  si procedura de comunicare); 
- organizarea concursului pentru ocuparea functiei de director incubator; 
- realizarea broşurii de prezentare a incubatorului ITA BINNOTEH; 
- studiul documentatiei in vederea aplicarii cu proiecte pentru accesarea fondurilor 

structurale, axa prioritara 3 si axa prioritara 6; 
- corespondenta cu ceilalti membri RENIT si ARROT in vederea stabilirii de parteneriate in 

vederea accesarii fondurilor structurale; 
- directorul incubatorului a participat la actiunile organizate de Centrul de Informare 

Tehnologica EconomixNews Info Romania;  
- modificarea prin acte aditionale a contractelor de incubare; 
- realizarea activitatilor prevazute de procedura de incubare in vederea incubarii unui nou 
agent economic; 
-pregatirea in vederea semnarii a 1 contract de incubare; 
-intocmirea documentelor si rezilierea unui contract de incubare a unui IMM ajuns in 
incapacitate de plata; 

- participarea ITA BINNOTEH la Salonul Cercetarii 2010 in cadrul standului „Servicii pentru 
cercetare”; 
- actualizarea prezentarii ITA BINNOTEH pe site-ul INCDSB (www.dbioro.eu / incubatorul 
tehnologic de afaceri); 
- sustinerea de catre directorul incubatorului a prezentarii „Activitatea de inovare in cadrul 
INCDSB” in cadrul sesiunilor de comunicari organizate la Salonul Cercetarii 2010; 
- absolvirea de catre directorul incubatorului a unui curs de management de proiect si a 
unui curs de management general; 
- incheierea a doua contracte de servicii cu una din firmele incubate avand ca scop 
realizarea de catre acesta a unor materiale de prezentare activitatilor si rezultatelor 
cercetarii din INCDSB, in vederea diseminarii; 
- participarea la seminarul referitor la campania de promovare privind oportunitatile de 
finantare prin POS CCE, Axa prioritara 2, „Competitivitate prin cercetare-dezvoltare si 
inovare”  
 

 
 Situatia economica a incubatorului la 31.12. 2010 este urmatoarea: 
 
 

Capital 
social/Patrimoniu 

580 578 lei 

Cifra de afaceri / Venit 152 536 lei 

Costuri (cheltuieli 
totale) 

124 538 lei 

Cheltuieli de investitii 0 lei 

Profit net / Venit net 27 998 lei 

 
 
 

http://www.dbioro.eu/
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Factorii favorizanţi  pentru imbunatatirea activitatii incubatorului sunt : 
- creşterea interesului general faţă de domeniile în care entitatea este acreditată 
(biomateriale - înlocuirea produselor de sinteză, protecţia mediului - eliminare deşeuri, 
diminuare noxe, tehnologia informaţiei şi comunicaţie - diseminare rezultate); 
- organizaţia fondatoare a entităţii, INCDSB Bucureşti, este interesată în valorificarea 
potenţialului uman material şi tehnologic propriu în domeniile biomaterialelor, protecţiei 
mediului şi al bioinformaticii; 
- perspectiva accesării unor finanţări PNCDI, PC7; 
- capacitatea incubatorului de a acorda firmelor incubate consultanţă pentru întocmirea 
planurilor de afaceri a documentaţiei pentru participarea la competiţii interne şi 
internaţionale şi obţinerea de finanţări; 
- perspectiva accesării fondurilor structurale atit de catre incubator cit si de catre firmele 
incubate. 
 
Factorii  defavorizanţi  pentru  imbunatatirea activitatea incubatorului sunt : 
 - recesiunea economică pe plan mondial; 
 - îngreunarea modului de acordare a creditelor; 
 - teama faţă de concurenţa produselor străine; 
 - procesele tehnologice din domeniul stiintelor biologice necesita investitii consistente in 
echipamente si infrastructura; lanţul concepţie/produs/omologare/ piaţă este lung, 
costisitor, cu restricţii în domeniul protecţiei mediului şi a biocompatibilităţii. 

 
Obiective 
- modernizarea si dezvoltarea bazei materiale a entitatii; 
- instruirea personalului în domenii destinate susţinerii activităţii de incubare; 
- dezvoltarea si diversificarea serviciilor entitatii; 
- promovarea imaginii entitatii si firmelor incubate; 
- dezvoltarea de parteneriate cu entitati similare; 
- participarea, in cadrul retelei de entitati de inovare si transfer tehnologic, la proiecte de 
accesare a fondurilor structurale. 

 
 

 
 Laboratoare de incercari acreditate / neacreditate 

 

 Nr. 
Crt. 

Laboratoare de incercari 
acreditate 

Laboratoare de incercari neacreditate 

INCDSB 
Bucuresti 

1 Laborator de culturi celulare 
acreditat RENAR conform 
ISO 17025 - mentinere 
acreditare in urma  auditului 
de supraveghere annual 

 

ICB Cluj 2  Laborator biologie vegetala si 
experimentala 

3  Camera de culturi de tesuturi vegetale 

4  Laborator ecologie, resurse si mediu 
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o Lista echipamentelor performante si facilitatile de cercetare specifice 
(echipamente corporale si necorporale)  

 
 

nr. 
crt.  

Denumire echipament corporal/ 
necorporal 
(C/N) 

1 Spectrofluorimetru  Perkin Elmer LS 55 C 

2 Camera Climatica Climacell MB 45 C 

3 Cuptor laborator L 1003 C 

4 Rotavapor C 

5 Bioreactor 1 l C 

6 Bioreactor 7 l C 

7 Autoclav vertical Tomy  C 

8 Dezagregator cu ultrasunete VCX 750 C 

9 Bidistilator GFL C 

10 Camera obscura UVI-PRO Platinum Explorer D-77LS 20M C 

11 Balanta XS 204 / Metler Toledo C 

12 Gradient thermal cycler TC-512 (Techne) C 

13 Centrifuga 5414 R (Eppendorf) C 

14 Purificator/sterilizator apa EASYPURE RODI (Thermo Scientific) C 

15 Hota cu flux laminar model ABS1500 Bioquell: Clasa de siguranta II, 2 filtre Hepa, lampa 
UV, racord pentru gaz, racord de vacuum, flux laminar vertical, geam de protectie din sticla 
rezistenta tip securit  C 

16 Microscop inversat model AXIO OBSERVER D1 CARL ZEISS: lumina transmisa, contrast 
de faza si fluorescenta, Condensor long distance cu apertura numerica minim  0.35 , cu 
minim 6 pozitii pentru camp luminos, contrast de faza si DIC, distanta de lucru minim 70 
mm, obiective 10X, 20X, 40X, Oculare 10X focusabile, cu un camp larg de minim 23 mm, 
Calea optica ptr fluorescenta corectata apochromat, Suport pentru minim 6 filtre de 
fluorescenta, Filtre de fluorescenta de excitatie albastra si verde, Sursa de fluorescenta de 
minim 100W, adaptor optic ptr camera 0,63x pentru camera digitala de inalta rezolutie - 
color, Software de achizitie, arhivare si analiza imagini microscopice C 

17 Microscop optic inversat Nikon: Inversat cu contrast de faza C 

18 Incubator cu CO2 model REVCO ELITE II: controler cu microprocesor Revco IntraLogic II 
pentru temperatura si gaz, volum camera: 164L, termostatare intre 50C - 600C, 
uniformitate: ± 0,4°C la 37°C C 

19 Incubator cu CO2 Heraeus: capacitate 50L, termostatare la 370C C 

20 Sonicator: Frecventa 20 kHz, timer 1 sec -10 ore, volum 0,2 – 2000 ml, sistem de racire, 
microvarf 13 mm C 

21 Taietor de piramide: Aparat de realizat piramide pentru ultramicrotomie C 

22 Taietor de cutite: Aparat de facut cutite de sticla pentru ultramicrotom C 

23 Ultramicrotom: Cutit de diamant si sticla, sectiuni variabile 2-5 um C 

24 Autoclava verticala model SANYO MLS 3750: Capacitate 50L, incinta inox, temperatura de 
sterilizare 105 – 135 oC, Sisteme de siguranta, 12 programe diferite C 

25 Freezer pentru crioconservare SANYO model MDF: Capacitate utila 333L, domeniu de 
temperatura -50...-860C, control prin microprocesor, agent de refrigerare HFC C 

26 Liofilizator Gamma 1-16 LSC: Temperatura posibila a raftului la inghetare si uscare –
25oCsi 99oC, 5 rafturi de Φ200, capacitate maxima a condensatorului de gheata 
max.16Kg,  C 

27 Pompa vacuum: Protectie termica la supraincarcare C 

28 Rotavapor: Domeniu 30-100oC, capacitate de evaporare 250ml H2O/h, arie de racire 
270cm2  C 
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29 
PCR (thermal cycler) PTC-100, MJ Research: Sistem de mentinere a temperaturii (0-
1000C) fara ulei, rata de crestere a temp. 1.400/sec, capacitate 96 tuburi de 0.2ml C 

30 Microscop electronic Philips EM 208 S: Filament tungsten, rezolutie 0,34 nm, tensiunea de 
acceleratie in domeniul 40-100kV, prelucrare computerizata (program Image Analysis Soft) C 

31 Microscop optic AXIOSCOPE 40 CARL ZEISS: Obiective 6x, 10x, 20x, 40x, sistem de 
achizitie de imagini digital C 

32 Aparat de apa ultrapura model Direct  Q 3  - UV Millipore: produce apa de tip I ultrapura 
(apa pentru HPLC, AAS, GC, IC) si de tip III, cartus de filtrare SmartPak si cartus de 
ultrafiltrare BioPak, filtru final Millipak Express, debit instantaneu pentru apa ultrapura 
0.5litri/min, rezervor apa pura 6 litri C 

33 Sistem de analiza celulara prin citometrie in flux LSR II: Analizor automat de citometrie de 
flux cu 2 lasere “ solid- state “  cuplate cu sistem de fibra optica , care permite analiza a 
minim 9 parametri, soft de control, de achizitie a datelor C 

34 Soft Modfit pentru LSR II, produs Verity, pentru prelucrare date de achizitie N 

35 Centrifuga cu racire Beckman model Benchtop Centrifuge Allegra X15R: rotor swingout 
(autobalansabil) - nu necesita echilibrare a cupelor inaintea centrifugarii (in limita a 50 g 
diferenta) - tehnologie ARIES, adaptoare de 1.5 si 10ml, posibilitate de utilizare directa pe 
rotorul swing-out a unui suport pentru microplaci, adaptoare pentru flasks de cultura de 75 
cm si 25 cm, programarea si afisarea parametrilor de lucru, temperatura programabila intre 
: -10…+40 °C, Viteza maxima: 3.750 rpm; forta centrifugala 3.270x g C 

36 Cititor de microplaci multimodal model Berthold Mithras LB 940 Research II: Spectrometru 
cu detectie in UV-VIS, fluorescenta, pentru placi 6- si 384- godeuri, cuplare PC, soft 
adecvat + accesorii (agitator cu incubare si spalator automat pentru microplaci cu 2 canale) C 

37 Etuva BINDER model FD 53: domeniu de temperatura 0-2500C, cu circulatie aer C 

38 Aparat electroforeza: Sistem modular complet, electroforeza combinata, 2D si blotting, 
migrare verticala, dimens. Placi 10x10 cm C 

39 Sistem HPLC 1100, Agilent:Sistem cu autosampler termostatat si injector manual, detector,  
colector de fractii,  degazor faza mobila, soft de control de achizitie si prelucrare a datelor C 

40 Spectrofotometru: UV-VIS, model V-650, dublu fascicol, lungime de unda 190-900nm, 
software de control si prelucrare a datelor SpectraManagerII C 

41 Sistem automat de separare magnetica a celulelor AutoMACS Pro Separator C 

42 QUBIT fluorometer, Invitrogen: pentru determinari de nanocantitati din probe C 

43 Densitometru Infinity-CAPT: Camera CCD de inalta rezolutie si sensibilitate, software 
pentru preluare si prelucrare imagini, camera obscura WL/LC, transiluminator, 312 nm, 
video printer C 

44 Baie de termostatare DIGIBATH 2 – BAD 4: domeniu de temperatura: ambient pina la 
99,9oC, rezolutia temperaturii 0,1oC ; stabilitate +/-0,15oC , omogenitate +/-1oC, termostat 
hidraulic de siguranta clasa 2  cu protectie la supraincalzire si nivel scazut al apei, timer 
programabil, senzor de temperatura incorporat PT 100 DIN, capacitate 12 l C 

45 Agitator orbital: Viteza de agitare 200-1300 rpm C 

46 Agitator magnetic cu incalzire RCT basic IKAMAG: plita din silumina, Termometru de 
contact fuzi electronic ETS-D 4 – termometru de contact electronic cu control fuzilogic, cu 
sensor din otel inox., Clasa de protectie IP 42, circuit de siguranta ajustabil pentru o 
temperatura a plitei de 50-380 0C C 

47 Agitator vortex: 0-3000 rpm,senzor de continuitate C 

48 Agitator pentru microtuburi THERMOMIXER COMFORT EPPRNDORF: Cu contol al 
temperaturii, cu blocuri de incalzire   C 

49 Platforma de agitare model ROTAMAX 120: miscare orbitala, viteza de rotatie intre 20-300 
rpm, capacitate de incarcare max. 2 kg., rbita de vibratie de 20 mm : pentru agitare lenta, 
programarea digitala permite functionarea neasistata pana la 120 de minute si trimiterea  
unui  semnal acustic la sfirsitul operatiei, Clasa de protectie IP 30, Control analog al 
frecventei  de vibratie C 

50 Ph-metru: Pentru determinarea conductivitatii, oxigenului dizolvat, pH-lui, turbiditatii, si 
analizor de ioni, domeniu pH –2/16, temperatura suportata 0-100oC C 

51 Balanta pentru determinarea umiditatii: Temperatura 50-160oC, 9 programe de variatie a 
temperaturii, capacitate 0,02-30g, rezolutie 0,01% C 
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52 Balanta analitica KERN – ABT 220 – 5DM: Capacitate de catarire 220g; precizie 0,01mg, 
display LCD C 

53 Balanta TEHNICA: Capacitate 200g; C 

54 Incinta de sterilizare cu UV: Dimensiuni 660x560x420mm, lumina alba 15W, lumina UV 
15W C 

55 Biocontainer stocare probe sub azot lichid: model GT38 AIR LIQUIDE, capacitate utila 37L, 
Rata evaporarii pe zi (la 20oC) 0.15 litri/zi, Timp de pastrare dinamic* (la 20oC) 153 zile C 

56 Nisa chimica cu exhaustare TALASSI: plan de lucru din ceramica vitrificata antiacid, interior 
imbracat in panouri laminate stratificate IGNIFUGO F1 antiacid de 5 mm, geamuri de 
siguranta 3+3 glisante pe orizontala montate pe usa frontala, laterale cu geamuri de 
siguranta 3+3 glisante, dispozitiv de siguranta SAFETY BLOCK care asigura automat 
blocarea usii frontale la orice inaltime in cazul defectarii unuia sau ambelor cabluri conform 
prevederilor normei DIN 12924-1 C 

57 Concentrator de vid: 2 rotoare standard, valva electromagnetica, tub de vid C 

58 Etuva de vacuum: Control al temperaturii, domeniu de temperatura +/-5 C-200 C, conexiuni 
vacuum C 

59 Scanner: Rezolutie 4800/9600 dpi, adaptor pentru filme microscopie C 

60 Imprimanta: Ink jet color C 

61 Calculator: Procesor INTEL PENTIUM 4 3000 MHz C 

62 Calculator : Procesor ATHLON XP 1800 MHz C 

63 Calculator: Procesor ATHLON XP 64 3200+ C 

64 Calculator Lifebook : Procesor INTEL CUOREDUO C 

65 Balanta analitica Toledo C 

66 Biureta automata C 

67 Etuva Binder C 

68 Etuva Venticell C 

69 Etuva Galeenkamp C 

70 Sistem de antrenare cu vapori Buchi +accesorii  C 

71 Centrifuga laborator – Sigma 1-6 si rotor angular 6x15 ml  C 

72 Agitator orbital Sanyo Mir – S 100 si platforma agitare, cleme de prindere, suport pentru 
tuburi test  C 

73 Spectofotometru PG Instrumente T 60 C 

74 Nisa chimica Tallasi + accesorii  C 

75 Liofilizator polietajat C 

76 Sistem de mineralizare Buchi   C 

77 Termobalanta KERN MLB50 C 

79 Analizor hematologic veterinar C 

80 Balanţă analitică 4 zecimale C 

81 Baie termostatată pentru acizi nucleici C 

82 Calculator Pentium (CLCDAVIODUAL 805) şi monitor LCD (MONL1740P) C 

83 Cameră foto digitală (CMFDSCW100) şi card memorie (MDSMSXN256) C 

84 Cameră video digitală (CMVDCRDVD205) C 

85 Centrifugă cu răcire 2-16K cu rotor la unghi fix 6x50 ml cu adaptoare şi rotor cu basculă 4 x 
100 ml cu adaptoare şi tuburi C 

86 Computer (Sistem de calcul Intel P4 cu Microsoft Windows Vista, BitDeffender) C+N 

87 Computer (SISTEM PC SAMSUNG MONITOR LCD 932BF, Placa de baza ASUS P5B, 
IntelP965, LGA775)  C 

88 Congelator de laborator 70L  - GFL 6380, Germania C 

89 Cuva electroforeza verticala C 

90 Cuvă electroforeză orizontală și sursă de alimentare C 

91 Distilator apă GFL C 

92 Etuva sterilizator ESAC 100 i (cu imprimantă termică) C 

93 Etuvă de laborator ED 53 cu termometru de control 5-300 C 

94 Extractor automat de acizi nucleici si proteine C 

95 Flowcitometru Beckman CellLab Quanta SC C 
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96 Frigider Ariston (FRDHTB45D2) C 

97 Hotă cu flux laminar orizontal C 

98 Incubator CO2 CB 150 C 

99 Incubator cu CO2 Model LCO-165 AI C 

100 LAPTOP DELL INSPIRON 1525, 15.4'' (WXGA), Core Duo T2390 1.86GHz, I C+N 

101 Laptop TOSHIBA SATELLITE şi anexe (geantă laptop, mouse optic cu fir) C 

102 Maşină fulgi de gheaţă S-080 C 

103 Microcentrifugă cu răcire  Model K280R C 

104 Microscop Olympus C 

105 MOBILIER (CV contract furnizare produse 64/28.06.2006) C 

106 pHionometru cu anexe C 

107 Plită electrică cu agitare C 

108 Rotaevaporator cu condensator diagonal C 

109 Sistem de calcul Intel P4 cu Microsoft Windows Vista, BitDeffender şi Microsoft Office C+N 

110 Spectrofotometru UV-Vis cu anexe C 

111 Spectrofotometru Vis cu anexe C 

112 Thermoshaker cu anexe C 

113 Ultracentrifugă Beckman Optima L-80 XP C 

114 Ultrasonicator SONOPULS C 

115 Vortexuri C 

116 Microscop optic stereozoom trinocular Olympus tip SZ61 C 

117 Camera uEye UI-1465LE-C+Quick PHOTO MICRO 2.2 Software C+N 

118 Sursă lumină KL 1500 LCD C 

119 Sistem portabil de determinarea fotosintezei Lci C 

120 Hota chimica Vetox 120 C 

121 Microscop optic cu anexe Olympus C 

122 Spectrofotometru UV-VIS Jasko C 

123 Spectrofotometru UV-Vis PG  C 

124 Sistem de electroforeză pe minigeluri pentru ADN, ARN si proteine, cu cuvă orizontală si 
verticala, pentru blooting si electroforeza 2D  C+N 

125 Distilator C 

126 Liofilizator C 

127 Bioreactor C 

128 Thermocycler C 

129 Analizor Geluri tip GelDoc C 

130 Microscop optic cu camera video C 

131 Analizor genetic ABI 3130 C 

132 Thermocycler Biometra C 

133 Fluorometru PAM 210 cu sift PAM-DA-TEACH C 

134 Fluorometru PAM 100 cu sift  C 

135 Mikroscop Olympus C 

136 Mikroscop Nykon C 

137 Spectrometru ft-ir/ bruker tensor 27, cu dispozitiv atr  C+N 

138 Aparat de elecrtoforeza capilara/ agilent C+N 

139 Aparat de elecrtoforeza /bio-rad, protean ii C 

140 Aparat de elecrtoforeza /bio-rad, miniprotean C 

141 Cromatograf de lichide (hplc) /jasco, cu detector uv şi de fluorescenţă C+N 

142 Spectrofluorimetru/shimadzu, cu lampa de xenon C+N 

143 Cromatograf de lichide (hplc)/ shimadzu, cu detector diode array cuplat cu detector de 
masa 

C+N 

144 Maldi-tof/shimadzu, cuplat cu cromatografie bidimensionala C+N 

145 Spectrofotometru uv-vis jasco C+N 

146 Combine electrochimice C+N 

147 Baie cu ultrasunete C 
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148 Baie de apa cu termostat C 

149 2 ph-metru/ inolab C 

150 Agitatoare magnetice C 

151 Vortexuri C 

152 Camera de separare  (spe) C 

153 Camera de separare (tlc) C 

154 Aparat apa bidistilata tecknolab C 

155 Balanta analitica / metler toledo C 

156 Centrifuga/ hettich, cu racire C 

157 Turbo-vap C 

158 Conductometru digital C 

159 Etuva memmert C 

160 Incubator cu CO2 Unitherm ( achizitie 2009) C 

161 Hota  cu flux laminar Faster OS-N3 (achizitie 2009) C 

162 Laptop FUJITSU SIEMENS ESPRIMO C 

163 APC Smart UPS  C 

164 Server TIP 1- Server de calculator C 

165 Server TIP 2- Server de fisiere C 

166 Server TIP 3- Server de retea C 

167 Server TIP 1- Server de domeniu C 

168 Laptop HP4320S T3-330 C 

169 Laptop HP4320S I3-330 M C 

170 Laptop HP4320S I3-330 M C 

171 Laptop HP4320S I3-330 M C 

172 Laptop HP4320S I3-330 M C 

173 Sistem inf. De control acces C 

174 CANON IRC 1201i multifunct. laser C 

175 Laptop HP4520S C 

176 Laptop HP4520S C 

177 Laptop HP4520S C 

178 Laptop HP4520S C 

179 Concentrator tip centrifuga C 

180 Router Fortigate 110 C C 

181 Router Fortigate 50 B C 

182 Router Fortigate 50 B C 

183 Server de domeniu C 

184 Server de vizualizare C 

184 Server de domeniu C 

186 Server de domeniu C 

187 Statie teleconferinta KONFTEL C 

189 Placa E1MRC16PUGW IPX C 

190 Server HPDLI60G6 C 
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7. Rezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare 
NR. 

7.1 Lucrări2 ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate cotate ISI. 66 
7.2 Factor de impact cumulat  al lucrărilor cotate ISI. 65.035 
7.3 Citări in reviste de specialitate  215 
7.4 Brevete3 de invenţie. (solicitate / acordate) 12/5 

7.5 
Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate 
pe brevete, omologări sau inovatii proprii4. 

23 

7.6 Lucrări ştiinţifice/tehnice5 in reviste de specialitate  fără cotaţie ISI . 49 
7.7 Carti, capitole6 publicate in carti  6 
7.8. Comunicări ştiinţifice7 prezentate la conferinţe internaţionale. 67 
7.9 Comunicări ştiinţifice8 prezentate la conferinte nationale 42 

7.10 

Studii9 prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi 
planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de 
beneficiar. 

5 

7.11 

Membri10 in colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau 
incluse în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale 
internaţionale. 

13 

7.12 
Membri11 in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national 
(categoria B in clasificarea CNCSIS). 

7 

7.13 Premii12 internaţionale obţinute prin proces de selecţie. 4 
7.14 Premii13 naţionale (ale Academiei Române, CNCSIS,  altele). 12 
7.15 Număr conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare. 4 
7.16 Număr de doctori, membri ai unităţii de Cercetare 74 

 
8. Masuri de crestere a prestigiului si vizibilitatii INCDSB 
 
 In anul 2010 INCDSB a organizat si a participat la organizarea unor manifestari 
stiintifice in cadrul carora au fost prezentate rezultate activitatii de cercetare-dezvoltate si 
oferta de servicii si produse a INCDSB si a partenerilor INCDSB care au participat la 
aceste manifestari. 
 

Manifestari stintifice organizate in 2010 

nr 
crt 

denumire perioada 
desfasurarii 

locul desfasurarii functie 

1 Cel de al VII-lea Workshop"Bionanaliza 
versus Biotehnologia" 

 

12/15/2010 
 

Bucuresti 
 

Organizator 

2 Simpozion dedicat "Anului Internaţional al 
Biodiversităţii" 

 

15-16 
octombrie  

 

Universitatea 
"Alexandru Ioan 

Cuza"/Facultatea 
de Biologie/Iaşi 

 

Co-organizator 
 

                                                 
2
 se p3rezinta in anexa 2 la raportul de activitate [titlu, revista, autorii] 

3 se pr4ezinta in anexa 3 la raportul de activitate [titlu, revista oficiala, inventatorii/titularii] 
4 se prezinta in anexa 4 la raportul de activitate pe categorii [produse, servicii, tehnologii], inclusiv date tehnice si domeniu de utilizare 
5 se prezinta in anexa 5 la raportul de activitate [titlu, revista, autorii] 
6 se prezinta in anexa 6 la raportul de activitate [titlu, autorii] 
7 se prezinta in anexa 7 la raportul de activitate [titlu, conferinta, autorii] 
8 se prezinta in anexa 8 la raportul de activitate [titlu, conferinta, autorii] 
9 se prezinta in anexa 9 la raportul de activitate [titlu, operatorul economic, numarul contractului/protocolului etc.] 
10 se prezinta in anexa 11 la raportul de activitate [titlu, revista, numele si prenumele persoanelor] 
11 se prezinta in anexa 12 la raportul de activitate [titlu, revista, numele si prenumele persoanelor] 
12 se prezinta in anexa 13 la raportul de activitate [premiul, autoritatea care l-a acordat, autorii] 
13 se prezinta in anexa 14 la raportul de activitate [premiul, autoritatea care l-a acordat, autorii] 
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3 Al 6-lea Congres National de Citometrie  
 

6-8 mai  
 

Eforie Nord 
 

Membru Comitet stiintific 
si de organizare  

 

4 16eme Ecole d'Ete Francophone  
 

2-17 iulie  
 

Universitatea de 
vest V. Goldis din 

Arad  

Membru Comitet de 
Organizare 

5 First International Congress Laser 
Bucharest 2010 

11-13 
noiembrie 

Bucuresti 
 

Membru Comitet stiintific 
International  

 

6 Sesiunea Stiintifica a Gradinii Botanice Al. 
Borza Cluj-Napoca 

 

Septembrie 
2010 

 

Belis, jud. Cluj 
 

Co organizator 
 

7 Sesiunea Stiintifica a INSB Bucuresti 
 

24-26 iunie 
2010 

ICB Cluj Organizator 

 

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ INCDSB 

 24-26 iunie 2010  

CLUJ-NAPOCA 

 
 

PROGRAMUL PREZENTARILOR ORALE 

 

1 

Lamiaceae din culturi experimentale şi capacitatea lor biosintetica, E.Gille, 

R.Necula, G. Ghiţă, C. Stefanache, D. Danila - CCB “Stejarul” Piatra Neamţ 

 

2 

Evaluarea comparativă a efectului antidepresiv la doua specii de Hypericum (H. 

perforatum L. şi H. maculatum C) - Manalachioaie R.
1
, B. Sevastre1, Prodan Iulia 

1
, 

Ana-Maria Toiu 
2
, Daniela Benedec 

2
, Ilioara Oniga

2
, I. Marcus

1
, C. Deliu

3
 - 

1
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Facutatea de Medicina 

Veterinara Cluj-Napoca, 
2
 Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hateganu”, 

Facutatea de Farmacie Cluj-Napoca, 
3
Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca 

 

3 

Evaluarea efectului antitumoral comparativ la doua specii de Hypericum (H. 

perforatum L. şi H. maculatum C), Prodan Iulia
1
, B. Sevastre

1
, R. Manalachioaie

1
, 

Ana-Maria Toiu 
2
, Daniela Benedec 

2
, Ilioara Oniga

2
, I. Marcus

1
, C. Deliu

3 
- 

1
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Facutatea de Medicina 

Veterinara Cluj-Napoca,
2
 Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hateganu”, 

Facutatea de Farmacie Cluj-Napoca, 
3
Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca 
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4 
Multiplicarea plantelor de Nepeta cataria L. prin culturi de tesuturi, Camelia 

Stefanache, Doina Danila, R. Necula, Elvira Gille – CCB “Stejarul” Piatra Neamt 

5 

Sistem enzimatic pentru transesterificarea uleiurilor vegetale, Luminita Tcacenco
1
, 

Aurelia Chirvase
2
, Irina Lupescu

4
, Minodora Leca

3
, Elena Berteanu

1
, Nicoleta Radu

2
, 

Diana  Constantinescu – Groposila
4
, Camelia Ungureanu

2
, Mihaela 

Neagu
5
,
1
Departamentul Biomateriale si Bioproduse INCDSB 

2 
Institutul National de 

Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie “ICECHIM” Bucuresti,
 

3
Universitatea Bucuresti – Facultatea Chimie,

 4 
Universitatea de Stiinte Agricole si 

Medicina Veterinara Bucuresti,
 5

 SC Hofigal SA 

6 

Efectul antitumoral al extractelor alcoolice de Coriolus versicolor Queil, Sevastre 

B.
1
, Prodan Iulia

1
, R. Manalachioaie

1
, Ana-Maria Toiu 

2
,I. Marcus

1
, M. Tamas

2 
- 

1
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Facutatea de Medicina 

Veterinara Cluj-Napoca, 
2 

Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hateganu”, 

Facutatea de Farmacie Cluj-Napoca 

 

7 

Studii privind utilizarea unor materiale composite in ingineria tisulara osoasa, 

Mirela Balan, Oana Craciunescu, Alexandra Gaspar, Lucia Moldovan – 

Departamentul Biologie Celulara si Moleculara INCDSB 

 

8 

Studierea interactiei 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfocolina cu AND-ul cu ajutorul 

tehnicilor de electrochimie, Diana Golea, Marian Butu, Carmen Manole, Georgeta 

Fidler, Alina Butu – Departamentul Biotehnologii INCDSB 

 

9 

Noi produși de natură polifenolică cu potențial citostatic și/sau citotoxic separați, 
din specii vegetale de Geranium robertianum și Helleborus purpurascens, prin 

tehnici de micro- și ultrafiltrare membranară - Rotinberg Pincu
1
, Mihai Cosmin 

Teodor
1
, Gherghel Daniela

1
, Căpraru Gabriela

1
, Iurea Dorina

1
, Păun Gabriela

2
, Radu 

Lucian-Gabriel
2 –

 
1
-Institutul de Cercetări Biologice Iași; 

2
- Institutul de Cercetare-

Dezvoltare pentru Științe Biologice București 

 

10 

Caracterizarea eco-pedologica si pedo-biologica a ecosistemelor forestiere din 

partea de Nord-Est a Romaniei, Geanina Bireescu
1
, Lazar Bireescu

1
, Michele 

Vincenzo Sellitto
2
, Mihail Dumitru

3
, Iulia Anton

3
 – 

1-
 INCDSB Bucureşti - Institutul 

de Cercetări Biologice Iaşi,.
2-

 Universita degli Studi del Molise, Dipartamento di 

Scienze Animali, Vegetali e dell’Ambiente, Universita del Molise,.
3-

 Institutul 

Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului 

Bucureşti 

 

11 

Utilizarea markerilor moleculari in vederea clarificarii statutului taxonomic a unor 

specii din familia Primulaceae, Dana Suteu, N. Bacila, Ana Coste, L. Filipas, B. 

Hurdu, T. Ursu, A. Stoica, Sorina Farcas - Institutul de Cercetari Biologice Cluj-

Napoca 

 

12 

Estimarea migraţiei speciilor prin markeri ADN (AFLP) - studiu de caz Arabis 

alpina în Carpaţi şi Alpi, Mihai Puscas, Dana Şuteu, Ioan Bacilă, Bogdan Hurdu, 

Liviu Filipaş, Ana Coste, Vasile Cristea, Gheorghe Coldea, Institutul de Cercetari 

Biologice Cluj-Napoca 

 

13 

Microcystis (Cyanobacteria): toxic sau netoxic? O problema ce poate fi rezolvata. 

Druga Bogdan, Bica Adriana, Coman Cristian, Mituletu Mihai, Bercea Victor, 

Nicoara Ana, Dragos Nicolae. Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca 
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14 

Filogenia moleculara a genului Botryococcus (Chlorophyta). Este Botryococcus un 

gen monospecific?, Bica Adriana, Druga Bogdan, Coman Cristian, Mitule Mihai, 

Bercea Victor, Nicoara Ana, Dragos Nicolae. Institutul de Cercetari Biologice Cluj-

Napoca 

 

15 
Studiul pattern-urilor de endemism in Alpi si Carpati prin metoda maximei 

parcimonii. Bogdan Hurdu, Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca 

16 
Ferme organice hidroponice, Constantin Ivanov, Roxana Ivanov, CDI-Organic 

Farms SRL 

 

 

 

        
 

POSTERE 

 

1. Diversitatea taxonomica si cenotica a oribatidelor (Acari, Oribatida) in ecosisteme 

forestiere din sectorul inferior al luncii Prutului, Otilia Ivan - Institutul de Cercetari 

Biologice Iasi 

 

2. Studii asupra unor indicatori fotosintetici la specii de Populus şi Salix din Parcul Natural 

„Lunca Joasă a Prutului Inferior” şi din alte ecosisteme forestiere de luncă învecinate, 

Ligia Acatrinei - Institutul de Cercetari Biologice Iasi 

 

3. Cercetări asupra mezofaunei edafice din unele ecosisteme forestiere naturale si antropizate 

din  sectorul  inferior al luncii  Prutului (România), Călugăr Adina - Institutul de Cercetari 

Biologice Iasi 

 

4. Crioconservarea apexurilor caulinare de măr (Malus domestica Borkh.), A. Halmagyi
1
, S. 

Vălimăreanu
1
, A. Coste

1
, C. Deliu

1
, V. Isac

2
 - 

1
Institutul de Cercetări Biologice Cluj-

Napoca, 
2
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti, Mărăcineni 

 

5. Micropropagarea si producerea de metaboliti secundari la speciile Hypericum 

transylvanicum si Hypericum umbellatum, C. Deliu, Ana Coste, Adela Halmagyi, L. Vlase - 

Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca 

 

6. Modelarea pragului epidemiologic cu modelul SIR cu variabile continue, Marian Butu, 

Alina Butu – INCDSB Bucuresti 

 

7. Conditiile optime de cultivare a tulpinii de Rhodotorula spp. pentru obtinere de β-caroten, 

Georgeta Fidler, Marian Butu, Diana Golea, Carmen Manole, Alina Butu - Departamentul 

Biotehnologii INCDSB Bucuresti 
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8. Simularea dinamicii moleculare pentru mutante punctiforme amiloidogene ale 

transtiretinei, Marian Butu, Alexandru Amarioarei, Stefan Popescu, Diana Golea, Carmen 

Manole, Georgeta Fidler, Manuela Sidoroff, Andrei Paun, Alina Butu – INCDSB Bucuresti 

 

9. Analiza parametrilor structurali si dinamici ai mutantelor I84S si I84A TTR, Marian Butu, 

Stefan Popescu, Alina Butu, Alexandru Amarioarei, Georgeta Fidler,  Diana Golea, Carmen 

Manole, Andrei Paun, Manuela Sidoroff – INCDSB Bucuresti 

 

10. Specii de plante medicinale din zona precarpatica a Moldovei, utilizabile in fitoremedierea 

unor componente de mediu, Maria Bucuresteanu, Valentin Grigoras, Mihael-Cristin Ichim - 

CCB “Stejarul” Piatra Neamt 

 

11. Studii preliminare privind identificarea diversitatii intre speciile genului Veronica in scopul 

caracterizarii, conservarii si gestionarii durabile a resurselor genetice, 
1
Ichim M.C., 

2
Crisan G., 

3
Toth E.T., 

4
Albach D.- 

1
 CCB “Stejarul” Piatra Neamt; 

2
UMF Cluj Napoca; 

3
UMF Targu Mures; 

4
Carl von Ossietzky Universität (Oldenburg , Germania) 

 

12. Evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii unor nanomateriale pe baza de porfirine cu un nou 

model experimental utilizand eritrocite nucleate, D. Bratosin
1
, E. Fagadar-Cosma

2
, A-M. 

Gheorghe
1
, Al Rugina

1
, L. Takacs

1
, Al. Marinescu

3
, A. Ardelean

4
, J. Montreuil

5 
- 

1
Institutul 

National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice, Bucuresti, Romania 

(bratosind@yahoo.com); 
2
Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane, Timisoara, 

Romania, 
3
Universitatea din Pitesti, Facultatea de Biologie, Pitesti, Romania; 

4
Universitatea 

de Vest ”Vasile Goldis” din  Arad, Facultatea de Stiinte ale Naturii; 
5
Université des 

Sciences et Technologies de Lille 1, Laboratoire de Chimie; Biologique,Villeneuve d'Ascq 

Cedex, France  

 

13. Obtinerea si caracterizarea unor amestecuri de polimeri naturali si sintetici in scopul 

obtinerii de noi biomateriale, Elena Utoiu, Mirela Balan, Viorica Coroiu, Anca Oancea - 

Departamentul Biologie Celulara si Moleculara INCDSB  

 

14. Purificarea polizaharidelor din Helleborus purpurascens si determinarea activitatii 

antiproliferative, Oana Craciunescu, Alexandra Gaspar, Mirela Balan, Liana Toma, Laura 

Mihaela Stefan, Lucia Moldovan - Departamentul Biologie Celulara si Moleculara INCDSB 

 

                   
 

 

mailto:bratosind@yahoo.com
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8.1. Prezentarea activitatii de colaborare prin parteneriate:  
 dezvoltarea de parteneriate la nivel national si international (cu personalitati/ institutii / 

asociatii profesionale) în vederea participării la programele naţionale şi europene 
specifice 

 

INCDSB a continuat in anul 2010 dezvoltarea de parteneriate la nivel national si 

international in vederea participarii la programele nationale si internationale de cercetare 

specifice domeniului de activitate al institutului. Astfel au fost depuse mai multe propuneri 

de proiecte de cercetare. Unele dintre acestea in urma evaluarii au obtinut punctaj ce a 

condus la propunerea lor spre finantare, altele se afla in procesul de evaluare. Mai jos sunt 

enumerate principalele parteneriate si propuneri de proiecte din anul 2010. 

 
In 2010 a fost contractat proiectul  MedPlaNet - medical plant network for enhancement 
of the comparative advantage of Calarasi – Silistra cross-border area for sustainable 
development, Programul de cooperare transfrontaliera RO-BG: 
- National Institute of Research and Development for Biological Sciences, Bucharest, 

Romania 
- National Institute for Chemical-Pharmaceutical Research and Development, Bucharest, 

Romania 
- National Institute of Research Development for Machines and Installation Designed to 

Agricultural and Food Industry, Bucharest, Romania 
- Alliance for Regional and Civil Initiatives ARCI - Silistra, Blugaria 
- Foundation „New Century‟, Silistra, Bulgaria 
 

Se afla in evaluare proiectele: 
1. Biofuels – source of common sustainable development in the cross-border 

cooperation area, Programul de cooperare transfrontaliera RO-BG 

- National Institute of Research and Development for Biological Sciences, Bucharest, 
Romania 

-  National Institute of Research – Development for Machines and Istalations designed to 

Agriculture and Food Industry – INMA Bucharest, Romania 

-  University of Rousse "Angel Kantchev ", Ruse, Bulgaria  

- Bulgarian-Romania Chamber of Commerce and Industry (BRCCI), Ruse, Bulgaria 

- Local Council Roata de Jos, Romania  
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2. Sustainable economic and social development through beekeeping – livelihood, 

tradition, industry, Programul de cooperare transfrontaliera RO-BG: 

- National Institute of Research and Development for Biological Sciences, Bucharest, 
Romania 
- Bulgarian-Romania Chamber of Commerce and Industry (BRCCI), Ruse, Bulgaria 
-  Romanian French Friendship Association ROMFRA, Romania 
 

 
ICB Iasi – Participarea activă în cadrul  parteneriatului constituit pentru realizarea 

proiectului de cercetare PNCD II 62-076, cu titlul „Tehnologie avansata de concentrare 
prin materiale permselective a principiilor bioactive cu actiune citostatica din extracte de 
Geranium sp. Si Helleborus sp. – prioritate in contextul actual al biotehnologiei” între 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru stiinte Biologice Bucuresti si Institutul de 
Cercetări Biologice Iasi. 

Parteneriate traditionale ale ICB Iasi cu: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza„ Iasi, 
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinara „Ion Ionescu dela Brad„ Iasi, 
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa„ Iasi, Universitatea Bacău, SC 
„Fructex„ SA Bacau 

ICB Iaşi este cooptat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului (ICPA) Bucureşti, ca partener, într-o 
propunere de proiect european în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională a 
Ţărilor din Sud-Estul Europei. Propunerea de proiect se intitulează: THE 
CONSERVATION OF BIODIVERSITY THROUGH AMELIORATION OF THE SOIL 
QUALITY AND ECOLOGICAL REHABILITATION OF DEGRADED LANDS. 

Acord de Cooperare pentru Internaţionalizarea Doctoratului, între Universitatea de 
Studii din Palermo, Italia (Doctorat de cercetare în Agricultură Ambientală) şi Universitatea 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, România (Doctorat 
în Horticultură) cu participarea Institutului de Cercetări Biologice Iaşi, România. 
 
ICB Cluj are relatii de parteneriat cu: 
- Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca; 
- USAMV Cluj-Napoca; 
- INCDTIM Cluj-Napoca; 
- ISP Cluj-Napoca; 
- Universitatea Transilvania, Braşov- Fac. Silvicultură; 
- ICECHIM Bucureşti; 
- ICAS – Bucureşti; 
- Laboratoire d‟Ecologie Alpine (LECA) – Grenoble, France ; 

 
Centrul de Bioanaliza colaboreaza la nivel intrenational cu:  

-  CNR Italia 
-  BIOSENSOR SRL Italia 
-  Aquamarijn  Research BV, Amsterdam, Olanda 
-  Ben Gurion University of Negev, Israel 
-  Algatechnologies Ltd, Israel 

 

Departamentul Biomateriale, Bioproduse (DBB) 
 

- colaborari nationale 
 DBB este coordonator al proiectului: 61032 Bioenzymdiesel „Realizarea unor sisteme 

biocatalitice avansate pentru transesterificarea uleiurilor vegetale la biodiesel” in 
Parteneriat cu: 
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1. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI 
PETROCHIMIE    ICECHIM BUCURESTI,  
2. UNIVERSITATEA BUCURESTI, Facultatea De Biologie si Facultatea De Chimie,  
3. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA 
BUCURESTI  
4. S.C. HOFIGAL S.A. BUCURESTI 

 
si Partener in proiectele:  
61-036 “Dezvoltarea tehnologiei de obtinere a unui complex enzimatic necesar hidrolizei 
materialelor lignocelulozice utilizate in productia de biogaz”,  
Centrul de biotehnologii microbiene “Biotehgen” -  coordonator 

 
72-151 “Nanoparticule magnetice functionalizate pentru biosenzori” Institutul National de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor 

 
62-075 “Noi produse cu actiune antialergica si antiinflamatoare pe baza de inhibitori 
naturali ai serin-proteazelor”  
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti – coordonator 
 
32-145 “Tehnologie complexa curata pentru conversia deseurilor vegetale regenerabile 
biodegradabile in bioetanol in conditii de eficienta” 
Centrul de Cercetari pentru Materiale Macromoleculare si Membrane – coordonator 
 
72-193 “Tehnologie si instalatie inovativa pentru realizarea de membrane selective 
biocompatibile cu sangele uman destinate realizarii unui dispozitiv oxigenator 
extracorporal” 
Centrul de Cercetari pentru Materiale Macromoleculare si Membrane – coordonator 

 
- colaborari internationale  - Cristina Weinberg -  Universitatea din 

Auckland, New Zealand,  
 

 
Departamentul Citometrie in Flux a derulat colaborari prin parteneriat conform 

urmatoarelor acorduri de colaborare semnate cu: 
A. Acorduri Internationale: 
1. Acord de cooperare stiintifica si tehnica intre INCDSB si Universitatea de Stiinte si 
Tehnologii Lille 1(Laboratorul de Chimie Biologica) nr. 1007/ 01.06.2005 cu o durata de 4 
ani, responsabil direct din partea romana prof.dr. Daniela Bratosin; 
2 Acord de cooperare stiintifica si tehnica intre INCDSB, Universitatea de Stiinte si 
Tehnologii Lille 1(Laboratorul de Chimie Biologica) si Laboratoarele farmaceutice 
Macopharma, Tourcoing, Franta nr.1006/01.06.2005 cu o durata de 4 ani, responsabil 
direct din partea romana prof.dr. Daniela Bratosin; 
3. Acord de cooperare stiintifica si tehnica intre INCDSB (Departamentul Dinamica 
Celulara si Citometrie in Flux) si Universitatea de Stiinte si Tehnologii Lille 1(Laboratorul 
de Chimie Biologica) nr.577 din 12.03.2007 cu o durata de 5 ani, responsabil direct din 
partea romana prof.dr. Daniela Bratosin; 
 
 
B. Acorduri nationale: 

- Acord de cooperare stiintifica si parteneriat intre INCDSB si Universitatea de 
Vest „Vasile Goldis” din Arad, Facultatea de Stiinte ale Naturii. Responsabil 
direct acord de colaborare din partea INCDSB prof.dr. Daniela Bratosin 

http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/2008/main/?&we=a4e9428fad82837902e19b9a12e1443f&wf=detail&id=2167&wchk=a3a22ab128ff04ec128e0122ea516a27
http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/2008/main/?&we=a4e9428fad82837902e19b9a12e1443f&wf=detail&id=2167&wchk=a3a22ab128ff04ec128e0122ea516a27
http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/2008/main/?&we=a4e9428fad82837902e19b9a12e1443f&wf=detail&id=2167&wchk=a3a22ab128ff04ec128e0122ea516a27
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 INCDSB este inscris in urmatoatele baze de date internationale care promoveaza 

parteneriatele 
 

http://www.lifecompetence.eu/ 
 
http://www.imi-partnering.eu/ 
 
http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html 
 
http://www.smesgohealth.org/common/home.asp 

 
http//www.irc.ee/envncp/ (Environment NCP-Catalogue for partnership) 
 
http//www.nanolink.net (nanotehnologii) 
 
European Commission Research Participant Portal=Pic- 986317535 

 
 
 
 inscrierea INCD ca membru in retele de cercetare / membru in asociatii profesionale de 

prestigiu pe plan national/international 

 
Cercetatori din cadrul INCDSB sunt membrii ai unor asociatii profesionale, cum sunt:  
 
 Societatea Nationala de Biologie Celulara; 
 Societatea Romana de Biochimie afiliata la FEBS; 
 Societatea Romana de Biotehnologie (afiliata Federatiei de Societati Europene de 

Biolotehnologie); 
 Societatea Romana de Biologie Industriala; 
 Academia de Stiinte New-York; 
 Membru “INGIMED”; 
 Colegiul Medicilor;  
 Romanian Society for Biomaterials; 
 Asociatia EURACHEM-România; 
 Asociatia Romana de Stiinta Chimiei Coloidale si Suprafetelor; 
 Asociatia Inventatorilor din Romania; 
 Asociatia Romana de Chimie Analitica; 
 Asociatia Romana de Chimie; 
 Federatia Românã de Inginerie Biomedicalã; 
 Societatea Română de Fizică – nationala; 
 Societatea Medicilor şi Naturaliştilor; 
  Societatea de Ştiinţe Biologice; 
 Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă – Filiala Iaşi; 
 Asociaţia Română pentru Ştiinţele Vieţii; 
 Societatea Română de Biomateriale; 
 Societatea Română de Entomologie Generala si Aplicata; 
 Societatea Lepidopterologică Română; 
 Uniunea Societatilor de Stiinte Medicale, nationala; 
 Asociatia românã de culturi de tesuturi si celule vegetale (ARTCV); 
 Societatea fitosociologica romana (sfr); 

http://www.lifecompetence.eu/
http://www.imi-partnering.eu/
http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html
http://www.smesgohealth.org/common/home.asp
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 Societatea naturalistilor pentru transilvania;  
 Societatea paleontologilor din Romania; 
 The Association of Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries 

– international; 
 Society for Medicinal Plant and Natural Product Research – international; 
 Societatea Europeană de Fizică – international; 
 Societatea de Biochimie şi Biologie Moleculară afiliata FEBS – nationala si 

international; 
 European Cell Biology Organisation;  
 Uniunea Internaţională pentru Ştiinţa Solului IUSS – Filiala Română;   
 Centrul Ştiinţific Internaţional al Fertilizării CIEC – Filiala Română;  
 Societatea Internaţională de Himenopterologie; 
 Societatea de Entomofaunisticã pentru Europa Centralã – SIEEC; 
 G.A. (Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung e.V.) – Society for Medicinal Plant 

Research – internationala; 
 ESNA (European Society For New Methods In Agricultural Research) –

internationala;  
 Federation of European Biochemical Societies (FEBS) – internationala; 
 European Federation of Biotechnology (EFB) – internationala; 
 International Organisation for Biotechnology and Bioengineering (IOBB) – 

internationala;  
 European Association of Pharma Biotechnology (EAPB) – internationala; 
 Young European Biotech Network (YEBN) – internationala; 
 Amicale internationale de phytosociologie camerino; 
 European cellular biological organization (ECBO); 
 European society of nematodology;  
 International association of plant tissue culture (IAPTC); 
 International association for vegetation science (AVS); 
 International association for apterygotology; 
 National Geographic Society-Marea Britanie; 
 Reinholt-Tuxen Gesellschaft e.V. – Germania; 
 Societe Francaise de Biochimie et Biologie Moleculaire;  
 Association Francaise de Cytometrie; 
 Asociatia Romana de Citometrie;  
 European Cytometry Network; 
 NanoImpactNet; 
 BiomedExperts; 
 Index Copernicus; 
 Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries (AMAPSEC);  
 Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS); 
 Societatea Europeana de Nanomedicina; 
 Platforma tehnologica europeana de Nanomedicina. 
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In noiembrie 2010, d-na Director general dr. Manuela Elisabeta Sidoroff, a participat la 
intalnirea Comitetului de directie al ICGEB. 
 

 
 
 
 In septembrie 2010, la INCDSB a avut loc un workshop in cadrul Conferintei DIASPORA 
in Cercetarea Stiintifica si Invatamantul Superior din Romania. 
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8.2. Targurilor si expozitiilor nationale si internationale la care INCDSB a participat  
 targuri si expozitii internationale 
8.2 . Targuri si expozitii nationale  

 
INCDSB a participat la doua saloane ale cercetarii in anul 2010 si anume: 

- Târgului Tehnic Internaţional Bucureşti, Expoziţia realizărilor cercetării româneşti - 
SALONUL CERCETĂRII 2010, în Complexul expoziţional ROMEXPO, 06-09 octombrie 
2010; 
- SALONUL REGIONAL AL CERCETARII – CONSTANTA 2010, 09 -12 iunie 2010 

 

 
 

 
La acestea su fost prezentare urmatoarele produse: 
- extracte vegetale: extract din scoarta de stejar, extract de nalba mare, extract de 
cuisoare, extract de cimbru, extract de frunze de nuc, extract de lucerna, extract de salvie, 
extract de muguri de pin, amestec cimbru, frunze nuc, cuisoare, amestec salvie si muguri 
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de pin, amestec scoarta de stejar si lucerna; extract de leurda, extract merisor cu fructe, 
suc fructe merisor, extract alcoholic afin si zmeura, dulceata de merisor, zmeura,  
- recipiente cu fructe de maces, scorus, porumbar, catina, afin, parte aeriana de sanziene, 
cimbru, vindecea cimbrisor, isop, iarba talharului, sovarf, busuioc, busuioc rosu, vinerita, 
echinacee 
- recipiente cu tablete tamafort, diosgin, microflor – balance, colest – dim 
 

 
 

                    
 
- produse in colaborare cu PLANTAVOREL: otet de fermentatie din fructe de merisor, 
paducel, catina, corn, afin, maces, porumbar; extract acetic fructe de maces, ienupar, din 
flori de arnica, radacina de angelica; extract din fructe de afin in vin alb, din fructe de 
catina in vin alb, din fructe de maces in vin rosu, din fructe de corn in vin rosu si vin alb, 
din fructe de maces, din fructe de paducel in vin alb; acetogrip, acetorem, aston, 
vinodigest, tonic vorel, vinofort; granulat din fructe de maces, topinambur; extract uscat din 
echinacea, pufulita, brusture leurda, ovaz, vita de vie 
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- material compozit cu aplicatii in ingineria tisulara pentru regenerarea osoasa (COL-CS-
HA) 
- biomaterial compozit pe baza de colagen si fosfat tricalcic (COL-TCP) 
- compozitie biocompatibila pe baza de poliuretan amestecat cu biopolimeri (PU-COL, PU-
COL-EL, PU-COL-EL-CS) 
- colcat–burete colagen – catina (pansament biomedicale destinat tratamentului plagilor 
cutanate) 
- produs LIPOSAN 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  - postere, carti, pliante, mape si CD cu prezentarea institutului, catalog de prezentare 
institut 
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8.3.Prezentarea activitatii de mediatizare:  
 extrase din presa (interviuri) 
  
In urma participarii la SALONUL REGIONAL AL CERCETARII – CONSTANTA 2010, 

09 -12 iunie 2010, s-a publicat un articol despre produse, tehnologii si servicii rezultate in 
activitatea de cercetare, dezvoltare si inovare a INCDSB. in Revista informationala editata 
sub egida Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta - MANAGER. 
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Comunicari stiintifice 

 

 Total 2008 Total 2009 Total 2010 

Articole ISI 29 30 66 

Alte articole 155 124 49 

Numar citari 83 138 215 

Comunicari 

internationale 

101 27 67 

Comunicari 

nationale (alte 

comunicari) 

117 59 42 

Brevete  10 8 5 

Cereri brevete  0 2 12 

Carti si capitole 25 15 6 

 
 
 
 
9. Surse de informare si documentare din patrimoniul stiintific si tehnic al INCDSB 
 
  INCDSB editeaza de mai multi ani revista de specialitate Romanian Biological 
Sciences.  

 Infiintata in anul 1996, Biblioteca INCDSB ofera informatia tehnica ultraspecializata, 
necesara cercetatorilor din fiecare departament al Institutului. In rafturile ei se regasesc 
aproximativ 200 de titluri de carte printre care enumeram “In vitro embryogenesis in plants” 
(Trevor A. Thorpe), “Biologie moleculara” (Anca Michaela Israil), “Mucho mas che plumas” 
(Joan Carles Senar), “Materiale compozite” (Ghe. Ubca, Horia Iovu, Ghe. Ivanus), “Natural 
Products” (J. Mann, R. S. Davidson, J.B. Hobbs), si numeroase titluri de revista de 
specialitate atat din Romania, cat si din strainatate, din tari precum Germania, Canada, 
Marea Britanie, Olanda sau Statele Unite. Periodic, in Biblioteca intra noi titluri de carte si 
revista. Printre acestea amintim Cell, Planta Medica, Analitical & Bioanalitical Chemistry 
(11 ani), Journal of Molecular Biology (7 ani), Journal of Cell Biology, Journal of Lipid 
Research, Plant Physiology. De asemenea, Institutul se bucura si de existenta unei 
bibliotecii virtuale in care se regasesc titluri precum Biochemistry and Cell Biology (8 ani), 
Conective Tissue (8 ani), Matrix Biology (5 ani), Current Opinion in Structural Biology (5 
ani), Journal of Computational Biology, Journal of  Biomaterials, Science, Tissue 
Engineering, In Silico Biology, Biomaterials, Biochemistry, etc. 
  ICB Cluj are realizată o baza de date corologice a florei alpine şi subalpine din 
Carpaţii Româneşti (se poate consulta!) si o colecţie de alge vii a ICB Cluj (ca. 800 specii 
şi tulpini).  
  Centrul de bianaliza ofera cursuri si aplicatii practice, licenta si master, pentru 
Universitatea Politehnica Bucuresti, Fac. de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor 
 



 

    50 

 
 
10. Concluzii  
 
 In anul 2010, desi activitatea de cercetare-dezvoltare a fost puternic afectata de 
reducerea drastica a finantarii proiectelor de cercetare contractate, INCDSB reusit sa 
mentina nivelul principalelor rezultate ale activitatii de cercetare-dezvoltare si chiar sa 
creasca nivelul unora dintre acestea, cum sunt: articole ISI publicate, cereri de brevete 
depuse, brevete obtinute. De mentionat ca aceste rezultate au fost influentate si de 
finantarea activitatii de cercetare-dezvoltare a INCDSB din anii anteriori. Reducerea in 
2010 a fondurilor alocate deplasarilor a afectat negativ numarul comunicarilor la 
manifestari stiintifice internationale si nationale acest fapt va avea repercursiuni si in anul 
viitor. Cu toate ca anul 2010 a fost un an de criza economica, institutul a reusit cu mari 
eforturi sa-si pastreze in integralitate efectivul de cercetatori, cercetatori care odata plecati 
din sistem inlocuirea lor necesita consum important de resurse si timp. Mai mult, s-a 
asigurat continuitatea procesului de cercetare in cadrul institutiei si a crescut numarul 
activitatilor de perfectionare a resurselor umane. 
 
 
 
11. Perspective/Prioritati pentru anul in curs 
 

Va fi promovata colaborarea şi parteneriatul internaţional în cercetări 
avansate,  în domeniile ştiinţelor vieţii  care  pot contribui la rezolvarea unor 
probleme de interes ştiintific şi socio-economic ale României. 

 
Rezultate scontate: 

1. Crearea de cunoaştere, respectiv obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi 
tehnologice competitive pe plan mondial, având ca scop creşterea de vârf, contribuţia 
sistemului românesc de CDI la dezvoltarea stocului mondial de cunoaştere, creşterea 
vizibilităţii internaţionale şi transferul rezultatelor în economie şi societate. Atingerea 
acestui obiectiv presupune integrarea în reţele internaţionale şi promovarea excelenţei în 
cercetare.  

2. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare cu impact la nivelul 
agenţilor economici şi transferul cunoştinţelor în practica economică. Acest obiectiv 
vizează obţinerea unor rezultate tehnologice de vârf, cercetări de tipul rezolvare de 
probleme complexe, de interes local, regional, naţional sau formulate de agenţi economici, 
precum şi dezvoltarea de tehnologii, produse şi servicii inovative cu aplicabilitate directă. 
Vor fi stimulate parteneriate între universităţi, institute de cercetare şi agenţi economici. 

3. Creşterea performanţei prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, 
reflectate în creşterea numărului de articole în publicaţii din fluxul principal de cunoaştere 
si prin creşterea numărului de brevete înregistrate la OSIM. 

4. Orientarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi spre domenii desemnate ca 
prioritare prin programul cadru al UE pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică de catre 
Comunitatea europeană pentru cercetare, dezvoltare tehnologică pentru perioada 2007-
2013 şi care au legatura cu domeniul de cercetare ştiinţifică al INCDSB. 

  
Pentru atingerea  obiectivelor generale, ţinând cont de realităţile şi posibilităţile 

concrete ale INCDSB, Consiliul ştiinţific al institutului susţine următoarele obiective: 
 Abordarea unor teme de cercetare de mare interes ştiinţific cu aplicabilitate în 
domeniul socio-economic: 

(i) dobândirea de cunoştinţe avansate în domenii particulare ale institutului; 
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(ii) asigurarea unui portofoliu propriu de metode, tehnici şi proceduri; 
(iii) creşterea gradului de recunoaştere ştiinţifica prin diseminarea rezultatelor 

originale. 
 

 Integrarea în comunitatea ştiinţifică internaţională prin: 
(i) înscrierea tematicii majore detaliate în axele de cercetare europene promovate 

de comunitatea ştiinţifică internaţională şi în planurile de cercetare finanţate prin 
Comunitatea Europeană, în vederea obţinerii în parteneriat a unor contracte de 
către Comunitatea Europeana; 

(ii) creşterea capacităţii de colaborare ştiinţifică pe plan naţional şi european prin 
proiecte comune, schimb de experienţă ştiinţifică; 

(iii) dezvoltarea unui parteneriat (intern şi internaţional) de lunga durată în cadrul 
consorţiilor realizate cu agenţi economici, centre universitare sau alte unităţi de 
cercetare-dezvoltare. 
 

 Întărirea cooperării cu universităţi şi alte unităţi de cercetare-dezvoltare de profil, 
cu mari agenţi economici, în vederea accesării fondurilor necesare cercetării, 
(naţionale, structurale, europene şi internaţionale), prin crearea unor consorţii 
tematice de lungă durată: 

(i) captarea interesului agenţilor economici faţă de rezultatele activităţilor de CDI 
din institut; 

(ii) realizarea unei infrastructuri de transfer tehnologic/incubator de afaceri viabile; 
(iii) modernizarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare existente. 

 
 Dezvoltarea şi perfecţionarea resurselor umane ale institutului: 

(i) creşterea numărului de specialişti în domenii concrete de interes şi scăderea            
mediei de vârstă  a cercetătorilor; 

(ii) crearea unui sistem piramidal al structurii personalului implicat în activitatea de 
cercetare-dezvoltare. 
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