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Capitolul I - Cadrul general de dezvoltare strategică 
 

1. Domeniul de cercetare 

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei 

Alimentare (INMA) s-a înființat în conformitate cu HG 1308/25.11.1996, ca unitate de cercetare cu personalitate 

juridică. În prezent institutul își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi 

funcționare aprobat prin HG 823/27.05.2004 şi continuă o tradiţie de 95 de ani în domeniul cercetării fundamentale 

şi aplicative. 

Domeniul de cercetare al INMA îl constituie cercetarea şi fundamentarea ştiinţifică a sistemelor 

biotehnice, proceselor și tehnologiilor de mecanizare, digitalizare şi inovare, precum şi dezvoltarea 

echipamentelor inteligente, mașinilor şi instalațiilor pentru agricultură şi industrie alimentară. 

 

DIRECŢII PRINCIPALE DE CERCETARE:  

- Fundamentarea științifică a proceselor din agricultură, industrie alimentară şi crearea de noi sisteme 

tehnice - tehnologii, instrumente şi echipamente tehnice - reziliente la schimbările climatice, compatibile şi 

competitive cu aria europeană de cercetare; 

- Dezvoltarea cercetărilor în domeniul Agriculturii digitale cu accent pe tehnologii noi și sisteme agricole 

inteligente care sa contribuie la tranziția către neutralitate climatica si conservarea biodiversității; 

- Reducerea amprentei de carbon prin utilizarea tehnologiilor agricole inovative de regenerare a solului și 

reconstrucție ecologică prin împădurire; 

- Valorificarea superioară a biomasei vegetale insuficient exploatate (culturi de nișă, plante medicinale și 

aromatice din flora spontană și/sau de cultură etc.), în scopul obținerii de bioproduse cu valoare de piață ridicată; 

- Valorificarea subproduselor si deșeurilor din sectorul agroalimentar în scopul creșterii gradului de utilizare 

și reducerii risipei de materie prime, în condiții de siguranță și securitate alimentară, prin exploatare integrală, în 

cascadă și reintroducerea in circuitul productiv, în acord cu conceptul de bioeconomie circulară; 

- Asigurarea sustenabilă a sănătății și nutriției plantelor prin identificarea unor măsuri alternative la tratarea 

cu substanțe chimice de sinteză, în scopul reducerii cantității de pesticide și îngrășăminte chimice, cu impact direct 

asupra mediului și sănătății umane; 

- Valorificarea surselor regenerabile de energie (biomasă, biocombustibili) prin dezvoltarea de  tehnologii 

şi echipamente tehnice pentru utilizarea acestora în condiții de eficiență, protecția vieții, sănătății şi a mediului 

integrate într-o ECONOMIE CIRCULARĂ; 

- Dezvoltarea rurală şi creșterea calității vieții prin transferul tehnologic şi demonstrații ale rezultatelor 

cercetărilor realizate de institut conform conceptului INNOVATION 2.0; 

- Dezvoltarea infrastructurii de cercetare (logistică, echipamente de cercetare, laboratoare) și a resursei 

umane în scopul realizării de parteneriate pentru racordarea la Aria Europeană a Cercetării – ERA, inclusiv 

integrarea în platformele tehnologice la nivel european. 

 

2. Integrarea direcțiilor de cercetare specifice institutului național în spațiul național și european de 

cercetare-dezvoltare și inovare 

 

Spațiul național de cercetare  

În România, cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentală şi inovarea (CDI), sunt definite ca 

principalele activităţi creatoare de cunoaştere şi generatoare de progres economic şi social. Spaţiul naţional al 

cercetării este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de drept public şi privat care au în obiectul de 

activitate cercetarea-dezvoltarea, ca şi din cel al autorităţilor administraţiei publice centrale cu rol în planificarea 

strategică, coordonarea şi de ordonatori de credite pentru fonduri bugetare alocate cercetării. In cadrul Strategiei 

Națională de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă 2022-2027 (HG 933/20.07.2022) sunt identificate 



 

 
domeniile prioritare de specializare inteligentă şi domeniile de prioritate publică, cercetarea fundamentală fiind 

considerată activitate orizontală, prioritară pentru orice domeniu. 

SNCISI exprimă opțiunea fermă de a susține, recunoaște și recompensa excelența în cercetare 

fundamentală și cercetare aplicativă, de a stimula dezvoltarea colaborării între mediul public și cel privat pentru a 

adresa provocările economice și societale, de a face știință, inovarea și antreprenoriatul de inovare modele de 

succes pentru dezvoltarea sustenabilă a României în context local, național și internațional. 

Investiția în Cercetare, Dezvoltare și Inovare este determinantă pentru avansul în știință, pentru găsirea de 

soluții la provocările societale, pentru dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor cu impact asupra calității vieții, 

creșterii productivității și competitivității, creării de locuri de muncă sustenabile. Orientată către valoarea adăugată 

și impact, această investiție trebuie să aibă ca repere valorice noutatea științifică, sustenabilitatea rezultatelor, 

responsabilitatea și deschiderea față de mediul socio-economic. Prioritățile comune, transversale, ale acestei 

investiții, indiferent de strategii și programe, obiective și sursele de finanțare disponibile implementării lor 

(naționale, PNRR, ESIF etc.) sau internaționale (Orizont Europa, EU4Health, Agenda Digitală etc.), sunt: resursele 

umane în actul de cercetare – în sensul dezvoltării, menținerii și atragerii de talente pentru a crea masa critică 

necesară unei sustenabilități științifice integrate economic la nivelul societății românești; îmbunătățirea continuă 

a  infrastructurii  de  cercetare - pentru a fi pregătită  pentru  provocările  științei  deschise,  care  sa  susțină 

experimente la frontiera științifică și să ofere servicii tehnologice și de certificare; susținerea inovării în mediul 

privat, a parteneriatelor și a transferului tehnologic; concentrarea de resurse și capabilități CDI în ecosisteme de 

inovare funcționale în jurul specializărilor inteligente și tranzițiilor industriale, care susțin parteneriatul public-

privat, colaborarea internațională și crearea de start-up-uri și întreprinderi cu creștere rapidă. 

Cu aceste premise și asumându-și rolul public în susținerea științei, inovării și antreprenoriatului de 

inovare, România isi propune sa pastreze în sectorul CDI național, o masa critica de tinere talente pregatite in 

cadrul sistemului de educatie romanesc, dar si de a deveni o destinație gazdă pentru cercetători de excelență și 

inovatori care, beneficiind de un ecosistem de inovare atractiv, care susține antreprenorii și riscul, de facilități și 

programe de cercetare care să-i provoace, dar și de un mediu cultural și natural de excepție, vor avea o opțiune 

serioasă în a lucra și trăi în România. Strategia reprezenta ambitie, determinare si vointa, acestea fiind asumate 

atât de cercetatori si inovatori, cat si de factorii politici decidenti. 

Astfel, domeniile și subdomeniile prioritare de specializare inteligentă în cadrul cărora INMA și-a definit direcțiile 

principale de cercetare pe baza competențelor demonstrate sunt domenii în care se anticipează interes mai mare al 

investiţiilor în cercetarea ştiinţifică din partea industriei: 

1. Bioeconomie cu subdomeniile: 

1.1 Tehnologii pentru economia albastră; 

1.3 Tehnologii pentru agricultura ecologică, agroecologie și silvicultură; 

1.4 Agricultura 4.0; 

1.5 Alimente sigure și durabile pentru o dietă sănătoasă; 

6. Mediu și eco-tehnologii cu subdomeniile: 

6.1 Tehnologii pentru gestionarea, monitorizarea și depoluarea mediului; 

6.2 Tehnologii pentru economia circulară; 

Restul domeniilor de specializare inteligentă din cadrul SNCISI 2022-2027 sunt complementare cu 

direcțiile de cercetare ale institutului și vor fi abordate în funcție de oportunitățile identificate și de parteneriatele 

din care INMA face parte. 

Astfel INMA București va continua dezvoltarea tehnologiilor și echipamentelor tehnice specifice domeniului de 

specializare inteligentă BIOECONOMIE și MEDIU ȘI ECO-TEHNOLOGII, prin adaptarea direcțiilor științifice 

prioritare la realitățile curente, în contextul în care pandemia COVID 19 a dus la schimbarea unor paradigme. Atât 

la nivel național cât și european s-a realizat pericolul reprezentat de dependența de importuri, astfel încât trebuie 

luate măsuri pentru producția la nivel local de hrană și mărfuri în condiții de eficiență economică și energetică. 

Tehnologiile curente din agricultură și industria alimentară trebuie să fie adaptate schimbărilor climatice care au 

început să afecteze și țara noastră (seceta pedologică din 2020, deșertificarea avansată a terenurilor agricole din 

sudul României conform raportului Curții de conturi europene nr 33 - Combaterea deșertificării în UE: o 

amenințare din ce în ce mai mare, care impune acțiuni suplimentare, perioade de ploi abundente și inundații în 

2021, etc). De asemenea Romania, ca membru UE este obligată să respecte și să implementeze cerințele Pactului 

Verde European (Green Deal) și să contribuie la implementarea strategiei From Farm To Fork. Horizon Europe, 

al nouălea program-cadru european de cercetare și inovare (2021-2027), este unul dintre instrumentele cheie ale 



 

 
Uniunii pentru a orienta și accelera recuperarea, pregătirea și reziliența Europei. În contextul unui nou Spațiu 

european pentru cercetare și inovare, acesta ne va consolida baza de cunoștințe prin cercetare de frontieră, va 

stimula cercetarea inovatoare și va sprijini dezvoltarea și demonstrarea soluțiilor inovatoare, contribuind la 

dezvoltarea industriei și la deschiderea autonomiei strategice. Cetățenii și întreprinderile se așteaptă ca Uniunea 

să conducă pe căile de transformare într-un mod transparent, eficient și incluziv.  

 Ca răspuns la prioritățile politice și la planul de redresare al Uniunii, următoarele patru orientări strategice 

cheie pentru cercetarea și inovarea UE au fost definite pentru perioada 2021-2024: 

• Promovarea unei autonomii strategice deschise prin conducerea dezvoltării unor tehnologii cheie digitale, 

permise și emergente, sectoare și lanțuri de valoare pentru a accelera și a orienta tranzițiile digitale și ecologice 

prin tehnologii și inovații centrate pe om; 

• Restabilirea ecosistemelor și biodiversității Europei și gestionarea durabilă a resurselor naturale pentru a 

asigura securitatea alimentară și un mediu curat și sănătos; 

• Transformarea Europei în prima economie circulară, neutră din punct de vedere climatic și durabilă, prin 

transformarea sistemelor sale de mobilitate, energie, construcție și producție; 

• Crearea unei societăți europene mai rezistente, incluzive și democratice, pregătită și receptivă la 

amenințări și dezastre, abordând inegalitățile și oferind asistență medicală de înaltă calitate și împuternicind toți 

cetățenii să acționeze în tranzițiile verzi și digitale. 

Spațiul European de Cercetare - European Research Area (ERA) a fost conceput ca un instrument pentru 

integrarea resurselor și capacităților de cercetare în statele membre ale UE, reflectând de fapt piața comună a 

uniunii. ERA a fost introdus în sprijinul Agendei de la Lisabona, care a stabilit obiective strategice de dezvoltare 

economică ale UE. Obiectivele Comisiei au inclus, inter alia, consolidarea competitivității globale a UE și 

eliminarea decalajului privind inovarea între UE pe de o parte, și SUA și Japonia, pe de altă parte. Obiectivul 

Spațiului European de Cercetare (ERA) este de a realiza un “spațiu unificat de cercetare deschis către lume, bazat 

pe piața internă, în care cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologiile circulă liber și prin care UE și statele 

membre își consolidează bazele științifice și tehnologice, competitivitatea și capacitatea acestora de a aborda 

marile provocări în mod colectiv”. În acest sens, unul dintre instrumentele de bază ale ERA este Orizont 2020 - 

cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de UE (80 de miliarde euro pe durata 2014- 2020), 

care își propune să genereze mai multe inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale, aducând ideile 

inovatoare din laboratoare pe piață. 

 

3. Caracteristici ale mediului socio-economic [sursa: STAREA ECONOMICA SI SOCIALA A 

ROMANIEI 2019 SI 2020,INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATICTICĂ, ISSSN 2065-7153 ] 

 

În anul 2020, economia zonei euro a fost afectată de șocul extraordinar și sever generat de pandemia de 

coronavirus (COVID-19). Activitatea economică a înregistrat o contracție pronunțată în primul semestru al anului 

ca urmare a măsurilor de izolare și a aversiunii sporite față de riscuri. Răspunsul ferm și coordonat din partea 

politicilor monetare și fiscale, precum și veștile pozitive privind vaccinurile au contribuit la stabilizarea activității 

economice în semestrul II. În ansamblu, PIB al zonei euro s-a contractat cu 6,6% în anul 2020. Inflația anuală 

totală s-a redus la 0,3%, față de 1,2% în anul 2019, în mare parte pe seama scăderii prețurilor produselor energetice, 

deși această evoluție a avut la bază și factori legați de pandemie.  

În anul 2020, economia globală a suferit o recesiune profundă pe fondul unor provocări fără precedent. Cu 

toate acestea, șocul COVID-19 a fost de natură mai exogenă decât factorii care au determinat crizele anterioare 

din 2008 și 2011-2012. Dacă în crizele anterioare problemele specifice din sectorul financiar au jucat rolul 

principal, în recesiunea din anul 2020 cauza primordială s-a aflat în afara economiei. Răspândirea COVID-19 a 

avut un impact foarte sever asupra activității economice, inițial în China și ulterior la nivel mondial. Comerțul 

internațional s-a contractat brusc, funcționarea lanțurilor globale de valoare adăugată a fost grav afectată, iar 

incertitudinea de pe piețele financiare internaționale a crescut rapid. 

Și economia zonei euro a resimțit impactul intens al pandemiei. Acesta a fost vizibil, de exemplu, la nivelul 

consumului, care s-a contractat brusc în prima jumătate a anului ca urmare a măsurilor extinse de izolare și a 

aversiunii sporite față de riscuri. Activitatea, în special în sectorul serviciilor, s-a diminuat de asemenea, în mod 

semnificativ, având în vedere lipsa cererii și restricțiile privind activitatea. Prin urmare, PIB real s-a diminuat într-

un ritm extrem de rapid în al doilea trimestru al anului. În același timp, factorii de decizie în materie de politică 

monetară și fiscală au acționat prompt și hotărât pentru a contracara colapsul cererii și nivelurile ridicate de 



 

 
incertitudine, printre altele asigurând condiții de finanțare favorabile și stabile precum și acces continuu la 

lichiditate.  

În România, contracția cu 10% în termeni anuali a activității economice din trimestrul II a fost urmată de o 

revenire viguroasă, astfel încât pe ansamblul anului 2020 declinul PIB real a fost de doar 3,9%, mai puțin sever 

decât cel înregistrat la nivelul Uniunii Europene (-6,1%). O contribuție în această privință este asociată structurii 

economiei, în sensul în care sectorul turistic și hotelier – segmentul care resimte cel mai puternic efectul crizei 

pandemice – are o pondere scăzută pe plan local comparativ cu alte țări. Totodată, ajustarea mai puțin pronunțată 

a economiei românești pe ansamblul anului s-a datorat și introducerii cu un anumit decalaj a măsurilor de 

lockdown, fapt care a favorizat înregistrarea uneia dintre cele mai alerte creșteri ale PIB real în trimestrul I 2020 

la nivel european. 

 Consumul populației a cunoscut în anul 2020 o diminuare de 5%, evoluție care poartă amprenta contextului 

pandemic, cererea pentru activitățile ce presupun o interacțiune fizică îndelungată fiind cea mai afectată. În același 

timp, investițiile au înregistrat un parcurs favorabil, creșterea de 6,8% fiind susținută de dinamismul lucrărilor de 

construcții, în cazul cărora specificul sectorului a permis derularea activității inclusiv în perioada stării de urgență. 

Notabilă este și evoluția investițiilor publice care au ajuns la nivelul de 5,0% din PIB (față de 4,1% în anul 2019), 

într-un an foarte complicat. 

În ceea ce privește domeniul de interes al INMA, agricultura, silvicultura și pescuitul, cât și industria 

alimentară, în anul 2020, producţia ramurii agricole a fost de 81400,4 milioane lei, în scădere în termeni reali, cu 

15,4% faţă de anul 2019. Producţia vegetală a scăzut cu 21,5%, iar producţia animală a înregistrat o scădere uşoară 

de 1,2%. În anul 2020, structura valorică a producţiei ramurii agricole prezintă modificări faţă de anul precedent, 

în sensul scăderii ponderii producţiei vegetale, creşterii ponderii producţiei animale şi a serviciilor agricole.  

La sfârşitul anului 2020, pe ansamblul agriculturii, parcul de tractoare şi maşini agricole principale 

cuprindea: 232,7 mii tractoare; 160,3 mii pluguri pentru tractor; 33,8 mii cultivatoare mecanice; 74,0 mii 

semănători mecanice; 5,0 mii maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică; 26,8 mii combine autopropulsate 

pentru recoltat cereale; 16,7 mii prese pentru balotat paie şi fân. Totodată, trebuie menţionat că, parcul de tractoare 

şi maşini agricole deţinut de sectorul majoritar privat din totalul existent la sfârşitul anului 2020 (pe componentele 

parcului) a reprezentat între 97,3% (maşini de stropit şi prăfuit cu tracţiune mecanică) şi 99,3% (prese pentru 

balotat paie şi fân). La sfârşitul anului 2020, comparativ cu sfârşitul anului 2019, evoluţia parcului de tractoare şi 

maşini agricole a înregistrat cele mai mari creşteri la tractoare agricole fizice (+10977 bucăţi) şi cultivatoare 

mecanice (+5208 bucăţi), iar scăderi s-au înregistrat la pluguri pentru tractor (-3209 bucăţi), maşini de stropit şi 

prăfuit cu tracţiune mecanică (-942 bucăţi). 

În anul 2020 comparativ cu anul 2019 s-au sesizat următoarele aspecte mai importante: 

 • consumul de îngrăşăminte chimice în agricultură a scăzut cu 1,5% (-11 mii tone); 

 • consumul de îngrăşăminte naturale folosite în agricultură a crescut cu 21,9% (+3357 mii tone); 

 • consumul de îngrăşăminte chimice a scăzut la îngrăşămintele potasice (-11,1%), fosfatice (-

6,8%) şi a crescut la azotoase (+2,8%). 
În anul 2020 suprafaţa totală amenajată pentru irigat nu a suferit modificări majore (3166,0 mii hectare), 

iar suprafaţa agricolă efectiv irigată a crescut cu 185,7 mii hectare, respectiv 64,7%. 

În anul 2020, suprafaţa totală cultivată cu principalele culturi a scăzut cu 4,1% faţă de anul anterior, 

sectorul majoritar privat deţinând 99,4% din suprafaţa totală cultivată, fiind mai mică cu 4,2% faţă de anul 2019. 

În anul 2020 comparativ cu anul 2019, analiza suprafeţelor totale cultivate cu principalele culturi, evidenţiază 

următoarele aspecte mai importante: 

 • s-au înregistrat creşteri ale suprafeţelor cultivate la secară (+22,3%), cartofi de toamnă (+4,2%), soia 

boabe (+4,2%), pepeni verzi (+1,1%), fasole boabe (+0,9%), lucernă (+0,5%); 

 • scăderi ale suprafeţelor cultivate s-au înregistrat la ovăz (-36,2%), sfeclă de zahăr (-10,1%), floarea 

soarelui (-8,8%), mazăre boabe (-8,3%), varză albă (-4,7%), rădăcinoase furajere (-4,7%), porumb boabe (-4,4%), 

trifoi (-4,1%), tomate (-3,2%), rapiţă (-2,8%), orz şi orzoaică (-2,5%), grâu (-1,0%), ceapă uscată (-1,0%); 

 • la pepeni galbeni s-a menținut la nivelul anului precedent.  

Suprafeţele culturilor din grupa rădăcinoase au înregistrat o creştere (+1,7%), faţă de anul anterior. 

Creşterea s-a datorat suprafeţelor cultivate cu cartofi de toamnă (+4,2%), care deţine o pondere de 71,5% în total 

grupă. Suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe a scăzut cu (-4,0%) faţă de anul anterior, datorită scăderii 

suprafeţei cultivate cu ovăz (-36,2%), porumb boabe (-4,4%), orz şi orzoaică (-2,5%) şi grâu (-1,0%). Suprafeţele 



 

 
cultivate cu porumb boabe deţin o pondere de 47,9% în total grupă, iar cele cu grâu deţin o pondere de 40,1%. În 

anul 2020, suprafeţele cultivate cu floarea soarelui deţin o pondere de 69,6% în suprafaţa totală a grupei, mai mică 

faţă de anul 2019, când deţineau 71,3%. Suprafaţa cultivată cu plante industriale a scăzut cu (-6,5%), datorită 

plantelor uleioase care deţin cea mai importantă pondere în cadrul grupei (99,6%). Suprafaţa cultivată cu plante 

uleioase a înregistrat pe total, o scădere cu (-6,6%), datorită suprafeţei cultivate cu floarea soarelui (-8,8%). 

Din punct de vedere social, în anul 2020, 53,9% din populaţia ţării locuia în mediul urban, 46,5% erau 

persoane active, iar o pondere de 44,1% era deţinută de persoanele ocupate. Comparativ cu anul precedent, ȋn anul 

2020, populaţia ocupată a scăzut cu 159,3 mii persoane, numărul persoanelor inactive s-a redus cu 30,6 mii 

persoane, ȋn timp de numărul persoanelor aflate în şomaj a crescut cu 98,4 mii. 
În anul 2020, populaţia ocupată cuprindea 8521 mii persoane; dintre acestea, persoanele în vârstă de muncă 

(15-64 ani) reprezentau 97,1%. Analiza comparativă cu anul anterior pune în evidenţă faptul că numărul populaţiei 

ocupate a scăzut atât ȋn mediul urban (cu 81,1 mii persoane), cât și ȋn mediul rural (cu 78,2) mii persoane. Și pe 

sexe, a scăzut atât numărul bărbaţilor ocupaţi (cu 66,1 mii persoane), cât și cel al femeilor ocupate ( cu 93,2 mii 

persoane). 

În anul 2020, pe activităţi ale economiei naţionale, 20,5% dintre persoanele ocupate lucrau în ramurile 

agricole (comparativ cu 21,2% în anul 2019). În ramurile neagricole, persoanele ocupate se regăseau în proporţie 

de 22,7% în industria prelucrătoare, 19,3% în comerţ, 10,9% în construcţii. (sursa Institutul National de Statistica: 

Starea economica si sociala a Romaniei – 2019 si 2020 date statistice). 

Astfel agricultura, silvicultura şi pescuitul - domenii de importanță strategică la nivel național și 

european și pe care INMA București le susține prin domeniul și obiectivele de cercetare asumate, reprezintă un 

domeniu prioritar pentru Romania, fapt care demonstrează fezabilitatea institutului și oportunitățile de valorificare 

a know-how-ului acestuia. 

 

Capitolul II - Analiza SWOT științifică și financiară 
 

Analiza științifică SWOT 

1. PUNCTE TARI 

a) Institutul dispune de o infrastructură de cercetare modernă, competitivă şi multifuncțională, cu utilizatori 

multipli, care permite: 

- prototiparea rapidă, testarea şi validarea echipamentelor specifice domeniului BIOECONOMIE; 

- optimizarea și ergonomizarea soluțiilor tehnice a construcțiilor echipamentelor şi instalațiilor din 

BIOECONOMIE; 

- asigurarea monitorizării şi trasabilității proceselor; 

- obținerea de rezultate rapide şi sigure prin metode simulate, accelerate sau virtuale; 

b) Resursă umană multidisciplinară, înalt calificată cu abilităţi şi competenţe confirmate; 

- număr mare de doctori raportat la numărul total de personal de CDI 

- număr mare de proiecte de cercetare care au permis dezvoltarea experienței în domeniu; 

c) Institutul este principalul furnizor tradițional de expertiză tehnico-ştiinţifică de specialitate din România în 

domeniul ”Agricultural Engineering”; 

d) Vizibilitate deosebită în comunitatea de cercetare şi mediul academic la nivel național; 

e) Rezultate competitive ale activității de cercetare, cu transfer tehnologic în mediul economic; 

f) Nivel de atractivitate mare în cariera de cercetare pentru tineri şi pentru cercetătorii performanți; 

g) Institutul fundamentează științific şi dezvoltă tehnologii, produse şi servicii inovative cu aplicabilitate directă 

în mediul economic; 

h) Notorietatea și stabilitatea institutului, prin continuitatea în aceeași locație a activităților de cercetare – 

dezvoltare şi inovare din 1927 (de la înființare) şi până în prezent. 

i) Institutul este certificat în domeniul asigurării calității conform ISO 9001:2015; Institutul are singurul centru de 

certificare INMA-CERT notificat la Bruxelles la nivel național pe directiva de mașini; Institutul deține un laborator 

de încercări acreditat RENAR, conform ISO 17025:2015, cu certificatul de acreditare LI 451, singurul capabil la 

nivel național să efectueze încercări acreditate pentru structurile de protecție ale tractoarelor agricole și forestiere, 

și nu numai; Institutul are implementat sistemul de management al inovării;   

j) Institutul deține revista INMATEH Agricultural Engineering, indexată în Clarivate Analytics, Scopus, Google 

Academic, Crossref, ROAD.  



 

 
2. PUNCTE SLABE  

a) Infrastructură de cercetare insuficient dezvoltată pentru realizarea de cercetări în direcții și domenii emergente 

identificate conform competențelor INMA (echipamente agricole robotizate, analizoare principii active din plante, 

tehnică de calcul modernă pentru procesarea datelor experimentale obținute cu aceste echipamente, simulări 

software de procese în BIOECONOMIE); 

b) Colaborări internaționale reduse la nivelul echipelor de cercetare ale INMA;  

c) Vizibilitate insuficientă la nivel internațional; 

d) Slaba promovare a brevetelor de tip EPO; 

e) dificultăți în finanțarea din fonduri proprii a unor deplasări pentru stabilirea de parteneriate şi punerea bazelor 

unor propuneri de proiecte cu parteneri externi, ce îngreunează procesul de depunere de proiecte cu fonduri 

europene. 

3. OPORTUNITĂȚI  

a) Noua Strategie Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI), cu domeniile 

de specializare inteligentă BIOECONOMIE și MEDIU ȘI ECO-pentru care INMA și-a definit direcțiile de 

cercetare pe baza competențelor dovedite. 

b) Aprobarea programului cadru Horizon Europe și identificarea call-urilor la care INMA are competențe; 

c) Strategiile europene From Fark to Fork precum și Pactul Verde European; 

d) Necesitatea adaptării tehnologiilor din agricultură la schimbările climatice; 

e) Creșterea necesarului de alimente naturale la nivel global; 

f) Creșterea necesarului de energie nepoluantă din surse regenerabile – bioenergie; 

g) Dezvoltarea a noi domenii de interes: robotica în agricultură, energii din surse regenerabile, biotehnologii, 

agricultură organică şi ecologică; 

h) Politica actuală de optimizare a structurii bazei energetice şi a echipamentelor tehnice pentru BIOECONOMIE. 

4. AMENINŢĂRI  

) Reducerea drastică a resurselor financiare alocate activităților de CDI, specifice domeniului; 

b) Aplicarea parțială a politicilor de CDI promovate de U.E; 

c) Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice care conduce la uzura morală a infrastructurii de cercetare; 

d) Creșterea volumului de produse, tehnologii şi servicii specifice din import, (din afara U.E), nu întotdeauna 

originale şi de calitate. 

 

 

Analiza SWOT financiară 

1. PUNCTE TARI 

a) Politica financiară realistă la întocmirea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli (BVC), bazată pe valorile 

reale ale contractelor; 

b) Realizarea nivelului indicatorilor financiari propuşi (rentabilitate, productivitate, profit), conform 

angajamentelor asumate; 

c) Utilizarea şi gestionarea economico-financiară eficientă a patrimoniului institutului; 

d) Sistem informaţional financiar eficient şi adecvat activităţilor de cercetare specifice institutului; 

e) Diversificarea surselor de finanţare şi monitorizarea continuă a elementelor financiare 

corespunzătoare fiecărui tip de proiect; 

f) Promovarea tuturor formelor de relaţii economico-financiare permise de legislaţia în vigoare în scopul 

facilitării transferului tehnologic la absorbitori. 

2. PUNCTE SLABE 

a) Posibilități slabe de participare în proiecte a agenţilor economici ca urmare a situaţiilor financiare 

limitate pentru implementarea rezultatelor cercetărilor; 

b) Nivelul redus de valorificare a patrimoniului proprietății intelectuale existent în institut; 

c) Legislație specifică greoaie privind finanțarea multianuală a proiectelor. 

3. OPORTUNITĂŢI 

a) Context politic european deosebit de favorabil cercetării; 

b) Dezvoltarea infrastructurii prin utilizarea unor surse naționale și internaționale; 



 

 
c) Creșterea accesului la sursele de finanțare și sprijin logistic pentru agenți economici care realizează 

produse, tehnologii sau servicii inovative; 

d) Creșterea nevoii de inovare în piața globalizată (internă, U.E, internațională). 

4. AMENINŢĂRI 

a) Reducerea surselor de finanţare a activităţilor de cercetare – dezvoltare – inovare; 

b) Legislaţie specifică greu aplicabilă; 

c) Intensificarea concurenței, în piața cunoașterii, realizată de centrele de cercetare cu potențial financiar 

deosebit; 

d) Recrutarea tot mai dificilă de personal (tineri absolvenți), atras spre o carieră în cercetare, corelat cu 

o dinamică negativă a numărului absolvenților (datorită reducerii demografice a populației).  

 

 

Capitolul III - Obiective şi direcții strategice de dezvoltare 
 

a) OBIECTIVE DE DEZVOLTARE INMA 

- Contribuția INMA București la valorificarea superioară a potenţialului de producţie al terenurilor agricole 

prin fundamentarea, realizarea şi implementarea sistemelor tehnice inteligente de mecanizare şi 

automatizare a proceselor, adaptate schimbărilor climatice; 

- Promovarea de către INMA București a dezvoltării bioindustriilor în spaţiul rural, în contextul creşterii 

valorii adăugate a produselor non-alimentare şi îmbunătăţirea calităţii vieţii; 

- Creşterea capacităţii de CD  a institutului şi stimularea cooperării dintre instituţiile de CDI şi mediul privat; 

- Creşterea nivelului tehnic şi îmbunătățirea continuă a  performanţelor proceselor, tehnologiilor şi 

echipamentelor destinate agriculturii şi industriei alimentare produse de către INMA București; 

- Creşterea accesului intreprinderilor la rezultatele CDI ale INMA București; 

- Diseminarea, promovarea şi transferul tehnologic a rezultatelor cercetării INMA București în economie; 

- Sprijinirea de către INMA București a activităţii de elaborare diagnoze și CDI din întreprinderile 

constructoare de tractoare şi maşini agricole, echipamente pentru industria alimentară şi instruirea 

utilizatorilor de echipamente, în scopul creşterii capacităţii de difuzare în economie a tehnologiilor 

avansate dezvoltate; 

- Creşterea nivelului de pregătire profesională a resursei umane a institutului şi îmbunătăţirea structurii 

acesteia; 

- Armonizarea structurii organizatorice a institutului pentru a permite realizarea de parteneriate ştiinţifice 

cu institutele similare din spaţiul european; 

- Creşterea vizibilităţii la nivel internațional a activităţilor şi rezultatelor institutului. 

 

 DIRECŢIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE INMA 2021 - 2027 

 Direcţiile strategice de acţiune ale INMA, 2021 - 2027, formulate de Consiliul Ştiinţific şi aprobate de 

consiliul de Administraţie, se prezintă astfel: 

- asigurarea eligibilităţii financiare a institutului şi accesul la diverse surse de finanțare; 

- dezvoltarea infrastructurii și întărirea capacităţii de cercetare a departamentelor, laboratoarelor şi colectivelor de 

cercetare; 

- creşterea vizibilităţii INMA în comunitatea ştiinţifică internațională şi în economie prin calitatea şi 

eficienţa rezultatelor cercetărilor; 

- Armonizarea INMA cu structurile de cercetare similare din Uniunea Europeană şi participarea la 

obiectivele de cercetare fundamentate de UE pentru perioada 2020 - 2024. 

a) Asigurarea eligibilităţii financiare şi accesul la sursele de finanţare: 

• Participarea cu oferte de proiecte pentru Planul Naţional de CDI III: 

- Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare – dezvoltare; 

- Creşterea competitivităţii economice româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare; 

- Cooperare europeană şi internaţională; 

- Cercetarea fundamentală şi de frontieră;  

- Cercetare în domenii de interes strategic; 



 

 
- Programul de CDI – POC (secţiunile A, B, C, D, E, F, G) 

- Subvenţionarea literaturii de specialitate; 

- Programe comunitare (H2020, PC9, Programe Regionale, Instrumente Structurale); 

- Participare la Programe Bilaterale (Germania, Grecia, Bulgaria, Moldova, etc.); 

• Contracte directe cu agenţi economici: 

- Cercetare şi dezvoltare produse, tehnologii,servicii pentru agenţi economici (microîntreprinderi, 

IMM) specializate în construcţii de echipamente tehnice pt. agricultura, procesarea produselor 

agricole; 

- Testare, certificare produse, inspecţii tehnice periodice; 

• Execuţie repere, ansamble, etc.; 

• Incubare şi servicii anexe (consultnţă, instruire, perfecţionare, adminstraţie etc.); 

• Activităţi de formare şi specializare profesională, certificări de personal şi validarea competenţelor; 

• Monitorizarea şi reducerea continuă a cheltuielilor. 

b) Întărirea capacităţii de cercetare: 

• Resurse umane: 

- Atragerea tinerilor şi specialiştilor de înaltă calificare în domeniul cercetării (anual vor fi atrasi 

pentru cariera de cercetare cei mai buni absolvenţi ai facultăţilor de profil; 

- Formarea profesională continuă a personalului institutului; 

- Motivarea personalului concomitent cu implicarea calitativă şi responsabilă; 

- Crearea unui mediu corespunzător şi facil pentru informare şi comunicare; 

- Sprijinirea perfecţionării cercetătorilor prin doctoratură, masterat şi cursuri de instruire; 

- Intensificarea abordării conceptului de echipe pluridisciplinare; 

- Încurajarea mobilităţii cercetătorilor. 

• Baza materială de cercetare: 

- Creşterea capacităţii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD; 

- Participarea la Programul „Instalaţii Naţionale de cercetare“; 

- Dotări noi specializate (dezvoltarea laboratoarelor) pe problematici actuale cu impact 

economic; 

- Utilizarea eficientă a dotărilor actuale; 

- Participări la testări-interlaboratoare; 

- O nouă viziune şi administrare a „poligoanelor de testări“; 

- Creşterea disponibilităţii „Bazei de cercetare“ pentru specializare prin doctorat/masterat a 

tinerilor. 

• Parteneriate cu: 

- Unităţile de cercetare din domeniul „Agriculturii şi industriei alimentare“; 

- PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN 

ROMÂNIA – PCTMAR; 

- SOCIETATEA INGINERILOR PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII DIN 

ROMÂNIA – SIMAR; 

- ASAS (cu institutele naţionale din domeniul cercetării agricole, staţini de CD); 

- Camerele de comerţ şi industrie (judeţene+Bucureşti); 

- Camere agricole judeţene; 

- Unităţi de cercetare similare din UE (AGRAR fur TECHNIC, Postdam Germania, Cemagref 

Franţa); 

- Asociaţia Europeană pentru ingineria Agricolă CIGAR – Bonn, Germania; 

- Reţele de inovare şi transfer tehnologic (IRC – EUROPA); 

- Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, ARoTT. 

• Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii. 

c) Vizibilitatea pe piaţă prin calitate şi eficienţă prin: 

• Tehnologii de mecanizare/produse validate şi transferate la agenţii economici în cele 8 euroregiuni 

ale României; 

• Intensificarea serviciilor prestate de INMA în cele 8 euroregiuni ale României; 

- Servicii tehnico-ştiinţifice; 



 

 
- Sevicii de dezvoltare tehnologică; 

- Incubare şi afaceri inovative; 

- Asistenţă tehnică, consultanţă; 

- Cursuri de instruire, perfecţionare şi validare competenţe. 

• Organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice: 

- Sesiuni; 

- Pliante, postere; 

- Demonstraţii practice; 

- Cărţi (tehnice şi volume de comunicări ştiinţifice); 

- Promovarea şi susţinerea revistei INMA – Agricultural Engineering. 

• Brevete de invenţie; 

d) Armonizarea INMA cu structurile de cercetare similare din UE 

• Structura organizatorică armonizată cu modelele din domeniu (Germania, Franţa, Ungaria, Cehia); 

• Atragerea de personal cu calificări complementare domeniului în scopul formării echipelor de 

cercetare pluridisciplinare pe durata proiectelor; 

• Angajarea tinerilor pentru formarea în cariera de cercetător ştiinţific în domeniul INMA la nivelul 

cerințelor integrării în UE; 

• Creșterea calității de execuție a modelelor experimentale și prototipurilor prin dotarea cu CENTRE 

DE PRELUCRĂRI MECANICE CU COMANDĂ NUMERICĂ COMPUTERIZATĂ – CNC; 

• Punerea la dispoziţie a laboratoarelor de cercetare cu utilităţi multiple pentru doctoranzii din ţară şi 

străinătate în regim open acces; 

• Susținerea agenţilor economici în procesul de aliniere şi integrare tehnologică la cerinţele şi 

reglementările UE; 

• Întărirea bazei de cercetare şi reabilitarea spațiilor de cercetare. 

 

Capitolul IV - Strategia de resurse umane 
 

Strategia resursei umane a INMA a fost fundamentata in conformitate cu Legea 319/2003, privind 

“Statutul personalului de cercetare-dezvoltare” si Legea 53/2003 – Codul Muncii, care reprezinta cadrul prin care 

se promoveaza formarea continua, dezvoltarea si motivarea resurselor umane, pentru asigurarea competentei si 

eticii profesionale in activitatea de cercetare-dezvoltare. 

Recrutarea personalului se va face pe baza analizei dosarelor de concurs și a interviurilor astfel încât să 

fie angajate persoanele cele mai potrivite cu profilul institutului. Recrutarea personalului se va face cu 

respectarea Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, stabilindu-se procedurile de recrutare 

deschise, eficace, transparente, favorabile, comparabile la scară internațională și adaptate tipurilor de posturi 

publicate. Anunțurile vor da o descriere extinsă a cunoștințelor și competențelor cerute și nu vor fi atât de 

specializate încât să descurajeze pe posibilii candidați. Se va include o descriere a condițiilor de muncă și a 

drepturilor, cuprinzând şi perspectiva de dezvoltare în carieră. În afară de aceasta, perioada de timp care separă 

publicarea ofertei de lucru sau de apel la candidaturi şi data limită de răspuns vor fi realiste. 

Se vor urma toate principiile generale și condițiile de bază aplicabile angajatorilor și finanțatorilor 

enunțate în Carta europeană a Cercetătorului, privind recunoașterea profesiei, ne-discriminarea (pe bază de 

sex, vârstă, origine etnică, națională sau socială, religie sau credință, orientare sexuală, limbă, handicap, opinie 

politică, situaţie socială sau economică), mediul cercetării, condițiile de lucru, stabilitatea și continuitatea de 

angajare, finanțarea și salariile, echilibrul între sexe, punerea în valoare a mobilității, etc. 

Obiectivele strategice privind resursele umane aprobate de Consiliul de Administratie pentru perioada 

2021 - 2027 (pct. 4.) sunt: 

a) Mentinerea stabilitatii personalului din activitatea de cercetare-dezvoltare prin: 

- echilibrul economico-financiar pe termen mediu si lung al institutului care sa inspire incredere 

cercetatorilor; 

- motivarea personalului în funcţie de implicarea calitativă şi responsabilă; 

- asigurarea unui mediu prietenos de lucru (spatii si dotari tehnice corespunzatoare). 

Analiza resursei umane din ultimii 5 ani a scos în evidenţa faptul că în INMA s-a ajuns la o stabilizare a 

personalului de cercetare-dezvoltare, dar personalul cu experienţă a ajuns la o vârstă care va conduce în următorii 



 

 
ani la pensionarea a circa 20 persoane şi prin urmare trebuie luate măsuri urgente pentru întinerirea / înlocuirea 

personalului pensionat la limită de vârstă. 

b) Existenta unui program pe termen mediu şi lung privind perfecţionarea şi specializarea personalului în 

activitatea de cercetare-dezvoltare prin: masterat, doctorat, cursuri de specializare şi învăţământ postuniversitar. 

c) Stimularea prin bonusuri materiale a personalului din cercetare-dezvoltare care urmează cursuri de specializare 

sau instruire profesională (plata cursurilor, condiţie la negocierea salarială anuală); 

d) Organizarea în INMA a două cursuri pentru însuşirea limbii engleze (începători, avansaţi); 

e) Îmbunătăţirea structurii resursei umane: 

- Cresterea ponderii personalului de cercetare – dezvoltare prin angajarea a 10 tineri / noi angajaţi (ingineri 

mecanici / automatişti / electronişti, biologi, chimişti, biotehnologi, biochimişti, agronomi, horticultori, 

etc.); 

- Angajarea de personal de specialitate complementar pe termen limitat pentru proiecte complexe (pe 

durata proiectului);  

- Perfecţionarea şi angajarea de tineri specialişti pentru departamentul de Execuţie modele funcţionale, 

experiementale şi prototipuri, precum şi dotarea cu Centre de prelucrare cu comandă computerizată – 

CNC (operaţii de debitare cu laser, strunjire, frezare, etc), funcţie de disponibilităţi. 
 

 

Capitolul V - Mecanisme de stimulare a apariției de noi subiecte şi teme de cercetare 
 

În cadrul ședințelor Consiliului Științific al INMA, care sunt planificate cel puțin lunar, se va prezenta 

stadiul actual al tehnologiilor specifice domeniului BIOECONOMIE, astfel încât strategia și direcțiile de cercetare 

adoptate să fie adaptate progresului tehnic. Prin accesul cercetătorilor INMA la bazele de date internaționale 

(INMA este beneficiar al proiectului ANELIS Plus) aceștia își vor compara, corela și adapta ideile raportat la 

stadiul actual al publicațiilor din domeniu. În urma consultării temeinice a acestora, aceste idei vor fi ulterior 

analizate în Consiliul Științific lărgit și astfel vor fi aprobate pentru dezvoltare ulterioară.  

În cadrul strategiei de dezvoltare a institutului, mecanismul de apariție a unor noi direcţii de cercetare are 

ca punct de plecare analiza concretă a programelor și tematicilor de cercetare de la nivel european, a legislației în 

vigoare precum și a cerințelor pieței (mediul economic, mediul de afaceri, solicitări autorităţi, etc).   

Abordarea unor tematici și direcții de cercetare noi se va face în urma analizei acestora în Consiliu 

Științific pentru a se asigura concentrarea eforturilor în scopul obținerii unor rezultate specifice profilului 

institutului și domeniului Bioeconomie.  

Mecanismul de stimulare a apariției de direcții și tematici de cercetare noi va avea la bază și activitățile de 

mobilități și stagii de pregătire, în urma cărora se vor stabili noi parteneriate cu entități de cercetare din Uniunea 

Europeană și nu numai. 

Sursele apariției unor noi direcții de cercetare dezvoltate în cadrul institutului se prezintă astfel: 

a) Analizarea cerințelor programului cadru Horizon Europe, precum și a strategiilor și pacturilor europene 

(From Farm To Fork, Green Deal etc); 

b) Actualizarea cadrului legislativ al domeniului cercetării-dezvoltării la nivel național și european; 

c) Discuțiile continue cu ORGANISME PROFESIONALE ÎN DOMENIU (PICMA, FEPA-CM, APIMAR, 

FNPAR) sau cu ORGANIZAŢII ACADEMICE (ASAS), UNIVERSITĂȚI CU FACULTĂŢI DE 

PROFIL (UPB, USAMV București, USAMV Timișoara, Universitatea din Craiova, USAMV Cluj, 

USAMV Iași, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Transilvania Brașov etc); 

d) Solicitări directe venite de la fermieri, stațiuni de cercetare agricolă și/sau grupuri de acțiune locală (GAL); 

e) Propria inițiativă a cercetătorilor din institut, ca urmare a finalizării lucrărilor de masterat și/sau doctorat; 

f) idei, curente, practici viabile, demonstrate şi fundamentate în atelierele de lucru, simpozioane sau 

conferinţe care sunt recunoscute de comunitatea de cercetare a domeniului tehnologiilor şi echipamentelor 

tehnice pentru agricultură şi industria alimentară; 

g) practicile şi exigenţele pieţelor specifice la nivel naţional, U.E sau international; 

 
 



 

 

Capitolul VI - Infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare. Facilități de 

cercetare. Strategia şi planul de investiţii 
 

Infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare  este complexă și dedicată domeniului de activitate a 

institutului. Prin strategia și planul de investiții această infrastructură va fi completată continuu astfel încât INMA 

să-și mențină și să-ți dezvolte competențele în domeniile de specializare inteligentă. 

6.1. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional  

Instalatia de incercari simulate si accelerate de tip Hidropuls a fost propus ca instalație de interes național în 2017 cu 

rezoluție respins (datorită unor erori contabile). Intre timp, in 2018 prin atragerea fondurilor de investitii, INSTALAŢIA DE 

ÎNCERCĂRI ÎN REGIM SIMULAT şi ACCELERAT, TIP HIDROPULS a fost integrata in infrastructura de 

cercetare emergenta ECOSIN MECATRON, aflata in ROADMAP-ul NATIONAL 2017 si completata cu un 

sistem complementar de tip SISTEM COMPLEX PENTRU ANALIZĂ ÎN REGIM STATIC DINAMIC ȘI LA 

VIBRAȚII A MODELELOR  EXPERIMENTALE ȘI A PROTOTIPURILOR ECHIPAMENTELOR TEHNICE 

DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI, fapt care va permite completarea si îmbunătățirea dosarului 

infrastructurii de interes național.  

6.2. Instalaţii experimentale / instalaţii pilot  

 Instalatie automatizata pentru depozitarea temporara a produselor horticole idt  

 Instalatie de decontaminare a suprafetelor exterioare ale produselor horticole idph  

 Instalaţie de încălzire prin valorificarea plantei energetice miscanthus iivm  

 Sistem tehnologic inteligent de irigare prin condensare în sere și solarii  

 Instalaţie pilot pentru determinarea caracteristicilor uleiurilor vegetale; 

 Instalaţie pilot pentru cercetarea proceselor de obţinere a biocombustibililor solizi din biomasă 

agro-forestieră; 

 Instalaţie pilot pentru evaluarea caracteristicilor plantelor medicinale; 

 Sistem pentru evaluarea echipamentelor de irigat şi protecţia plantelor; 

 Sistem pentru evaluarea caracteristicilor maşinilor agricole şi forestiere. 

 

6.3. Echipamente relevante pentru CDI cu valoare de peste 50000 Euro 

N
r.

 c
r
t.

 

DENUMIREA ECHIPAMENTELOR 

VAL. 

INVENTAR 

(Euro) 

la data 

achiziției 

1 INSTALAȚIE HIDRAULICĂ SHA SISTEM HIDROPULS PENTRU ÎNCERCĂRI MAȘINI 

AGRICOLE - (I.-1988) 

https://erris.gov.ro/COMPLEX-INSTALLATIONS-FOR-TE  
3,446,026.47 

2 INSTALAȚIE HIDRAULICĂ SHA SISTEM HIDROPULS PENTRU ÎNCERCĂRI MAȘINI 

AGRICOLE - (II.-1988) 

https://erris.gov.ro/COMPLEX-INSTALLATIONS-FOR-TE  
407,368.42 

3 INSTALAȚIE SERVOHIDRAULICĂ SHA SISTEM HIDROPULS PENTRU ÎNCERCĂRI 

MAȘINI AGRICOLE 

https://erris.gov.ro/COMPLEX-INSTALLATIONS-FOR-TE  
272,441.10 

4 SISTEM COMPLEX PENTRU DETERMINAREA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR, TIP 

PULSE 

https://erris.gov.ro/SYSTEM-OF-ESTABLISHING-THE-N  

160,706.00 

https://erris.gov.ro/COMPLEX-INSTALLATIONS-FOR-TE
https://erris.gov.ro/COMPLEX-INSTALLATIONS-FOR-TE
https://erris.gov.ro/COMPLEX-INSTALLATIONS-FOR-TE
https://erris.gov.ro/SYSTEM-OF-ESTABLISHING-THE-N


 

 
5 SISTEM PENTRU STUDIUL CINEMATICII SISTEMELOR AGRICOLE 

Camera video Phantom V10 + Software prelucrare date GLYPHWORKS (2008) 

https://erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-  
157,311.50 

6 TRACTOARE LABORATOR: 45 / 65 / 140 CP 

https://erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-  
133,839.51 

7 STAND PENTRU DETERMINAREA CARACTERISTICILOR MOTOARELOR 

https://erris.gov.ro/INSTALLATION-FOR-TESTING-THE  
125,220.18 

8 SISTEM COMPLEX PENTRU ANALIZĂ ÎN REGIM STATIC DINAMIC ȘI LA VIBRAȚII A 

MODELELOR EXPERIMENTALE ȘI A PROTOTIPURILOR ECHIPAMENTELOR 

TEHNICE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI 

https://erris.gov.ro/COMPLEX-INSTALLATIONS-FOR-TE  

160,879.82 

9 INSTALAŢIE ŞI APARATURĂ MOBILĂ PENTRU DETERMINAREA 

CARACTERISTICILOR SOLULUI (VERIS), (2007) 

https://erris.gov.ro/FAST-SYSTEM-OF-ASSESMENT-THE   

74,271.64 

10 INSTALAŢIE OBȚINERE ULEIURI VEGETALE (2010) 

https://erris.gov.ro/COMPLEX-INFRASTRUCTUTRE-FOR-  
158,118.19 

11 INSTALAŢIE OBȚINERE BIODIESEL (2008) 

https://erris.gov.ro/COMPLEX-INFRASTRUCTUTRE-FOR-  
387,758.98 

12 EXTRUDER PENTRU FABRICAT PELEȚI (2008) 

https://erris.gov.ro/COMPLEX-INFRASTRUCTUTRE-FOR-  
69,687.86 

13 LINIE TEHNOLOGICĂ DE OBȚINERE PELEȚI / AGRIPELEȚI (2013) 

https://erris.gov.ro/COMPLEX-INFRASTRUCTUTRE-FOR-  
241,321.57 

14 INSTALAŢIE DE DESHIDRATARE PLANTE MEDICINALE ȘI AROMATICE, IDPM (2012) 

https://erris.gov.ro/RESEARCH-INSTALLATION-FOR-ME  
66,786.36 

15 SISTEM MONITORIZARE ŞI CONTROL AL STAŢIEI PILOT DE BIOGAZ (2011) 

https://erris.gov.ro/COMPLEX-INFRASTRUCTUTRE-FOR-  
82,644.63 

16 INSTALAŢIE ÎNCĂLZIRE PRIN VALORIFICAREA PLANTEI ENERGETICE 

MISCANTHUS (2012) 

https://erris.gov.ro/  

146,857.63 

17 STAND VERIFICARE MASINI DE STROPIT HERBST (2012) 

https://erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-OF-I  
90,298.55 

18 SISTEM INVESTIGARE PROCESE APLICARE IRIGAȚII ÎN AGRICULTURĂ (2012) 

https://erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-OF-I  
69,958.77 

19 SISTEM PT. DETERMINAREA EFICIENŢEI LA FRÂNARE – DATRON (2007) 

https://erris.gov.ro/COMPLEX-INSTALLATIONS-FOR-TE  
78,288.12 

 

6.4. Infrastructură dedicată microproducției/prototipuri etc. 

Infrastructura dedicată microproducției/producției de prototipuri, modele experimentale, modele 

funcționale, unicate permite fabricarea de prototipuri si serii mici de echipamente sau componente pentru 

agricultură și industria alimentară tehnică. 

Aceasta este formată din echipamente clasice și cu comandă numerică pentru realizarea operațiilor de 

debitare, șlefuire, prelucrărilor prin așchiere, asamblărilor montabile (prin șuruburi, bolțuri, curele, lanțuri etc) și 

nedemontabile (prin sudură, lipire, nituire etc). 

În continuare se prezintă cele mai importante echipamente din cadrul infrastructurii dedicată 

microproducției/producției de prototipuri, modele experimentale, modele funcționale, unicate: 

- Sistem de modelare / tăiere materiale cu laser, Adline FC 1530 1000w 

- Centru de prelucrare prin ștanțare ALPHA- CADMAN CNC 1012 

- Ghilotină hidraulică LVD HST-C6/2500 CNC 

- Ghilotină hidraulică pentru îndoire tip Abkant LVD PPEB-4C 80/2500-2050 CNC 

- strung SN 800x3000 

- Freză FV32 

- Mașină de rectificat RPO 200 

- Mașină de mortezat VEB 450 

- Aparate de sudură, SDV-uri 

- Echipament CNC debitare cu laser, Adline FC1325, sursa laser 1Kw 

https://erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-
https://erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-FOR-
https://erris.gov.ro/INSTALLATION-FOR-TESTING-THE
https://erris.gov.ro/COMPLEX-INSTALLATIONS-FOR-TE
https://erris.gov.ro/FAST-SYSTEM-OF-ASSESMENT-THE
https://erris.gov.ro/COMPLEX-INFRASTRUCTUTRE-FOR-
https://erris.gov.ro/COMPLEX-INFRASTRUCTUTRE-FOR-
https://erris.gov.ro/COMPLEX-INFRASTRUCTUTRE-FOR-
https://erris.gov.ro/COMPLEX-INFRASTRUCTUTRE-FOR-
https://erris.gov.ro/RESEARCH-INSTALLATION-FOR-ME
https://erris.gov.ro/COMPLEX-INFRASTRUCTUTRE-FOR-
https://erris.gov.ro/
https://erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-OF-I
https://erris.gov.ro/RESEARCH-INFRASTRUCTURE-OF-I
https://erris.gov.ro/COMPLEX-INSTALLATIONS-FOR-TE


 

 
- Dispozitive montaj și aparate portabile (polizoare unghiulare, mașini de găurire, rotopercutoare, stații de 

lipit, clești și scule diverse, truse de chei etc.) 

 

6.5. Laboratoare de cercetare-dezvoltare ale INMA București, dotate cu echipamente de cercetare specifice: 

 Laborator de cercetări avansate pentru tehnologii de mecanizare a lucrǎrilor agricole; 

 Laborator de cercetare – dezvoltare biocarburanţi; 

 Laborator de cercetare – dezvoltare biogaz; 

 Laborator de irigaţii şi tratamente fitosanitare; 

 Laborator de cercetare-dezvoltare, valorificare plante medicinale; 

 Laborator pentru evaluarea tehnologiilor de mecanizare; 

 Laborator de cercetare-dezvoltare tehnologii pentru creştereasuperintensivă a peştilor în sisteme recirculante - 

Sucursala Timişoara; 

 Laborator de cercetare-dezvoltare biopolimeri - Sucursala Cluj; 

 Laborator de cercetare-dezvoltare tehnologii, instalaţii şi echipamente tehnice destinate depozitării şi procesării 

seminţelor de cereale şi plante tehnice; 

 Laborator de cercetare-dezvoltare tehnologii industrie alimentara – LCTIA; 

 Laborator de cercetare-dezvoltare pentru tehnologii de mecanizarea lucrărilor solului, adaptate schimbărilor 

climatice la nivel euroregional şi pentru înfiinţarea culturilor agricole în sistem conservativ; 

 Laborator de cercetare-dezvoltare pentru recoltarea, transportul şi manipularea produselor agricole şi furajelor; 

 Laborator de cercetare-dezvoltare pentru recoltarea furajelor şi pregătirea hranei în zootehnie; 

 Laborator de cercetare-dezvoltare pentru fertilizarea solului, conform conceptului de agricultură durabilă; 

 Laborator de cercetare-dezvoltare pentru lucrări de împăduriri şi înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie 

a culturilor agricole. 

 

6.6.Laboratoare de încercări acreditate/neacreditate 

6.6.1. Laboratoare de încercări acreditate 

- Laborator Încercări Tractoare şi Echipamente Tehnice pentru Agricultură şi Industria Alimentară – DITRMA 

(acreditat în 2017 nr. LI451/2014 și reacreditat în 2022 -Nr. certificat de reacreditare LI451/2022, conf. SR EN 

ISO/CEI 17025:2018). 

6.6.2. Laboratoare de încercări neacreditate  

- Laborator Încercări Maşini de Stropit – LIMS;  

- Laborator de Încercări la Rezistenţă a Componentelor Tehnice şi Organelor de Maşini - LIRCT; 

- Laborator de Încercări Motoare - LIM; 

- Laborator de Încercări Maşini agricole şi Remorci - LIMAR; 

- Laborator de Încercări Dinamice - LID. 

 

6.7. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de utilizare 

optim 

- asigurarea competentei necesare a personalului care deserveste şi utilizeaza infrastructura de cercetare-

dezvoltare astfel incat acesta sa asigure un grad de utilizare optim; 

- asigurarea unui grad inalt de informare a personalului in ceea ce priveste ultimele noutati in materie de 

echipamente de cercetare astfel incat achizitionarea unor echipamente noi sa se faca in conditii total controlate; 

- identificarea de noi oportunitati de cercetare cerute de piata care necesita completarea infrastructurii 

existente sau achizitionarea unor echipamente noi; 

- stabilirea unor obiective strategice în planul anual de investitii care să asigure creşterea capacităţii de 

cercetare dezvoltare prin achizitia de echipamente noi, “state of the art”, corelat cu cerinţele pietii; 



 

 
- contractarea de lucrari cu tertii care solicita realizarea de cercetări experimentale pentru validarea unor 

concepte, produse, idei, care implic folosirea optimă a infrastructurii de cercetare; 

 

Beneficiarii infrastructurii de CDI pe categorii de facilități 

 
Laboratoare de 

cercetare-dezvoltare 

Laboratoare de 

încercări 

Instalatii si 

obiective 

de interes 

national 

Instalatii 

experimentale 

Echipamente 

relevante CDI 

Infrastructura 

dedicata 

microproducti

ei/prototipuri 

etc. 

Beneficia

ri 

infrastruc

tura CDI 

Angajații INMA, 

masteranzi, doctoranzi, 

agenți economici 

(ÖKO INITIATIVE 

SRL, SC DFR Systems 

SRL, SC Aqua Proiect 

SRL, SC...... 

Agenți 

economici 

(SC Softronic 

SRL, SC 

Roteca SRL, 

SC Ruris SRL, 

etc.) 

Agenți 

economici 

(SC 

Softronic 

SRL, CN 

ROMARM 

SA etc) 

Angajații 

INMA, 

masteranzi, 

doctoranzi, 

agenți 

economici 

(ÖKO 

INITIATIVE 

SRL, SC 

Xavia SRL 

etc) 

Agenți 

economici 

(SC Ruris 

SRL, SC 

Softronic 

SRL, SC 

Roteca SRL) 

Agenți 

economici 

(SC Ruris 

SRL, SC 

Softronic 

SRL, SC 

Roteca SRL) 

 

STRATEGIA DE INVESTIȚII 

În conformitate cu direcțiile strategice de acțiune formulate de Consiliul Științific şi aprobate de Consiliul de 

Administrație, INMA isi propune pentru perioada 2021 - 2027 următoarele ţinte în domeniul investiţiilor: 
Nr. 

crt 
Obiectivul Scop 

1 

Armonizarea cercetărilor realizate de 

INMA la obiectivele fundamentate ale 

UE pentru perioada 2021 – 2027 

- Dezvoltarea  cercetărilor pentru o Agricultură digitală;  

- Intensificarea cercetărilor în domeniul resurselor non-alimentare 

(biomasă, biogaz, bioplastice, biocombustibili) şi valorificarea 

superioară a acestora în contextul Economiei Circulare; 

- Dezvoltarea cercetărilor de conexiune între sistemele biologice şi 

sistemele tehnice. 

2 

Creşterea performanţelor bazei 

tehnice de cercetare – testare – 

dezvoltare prin achiziţia unor 

echipamente tehnice specifice. (A se 

vedea „Planul Multianual” de 

investiţii 2021 – 2027) 

- Armonizarea bazei tehnice de cercetare la modelele europene de 

referinţă în domeniul de activitate al INMA (Leibnitz – Institut fur 

Agrartechnik Postdam – Bornim; CEMAGREF – Franţa; Institute 

of Agricultural Engineering - Praga); 

- Creşterea fidelităţii şi preciziei rezultatelor obţinute în cercetarea 

proceselor şi realizarea modelelor funcţionale, experimentale sau 

a instalaţiilor pilot; 

- Notificarea laboratoarelor, a organismelor INMA şi participarea 

acestora la testările interlaboratoare cu instituţiile similare din 

ţările membre UE în vederea recunoaşterii şi validării metodelor 

de testare. 

3 

Crearea unui mediu de lucru 

corespunzător procesului de cercetare 

– dezvoltare şi inovare prin 

reabilitarea spaţiilor, acoperişuri, 

instalaţii 

- Stimularea randamentului personalului angajat; 

- Crearea condiţiilor de specializare prin doctorat a tinerilor 

cercetători; 

- Gestionarea şi administrarea corespunzătoare a bunurilor publice. 

 

 

 

 



 

 
PLANUL MULTIANUAL DE INVESTIŢII 

2021 – 2027 

 

 În conformitate cu „Strategia de dezvoltare instituţională a INMA”, pentru perioada 2020 – 2027, ţinta 

principală a institutului o constituie creşterea performanţelor bazei tehnice de CDI, modernizarea şi consolidarea 

„Centrului de cercetare pentru concepţia, realizarea şi testarea instalaţiilor şi echipamentelor inteligente – CCCRT” 

în scopul creşterii capacităţii de cercetare dezvoltare şi inovare performantă la nivel european şi internaţional. 

 Tematica de bază elaborată de Consiliul Ştiinţific şi aprobată de Consiliul de Administraţie al INMA 

pentru această perioadă prezintă condiții speciale (materiale avansate, procese noi, tehnologii emergente, precizie 

ridicată, etc) pentru satisfacerea cărora este nevoie de infrastructură de cercetare adecvată. 

 În cele ce urmează se prezintă acțiunile de investiții pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare 

instituțională a INMA utilizând resursele financiare proprii şi bugetare: 

 

Nr. 

crt. 
Anul Denumirea instalaţiei / echipamentului / lucrării 

Valoare 

[lei cu TVA] 

1.  

2020 

IMPRIMANTA 3D 150000 

2.  
SISTEM DE ANALIZĂ A CONSTITUENŢILOR ACTIVI DIN 

COMPONENŢA PRODUSELOR AGRO-ALIMENTARE 
180.000 

3.  

ANALIZOR SPECTRAL PENTRU DETERMINAREA CALITĂŢII 

MATERIILOR PRIME DIN AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIA 

ALIMENTARĂ 

45.000 

4.  
ECHIPAMENT PENTRU CERCETAREA, CARTAREA PROFILULUI 

SOLULUI ŞI RECOLTAREA PROBELOR 
78.000 

5.  
SIMULATOR TEHNIC DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ACȚIONĂRILOR 

ELECTRICE 
50000 

6.  SERVICII ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII – REABILITARE CAI ACCES 400000 

7.  ECHIPAMENT DEBITARE CU LASER 400000 

8.  

2021 

SISTEM SCANARE 3D 437400 

9.  REABILITARE SISTEM INCALZIRE INMA 380250 

10.  REPARATIE ACOPERIS CLADIRE PUNCT DE LUCRU OTOPENI 50000 

11.  

2022 

SOFTWARE GIS ȘI PRELUCRARE IMAGINI 20000 

12.  SOFTWARE MACHINE LEARNING 20000 

13.  CONTROLLER ROBOȚI CU ACCESORII 100000 

14.  BRAȚ ROBOTIC 150000 

15.  ROBOT SUBACVATIC 100000 

16.  DIGESTOR CU MICROUNDE PENTRU AAS 75000 

17.  
LĂMPI ȘI STANDARD DE CALIBRARE PENTRU AAS: CD, CA, CR, 

CU, FE, MG, NA, ZN, NI 
4000 

18.  COLOANE CROMATOGRAFICE  20000 

19.  
ECHIPAMENT PENTRU REALIZAREA PRELUCRĂRILOR PRIN 

AȘCHIERE DE MARE PRECIZIE 
150000 

20.  
ECHIPAMENT PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE FREZARE 

DE MARE PRECIZIE 
150000 

21.  
ECHIPAMENT PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE TĂIERE CU 

PLASMĂ 
50000 

22.  SISTEM INCALZIRE PAVILION CENTRAL INMA 100000 

23.  
SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII, INCLUSIV AMENAJARE 

SPAȚII DITRMA 
250000 

24.  
SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII, INCLUSIV AMENAJARE 

SPAȚII ITA 
50000 

25.  
2023 

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO LABORATOARE CERCETARE 50000 

26.  STAȚII GRAFICE/CALCULATOARE SISTEM DESKTOP/LAPTOP 100000 



 

 
Nr. 

crt. 
Anul Denumirea instalaţiei / echipamentului / lucrării 

Valoare 

[lei cu TVA] 

27.  TRACTOR LABORATOR  270000 

28.  SISTEM DE LADOMETRE 50000 

29.  DINAMOMETRU DIGITAL 15000 

30.  
SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII, INCLUSIV AMENAJARE 

SPAȚII OTOPENI 
400000 

31.  

2024 

PLATFORMA ROBOTICA PE ROTI SAU SENILE 150000 

32.  
UNITATE CENTRALA PENTRU MĂSURAREA FLUXULUI DE GAZ 

CO2 DIN SOL SI SUPRAFEȚE UMEDE 
50000 

33.  SOFTWARE PROGRAMARE  80000 

34.  

2025 

AUTOLABORATOR 100000 

35.  IMPRIMANTA 3D METAL 800000 

36.  ECHIPAMENT PRELUCRARI PRIN ASCHIERE 4 AXE 650000 

37.  
2026 

HPLC 485000 

38.  SOFTWARE PROIECTARE 3D 284000 

39.  
2027 

TRACTOR SENILAT AUTONOM  1000000 

40.  STATIE VOPSIRE ELECTROSTATICA 250000 

 

Capitolul VII - Susținerea inovării și transferului tehnologic. Grupul de potenţiali 

utilizatori/beneficiari şi tendinţele de evoluţie a configuraţiei şi 

structurii acestuia   
 

În vederea promovării principiilor naţionale şi europene referitoare la inovare şi transfer tehnologic, în 

scopul creşterii competitivităţii economice şi a armonizării la politicile Ministerului Cercetarii şi Inovării din 

România, Strategia INMA in domeniul inovarii si transferului tehnologic este de a sustine inovarea si transferul 

tehnologic al rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare obtinute de INMA, catre mediul de afaceri si de a 

dezvolta capacitatile, capabilitatile si competentele specifice ale INMA, astfel încat acesta să devină un suport real 

pentru dezvoltarea inovativa a industriei din domeniul tehnologiilor şi echipamentelor tehnice pentru agricultură, 

fermelor agricole, respectiv din domeniul tehnologiilor şi echipamentelor tehnice pentru industria alimentara şi 

domenii conexe, inclusiv de a dezvolta serviciile oferite de Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri INMA-ITA, 

Departament cu autonomie financiară în cadrul INMA, conform HG 406:2003. 

Politica INMA in domeniul inovarii este stabilit in cadrul Sistemului de Management al Inovarii conform 

SR 13572:2016 si este compatibila cu contextul  sau organizational si strategia generala, pentru a raspunde 

asteptarilor clientilor si celorlalte parti interesate (autoritati contractante, parteneri/colaboratori, angajati, 

societatea civila). De asemenea, Strategia INMA in domeniul transferului tehnologic si incubare precum si politica 

INMA in domeniul transferului tehnologic si incubarii, sunt stabilite in cadrul Sistemului de Management al 

Calitatii INMA-ITA conform HG 406:2003. 

Luand în considerare faptul că inovarea reprezintă motorul principal al competitivităţii agenţilor 

economici, mai ales pe o piaţă intens concurenţială cum este cea europeană, obiectivul principal al strategiei 

INMA în domeniul inovarii si transferului tehnologic, inclusiv al incubării, este de a accelera transferul 

rezultatelor din cercetare-dezvoltare spre economie prin susţinerea înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi 

inovative (persoane fizice, întreprinzători, microintreprinderi, IM-uri, IMM-uri, ferme agricole) precum si a 

dezvoltarii clusterelor inovative, in scopul realizarii de produse şi/sau servicii compatibile şi competitive cu 

cerintele din Piaţa Unică. 

Strategia INMA in domeniul inovarii transferului tehnologic reprezinta o angajare totala a intregului 

personal, este impartiala, nediscriminatorie si administrata intr-un mod nediscriminatoriu, face accesibile serviciile 

sale tuturor solicitantilor din domeniul de activitate, nu impune conditii exagerate, financiare sau de alta natura si 

asigura promtitudinea in satisfacerea cerintelor si asteptarilor clientilor.  

Obiectivul general al Strategiei INMA in domeniul inovarii si transferului tehnologic consta atat in 

stimularea si accelerarea transferului rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare obtinute de INMA catre 



 

 
mediul de afaceri, precum si in stimularea colaborarii cu agenti economici, in special IMM-uri, din domeniul de 

activitate al INMA si din domenii conexe in vederea identificarii necesitatilor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 

ale acestora, implementarii rezultatelor de cercetare-dezvoltare din INMA si oferirea de servicii de inovare 

specifice care sa conduca la dezvoltarea inovativa a operatorilor economici  prin inovare de produs, proces, 

servicii, marketing si/sau organizationala, in contextul competitivitatii globale. 

Obiectivele specifice ale politicii INMA în domeniul inovării transferului tehnologic sunt urmatoareele: 

• creşterea nivelului tehnic şi al performanţelor rezultatelor CD din INMA  aferente  proceselor, tehnologiilor 

şi echipamentelor tehnice destinate  agriculturii şi industriei alimentare, care să satisfacă cerinţele de piaţă şi 

reglementările UE; 

• implementarea conceptului Open Innovation 2.0 in vederea atat a identificarii necesitatilor de CDI ale 

operatorilor economici din domeniul de activitate al INMA si din domenii conexe, precum si a potentialilor 

utilizatori/beneficiari ai rezultatelor activitatilor de CD din INMA; 

• diseminarea la nivel local/regiona/national/european/international a rezultatelor activitatilor de CD obtinute 

de INMA, atat in cadrul manifestarilor stiintifice si expozitionale, targurilor, cat si in media si in mediul on-

line (pe paginile web ale INMA, INMA-ITA, retele de socializare); 

• oferirea catre mediul de afaceri de servicii de inovare specifice (incubare de afaceri, audit de inovare, audit 

tehnologic, veghe tehnologica, audit competece-mapping, etc.) in vederea atat a sprijinirii dezvoltarii activitatii 

de inovare in companii, cat si a crearii premizelor cresterii gradului de inovare si a competitivitatii acestora pe 

piata globala; 

• dezvoltarea competentelor resursei umane din INMA in domeniul inovarii, proprietatilor intelectuale  si 

tranferului tehnologic; 

• Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a culturii inovӑrii, ca parte a culturii organizaţionale a INMA şi 

integrarea în cultura europeană din acest domeniu si colaborarea internӑ  şi externӑ eficientӑ pentru 

transformarea ideilor ȋn inovaţii permanente inclusiv cu clustere, reţele de inovare , platforme tehnologice 

europene, etc.  

• Oferirea de sevicii pentru dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii inovative, bazate pe tehnologii avansate, 

pe brevete sau know-how dezvoltat în cadrul unor proiecte complexe, în scopul introducerii în circuitul 

economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese şi servicii noi sau îmbunatăţite; 

• dezvoltarea colaborarii in special interdisciplinare, dintre INMA, alte entităţi de C-D si universitati, cu 

companii , clustere, in vederea initierii de proiecte de cercetare precompetitivă, care sa conduca la 

implementarea rezultatelor C-D obtinute, la partenerii din mediul de afaceri; 

• asigurarea accesului intreprinzatorilor şi al IMM-urilor la informaţii referitoare la rezultatele cercetărilor, la 

facilităţile de cercetare, experimentare, certificare, realizare produse şi formare profesională din INMA, prin 

servicii suport dedicate; 

• promovarea agriculturii durabile şi a  tehnologiilor şi echipamentelor tehnice care să acopere întregul lanţ 

alimentar (de la sol până la consumator - „from farm to fork”), sa răspunde cerinţelor specifice ale 

consumatorilor şi să contribuie la creşterea securităţii alimentare şi a siguranţei alimentului, în concordanţă cu 

cerinţele generale şi specifice ale pieţei; 

• susţinerea antreprenoriatului bazat pe inovare, punerea în practică a conceptului spinn-off  şi susţinerea 

activităţilor de start-up; 

• implementarea managementului inovării care sa evalueze potenţialul comercial al unei idei; 

• creşterea nivelului de competitivitate a INMA si atragerea de noi clienţi; 

• promovarea noilor concepte referitoare la agricultura inteligenta, industrie 4.0, eco-inovare, inovare sociala, 

dezvoltarea competentelor INMA in aceste domenii si oferirea mediului de afaceri de servicii specifice in 

vederea implementarii acestora si crearii premizelor includerii/mentinerii operatorilor economici din Romania 

in lanturi de valoare specifice la nivel global. 

INMA-ITA este organizat şi funcţionează astfel încât să fie îndeplinite cerinţele de Departament cu 

autonomie financiară, iar Managementul de vârf al INMA asigură condiţiile funcţionării acestui Departament 

conform cerinţelor HG 406:2003 şi ale Ministerului Cercetării şi Inovării din România, care acreditează si 

supraveghează activitatea Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri. 

 



 

 
Potenţiali utilizatori/beneficiari ai inovării și transferului tehnologic (selecție) 

 

Nr.crt Denumire Beneficiar 
Adresă 

Beneficiar 

Observații 

Beneficiar existent: data și 
nr ctr de incubare 

1 AMD INITIATIVE SRL 
Aleea Compozitorilor 6A, Sectorul 6, 

Bucuresti 
 

2 
ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL PENTRU 

PRODUCTIE SI CONSUM DURABILE – CNPCD 
Str. Madrid, nr. 22, Timisoara, jud. Timis  

3 ASOCIATIA CLUSTERELOR DIN ROMANIA 
Bucuresti, B-dul. Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, 

Sector 1 

25/ 

27.04.2012 

4 
ASOCIATIA PENTRU ENERGIA HIDROGENULUI DIN 

ROMANIA 
Strada Uzinei Nr. 4, Rm. Valcea, jud. Valcea  

5 

ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI 

IMPORTATORILOR DE MASINI AGRICOLE DIN 

ROMANIA - APIMAR 

judetul Ilfov,  str. Spaliul Independentei, 
nr.319, sector 6 

16/ 
07.07.2008 

6 

ASOCIATIA PROFESIONALA PENTRU CERCETARE-

DEZVOLTARE SI PRODUCERE A MATERIALULUI 

BIOLOGIC DE INMULTIRE AL PLANTELOR 
MEDICINALE SI AROMATICE – ACDPMA 

Piatra Neamt, judetul Neamt , b-dul Traian, nr. 

11, bloc A1, scara C, etaj I, ap.31 

4/ 

27.11.2006 

7 
ASOCIATIA ROMANA PENTRU DEZVOLTAREA 

LOCALA DURABILA 
Str. Musetesti, Nr. 2, Bucuresti  

8 
ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER 

TEHNOLOGIC – ARoTT 
Strada Stefan cel Mare Nr. 12, Craiova, Jud 

Dolj 
 

9 Bogdan Gelu-Florentin 
Bucuresti, Sector 1, Nr. 8, str. Automatizatii, 

Ap. 1 

48/ 

04.10.2017 

10 ECOTIC BAT SRL 
Splaiul Unirii, nr. 86, etajul 4, Sector 4, 

Bucuresti 
 

11 Federatia pentru Democratie, Cultura si Libertate – FDCL 
str. Progresul bl. BBB, et 3, Calarasi, jud. 

Calaras 
 

12 ICA RESEARCH&DEVELOPMENT SRL 
Splaiul Independentei, nr. 202, sector 6, 

Bucuresti 
 

13 Inventator Birtok Baneasa Corneliu (Incubare virtuala) 
Localitatea Deva, str Nucilor, nr 8, jud 

Hunedoara 

14/ 

03.03.2008 

14 
MECANIKKA DEUTSCHE TRAKTOREN AG 

ROMANIA SRL 
Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului, Nr. 121, 

Bl. 5, sc. 4, Ap. 131 
40/ 

15.12.2015 

15 

ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA 

A ASOCIATIILOR DIN DOMENIUL PLANTELOR 
MEDICINALE SI AROMATICE – OINAPMA 

Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 20, etj. 1, ap. 2, 
sector 1 

15/ 
01.04.2008 

16 PFA BUDAN PAUL ALIN Pitesti, jud. Arges  

17 PFA DUMITRU P. GABRIEL CATALIN 
Bucuresti, Sector 3, Str. Foisorului, Nr. 4, Bloc 

F1C, scara A, etaj 6 ap 28 

44/ 

01.02.2017 

18 PFA SAMOILA CONSTANTIN Str. Ion Minulescu, Pitesti, jud. Arges  

19 PFA VOICA GHEORGHE Str. Popa Sapca, Pitesti, jud. Arges  

20 REEVE ASSET MANAGEMENT SRL 
Str. Alexandru Sihleanu, nr. 12, sectorul 3, 

Bucuresti 
 

21 S.C. AQUA Consult SRL Bucuresti, str Soseaua Vergului, nr 57, sec 2 
9/ 

27.06.2007 

22 S.C. CARRE PROMOTION SRL 
BUCURESTI, judetul/sectorul 6, str Aleea 

Istru nr 2C, bloc A14B, scara 2, etaj 4, ap 28 

37/ 

01.07.2015 

23 S.C. EUROTOP Consulting SRL Bucuresti, str Soseaua Vergului, nr 57, sec 2 
10/ 

28.06.2007 

24 S.C. INTELIGENCY SOLUTIONS TIME S.R.L 
Comuna Maliuc, judetul Tulcea, str aleea Iris 

nr 9, camera nr.4, et.1 

38/ 

21.07.2015 

25 S.C. LUK TARGET SRL Bucuresti, str Modoran Ene, nr 12, sec 5 
8/ 

25.06.2007 

26 S.C. MVS FAST Consulting SRL 
Bucuresti, str.Aleea Urucu, nr 4, bl N17, etj 1, 

ap 33, sec 4 

6/ 

25.06.2007 

27 S.C. PROACTIVE Management Solution SRL  
7/ 

25.06.2007 

28 S.C. TRANS EXPEDITION FEROVIAR Simeria, jud Hunedoara, str Atelierelor, nr 32 
12/ 

29.06.2007 

29 SALSI  SA Bulevardul Republicii 20, Sinaia, jud. Prahova  

30 SC ACTIV EXPERT CONSULTANTA SI SERVICII SRL Str. Victoriei 17, Buzau, jud. Buzau  

31 SC AGIL SRL Strada Daliei, Timișoara, jud. Timis  

32 SC AGRIGODA SRL Com.Tomesti, sat Tomesti, jud. Iasi  

33 SC ALAN MOTORS SRL 
Bucuresti, Sector 3, Str. CALEA CALARASI 

Nr. 64 

47/ 

22.06.2017 



 

 

34 SC ALBRAU PROD SA 
Strada Grigore Manolescu 7A birou 1 parter, 

sector 1, Bucuresti 
 

35 SC ALEXANDRION GRUP ROMANIA SRL Str. Nicolae Grigorescu 19A, Otopeni, Ilfov  

36 SC ALVI CONSTRUCT SRL 

Bucureşti, sector 3, str. Aleea Fizicienilor, nr. 

8, bl. 3D,  sc.2, et. 1, ap.58,  cod poştal  
032114 

1/ 

15.06.2006 

37 SC ARDISE SRL Nenciulesti, jud. Teleorman  

38 SC AROMA PLANT SRL 
Sat Furculesti, Com. Furculesti, Jud. 

Teleorman 
 

39 SC ART INTERMED SRL 
B-dul Ion Ionescu de la Brad., Etaj 5, ap. 18, 

birou 17, sector 1, Bucuresti 
 

40 SC ATIA SPIN OF SRL  
26/ 

04.05.2012 

41 SC ATIFCO FINE FOOD SRL 
Sos. de Centura nr. 2-8, Corp c2, Bragadiru, 

jud. Ilfov 
 

42 SC AutoCurat Flote Auto SRL Bucuresti, Sector 6, Bdul Timisoara, Nr. 52 
46/ 

15.06.2017 

43 SC BEIA CONSULT INTERNATIONAL SRL Str.Peroni, Nr. 12-22, Sector 4, Bucuresti  

44 SC BIO FAMILY SRL Com. Putineiu, jud. Teleorman  

45 SC BOGLAND TECHNOLOGY SRL 
Giurgiu, sat Chiriacu, com Izvoarele ,str 

Soseaua Giurgiului nr 86, camera 1 

50/ 

01.09.2019 

46 SC C.T.N.B ALEXANDRA  SRL Str. Libertatii Nr. 82, Breaza, Jud Prahova  

47 SC CALORIS GROUP SA Sos. Berceni, Nr. 8A, Sector 4, Bucuresti  

48 SC CAMIRO ENGENEERING SRL (incubare virtuala)  
23/ 

10.05.2012 

49 SC CARCENTRIC SRL 
Bucuresti, str. Semicercului nr 12, etaj III, 

Sector 1 

46/ 

15.06.2017 

50 SC CARL REH WINERY SRL Str. Matei Voievod nr. 47, sector 2, Bucuresti  

51 SC CARRE PROMOTION SRL 
BUCURESTI, judetul/sectorul 6, str Aleea 

Istru nr 2C, bloc A14B, scara 2, etaj 4, ap 28 

37/ 

01.07.2015 

52 SC CAS SRL Str. Rosiorilor 158, Braila, jud. Braila  

53 SC CEPSTRA GRUP SRL 
Str. Emanoil Mihail Severin nr.14, Ap.3, 

Sector 6, Bucuresti 
 

54 
SC CERTIFICATION INTERNATIONAL ROMANIA 

SRL 

Brasov, Str. De Mijloc, nr.68, bloc-, et. parter, 

ap. 2 

33/ 

30.04.2014 

55 
SC CIT IRECSON Centrul de 

Informare Tehnologica 
Bdul. Lacul Tei 1-3, sector 2, Bucuresti  

56 SC CLAUDIU TOPROM SRL 
Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 111, bl. 400C, 

sc. A, ap 106, sector 2 

28/ 

15.10.2013 

57 SC COMBUSTIBIL ETANOL PRODUCTION SRL B-dul Lacul Tei, nr 1-3, sector 2, Bucuresti  

58 SC COMPOZITE SRL   

59 SC COZMIRCOM SA 
Loc. Baia Sprie, Str. Forestierului Nr. 213 

Jud. Maramureș 
 

60 SC CP MED LABORATORY SRL Soseaua Chitilei, Nr. 88, Sector 1, Bucuresti  

61 SC DAILY SOURCING&RESEARCH SRL Calea Grivitei 95-97, sector 1, Bucuresti  

62 SC DAIRY MAX INTERNATIONAL SRL Jud Maramures, Sasar, com Recea, nr 17 
32/ 

24.04.2014 

63 SC DIEM SRL Str. Raului nr. 30 E, Brasov, jud. Brasov  

64 SC DYV MARKET AGENCY SRL Slobozia Moara Nr.72, jud. Dambovita  

65 SC ECO BIHOR SRL Sos. Borsului, 3/N, Oradea, jud. Bihor  

66 SC ECOVIABLE INGENIERIE SRL 
Bdul. Maresal Alexandru Averescu 26-28 E, 

Bucuresti 
 

67 SC EUROPEAN ENERGY PARTNERS SRL Bucuresti, str Vicina, nr3, et 7, sector 5 
29/ 

26.02.2014 

68 SC FROPIN SA 
Str. Ferventia, 45, Com. Dumbravita, jud. 

Timis 
 

69 SC GAPA SRL Timisoara, Bd. Regele Carol I, nr 12, ap 2 
35/ 

01.03.2015 

70 SC GEDA PRODEXIM SRL Str. Strabuna 24, sector 1, Bucuresti  

71 SC GOLDEN FOODS SNACKS SRL 
Str. Morii nr 924A, sat Ditesti, Comuna 

Filipestii de Padure , Jud. Prahova 
 

72 SC GRUP ROMET SA 
Sos Brailei nr. 15 Romania – Buzau, jud. 

Buzau 
 

73 SC HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA Intrarea Serelor, Nr. 2, Sector 4, Bucuresti  

74 SC HOLLAND FARMING AGRO SRL Str. Drumul Osiei, nr. 74,sector 6, Bucuresti  

https://www.google.ro/maps/place/Holland+Farming+Agro/@44.4379716,25.9875368,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x4189dbd826c71ab9


 

 

75 SC ICPE BISTRITA SA 
Str. Parcului, Nr. 7, 420035, Bistrița, jud. 

Bistriţa-Năsăud 
 

76 SC IDEEA PROJECT SRL Bucuresti, str Nedeea, nr 11, camera 3, sector 5 
30/ 

01.04.2014 

77 SC IMS WERKZEUGBAU SRL Str. Carpatilor 60c, Brasov, jud. Brasov  

78 
SC INNO CONSULT SRL 

 
Bucuresti, str Aleea Valea Florilor, nr 8, bl Z 

10, sc A, sec 6 
19/ 

01.02.2010 

79 SC InPulse Partners SRL Bucuresti, Str. Calea Floreasca, nr 167 
31/ 

14.04.2014 

80 SC INSTIRIG SA Str. Carierei 127 C, Brasov, jud. Brasov  

81 SC IPA SA CIFATT 
Strada Stefan cel Mare Nr. 12, Craiova, Jud 

Dolj 
 

82 SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL Sos. Bucuresti-Ploiesti 17, sector 1, Bucuresti  

83 SC ISLAZ SA 
Strada Fabricii, nr. 3, Alexandria, jud. 

Teleorman 
 

84 SC KG Organic Farms SRL  
18/ 

01.09.2009 

85 SC KROM COMMS SRL 
Bucuresti, str Aleea Barajul Bistritei, nr 11, bl 

M23, sc 1, ap 17, sector 3 
20/ 

29.01.2010 

86 SC LACTITALIA SRL Izvin, judetul Timis  

87 SC LAV AGRO DINCA SRL Ciuperceni, jud. Teleorman  

88 SC LEFLOR DISTRIBUTION SRL Romania, str Siretului, nr 37 
13/ 

29.06.2007 

89 SC MAGNOLIA DORY SRL 
Str. Lazar Gheorghe, nr. 40, Timisoara, jud. 

Timis 
 

90 SC MARSALES CONSULT SRL 
Bucuresti, judetul Ilfov, Sos. Gheorghe 

Ionescu Sisesti, nr 236A, et.5,  Ap 504, sect. 1 

45/ 

01.02.2017 

91 SC MAT SA Craiova 
Craiova, bdul. Decebal, nr. 111,   cod poştal  

200.746 

2/ 

01.09.2006 

92 SC MECANICA CEAHLAU SA Str.Dumbravei, nr.6, Piatra Neamt, jud. Neamt  

93 SC MECANO FUC SA NEGRESTI SA Str. Gării, Nr. 48,Negresti, jud. Vaslui  

94 SC METATECH-CD SRL Calea Chisinaului 34 b, Iasi, jud. Iasi  

95 SC MIAGHI IMPEX SRL Romanu, jud. Braila  

96 SC MIRDATOD PROD SRL Ibănesti, Nr.273, Jud.Mureş  

97 SC MLS DISTRIBUTION SRL 
Bucuresti, str Aleea Ilioara, bl PM 30 A, scare 

b, ap 63, sector 3 

22/ 

09.02.2010 

98 SC OLTEANU- IGNATOVICI  SRL 
Aleea 3 Drumul Apelor, Nr. 11, Craiova, jud. 

Dolj 
 

99 SC OMP SRL Calea Moinesti 34 B, Bacau, jud. Bacau  

100 SC PHYTO.GEN.TEC SRL Bucureşti 
B-dul Constructorilor, nr.6, bl. 6, sc.2, parter, 

ap.24, sector 6, cod postal 060508 
3/ 

27.11.2006 

101 SC PROFESIONAL AGROMEDIA SRL 
Bucuresti, str Serg Tache Gheorghe, nr 13, bl 

17, sc 6,ap 223, sec 4 

17/ 

18.12.2008 

102 SC PROFILAM EXIM 
Str. Stefan cel Mare, Otelul Rosu, jud. Caras 

Severin 
 

103 SC PROMOTEX SRL 
Bucuresti, str. Aleea Somesul Rece , nr.19,  

sector 1 

5/ 

27.02.2007 

104 SC PROSPERO SRL Str. Luncani 24, Timisoara, jud. Timis  

105 SC RANCON RECICLARE SRL Sinesti, jud. Iasi  

106 SC RANCON SRL 
B-dul Chimiei nr.14 (Splai Bahlui), Iasi, 

700415, jud. Iasi 
 

107 SC RURIS IMPEX SRL Str. Plaiului, nr. 13, Cârcea, jud. Dolj  

108 SC SABLEXTER SRL 
Str. dr. Zaharia Petrescu, nr.8, ap.1, sector 5, 

Bucuresti 
 

109 SC SALBAC SA Calea Moinești nr. 16, Bacău, jud. Bacau  

110 SC SBK MOTORS SRL 
Bucuresti, Sector 3, Str. CALEA CALARASI, 

Nr. 64 

43/ 

25.01.2017 

111 SC SERVOPLANT SRL 
Şos. Odăii nr. 15 (pod Otopeni) Sector 1, 

Bucureşti 
 

112 SC SOLAR SOLUTIONS FACTORY SRL Bucuresti, str Parapetului, nr 22, sector 1 
21/ 

01.02.2010 

113 SC SOUFFLET MALT ROMANIA SA DN 2B KM 9, Buzau, jud. Buzau  

114 SC SPICUL ETAP SRL 
Str. Cotelici nr. 18, Localitatea Rosiorii de 

Vede, Jud. Teleorman 
 

115 SC STEFAN SI COMPANIA SRL 
municipiul Piatra Neamt,  judetul Neamt, 

Str.Fermelor, Nr.4 
49/ 

04.10.2017 

116 SC SYSWIN SOLUTIONS SRL Str. Biharia, nr. 26, sector 1, Bucuresti  

117 SC TATUS PROD 2001 SRL Nenciulesti, jud. Teleorman  

118 SC TDP PARTNERS SRL 
Strada Luminei, Nr. 2A, Camera 2 BIS, Sector 

2, Bucuresti 
 

119 SC Universal Exim SRL str. Burdujeni 5, sector 3, Bucuresti  



 

 

 

TENDINȚELE DE EVOLUȚIE A CONFIGURAȚIEI ȘI STRUCTURII POTENȚIALILOR  UTILIZATORI / 

BENEFICIARI AI INOVĂRII ȘI TRANSFERULUI TEHNOLOGIC: extinderea sferei potențialilor 

utilizatori/beneficiari ai inovării și transferului tehnologic prin atragerea clusterelor și a membrilor acestora, atat a 

celor din Consorțiul clusterelor din regiunea București – Ilfov al căror coordonator este clusterul IND-AGRO-

POL, INMA fiind inițiator și membru fondator al acestuia, precum și a clusterelor membre ale Asociației 

Clusterelor din Romania-Clustero, INMA fiind membru fondator al Clustero, iar reprezentantul INMA în cadrul 

Clustero este vicepreședintele al acestei asociații, și a celorlalte clustere existente în Romania și înregistrate la 

Ministerul Economiei, acesta fiind coordonatorul politicii de cluster în Romania. De asemenea, INMA va lua în 

considerare extinderea sferei potențialilor utilizatori/beneficiari prin atragerea Start-up-urilor  și Spin-off-urilor 

din sectoarele economice aferente domeniului de activitate al INMA și din sectoare conexe. 

 

Capitolul VIII - Definirea identității științifice și tehnologice la nivel național și 

internațional. Promovare și vizibilitate 
 

Definirea identității științifice și tehnologice la nivel național și internațional se va face atât prin intermediul 

literaturii de specialitate (cărți, articole științifice), prin organizarea și participarea la simpozioane si conferinte 

nationale/internaționale, workshop-uri cât și prin intermediul mijloacelor media și social-media. Institutul se 

prezintă astfel la nivel național și internațional ca o puternică entitate specializată în mecanizarea și automatizarea 

echipamentelor agricole, dezvoltarea tehnologiilor de înființare, întreținere și recoltare a culturilor agricole cât și 

ca un important actor pe piața echipamentelor și tehnologiilor pentru industria alimentara. 

 

Astfel, INMA este organizator a unui simpozion anual cu participare internațională si coorganizator la 4 

manifestari stiintifice importante periodice, cu tematica in domeniul de cercetare al INMA in cadrul cărora se 

prezintă lucrări științifice ale căror rezultate au fost obținute în cadrul proiectelor de cercetare specifice institutului. 

(Simpozionul internațional AGRICULTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING; Simpozion: Actual Tasks 

on Agricultural Engineering, Opatija, CROAŢIA; Conferinţă internaţională TE-RE-RD / International Conference 

on Thermal Equipment, Renewable Energy, Drobeta Turnu Severin; Conferinţa Internaţională de Hidraulică şi 

Pneumatică - HERVEX, Băile Govora; • Simpozion: Cercetare-Dezvoltare-Inovare – Suport pentru 

competitivitate economică şi dezvoltare socială / Ziua cercetătorului şi proiectantului din România, INMA 

Bucureşti).  

De asemenea INMA participa și organizează sesiuni științifice in colaborare cu Academia de Științe Agricole și 

Silvice – ASAS anual în cadrul cărora se discută tendințele în domeniu și se identifică direcțiile importante de 

cercetare pentru domeniul agricol în ceea ce privește tehnologiile și echipamentele agricole. 

În cadrul proiectelor de cercetare realizate, în scopul popularizării și diseminării rezultatelor cercetării obținute, 

INMA organizează workshop-uri și mese rotunde la care sunt invitati actori importanți din domeniu (reprezentanți 

ai mediului academic, IMM-urilor, asociații de fermieri, antreprenori etc). 

Revista institutului, «INMATEH – Agricultural Engineering» on line: ISSN 2068-2239 şi print: ISSN 2068-

4215 reprezintă un mijloc important de promovare și vizibilitate la nivel național și internațional, aceasta abordând 

tematici specifice domeniului de cercetare al INMA. Revista a fost indexată în următoarele baze de date 

internaţionale: 

120 SC VALTEC TRACTORS INDUSTRY SRL 
Bucuresti, str. STR. BELIZARIE, nr. 14, ap. 1, 

sector 1 

42/ 

02.05.2016 

121 SC VIKING  SRL 
Od. Secuiesc, str Bethlen Golur. , nr. 73, 

telefon 074 0070188 

11/ 

29.06.2007 

122 SC XAVIA SOLUTIONS SRL Bucuresti, Str. Automatizarii, nr. 8, ap 1 
36/ 

30.06.2015 

123 
Societatea Inginerilor Mecanici Agricoli din Romania – 

SIMAR 

B-dul. Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, sector 1, 

Bucuresti 
 

124 VALTEC INTERNATIONAL GROUP EOOD (LTD) 
Bulgaria, oras Ruse 7000, regiunea Ruse, 

Judetul Ruse, Chavdar Voyvoda 2, ap.2 

34/ 

02.06.2014 



 

 

ULRICHS 

mai (Nr. 2 / 2010) 

CABI 

Nr. 3 / 

2011 

Platforma Editoriala 

Romana SCIPIO – 

Nr. 2 / 2011 

ELSEVIER / SciVerse 

SCOPUS 

Nr.1 / 2012 

Index Copernicus 

International 

Nr. 1 / 2012 

 

 

 

 

 

     

Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek 

Nr. 2 / 2014 

EBSCO 

Nr. 2 / 

2014 

citefactor.org 

Nr. 3 / 2014 

OAJI 

Open Academic 

Journals Index 

Nr. 3 / 2014 

Scientific 

Indexing Services 

(SIS) 

Nr. 3 / 2014 

  

  

 

Vol.48 / 2016 

iar începând cu Vol. 48 (nr. 1/2016) revista este cotată ISI conform Web of science (produs inițial de Institutul 

de Informații Științifice - ISI, în prezent Clarivate Analytics), şi se poate accesa on-line pe adresele:  

http://www.inma.ro/inmateh-agricultural%20engineering, http://www.inmateh.eu. 

Pagina de facebook a INMA . Pagina de facebook a INMA Bucuresti, 

https://www.facebook.com/INMA.Romania/ , reprezintă o modalitate de realizare a diseminarii rezultatelor 

cercetarii in social-media și de obținere pe această cale a unui feedback privind activitatea institutului. 

 

 

Site-ul institutului www.inma.ro  reprezinta modalitatea cea mai la îndemână pentru persoanele fizice și juridice 

de a se informa în legătură cu specificul institutului și cu serviciile de cercetare și tehnologice pe care acesta le 

poate furniza. 

De asemenea infrastructura de cercetare a INMA și serviciile oferite de acesta sunt înregistrate și descrise pe site-

ul  https://erris.gov.ro/INSTITUTUL-NATIONAL-DE-CERCE-7. Astfel INMA are înscrise pe site 12 

infrastructuri de cercetare specifice, 50 servicii de cercetare și 6 servicii tehnologice care pot fi furnizate. 

Creşterea vizibilităţii la nivel internațional a activităţilor şi rezultatelor institutului se va face prin 

valorificarea rezultatelor tehnico-ştiinţifice direct în circuitul economic (agenţi economici, fabricanţi de 

http://www.info.sciverse.com/scopus
http://www.info.sciverse.com/scopus
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de&jq_type1=QS&jq_term1=inmateh
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de&jq_type1=QS&jq_term1=inmateh
http://citefactor.org/
http://www.inma.ro/inmateh-agricultural%20engineering
http://www.inmateh.eu/
https://www.facebook.com/INMA.Romania/
http://www.inma.ro/
https://erris.gov.ro/INSTITUTUL-NATIONAL-DE-CERCE-7
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu201005/new_titles.txt&navPage=9&
http://www.cabi.org/uploads/file/Fulltextjnlist_excel_Oct_2011.xls
http://www.scipio.ro/
http://www.inmateh.eu/Scrisoare_ELSEVIR.pdf
http://www.inmateh.eu/Scrisoare_ELSEVIR.pdf
http://www.inmateh.eu/email_index_copernicus.htm


 

 
echipamente tehnice, servicii in agricultură), diseminarea de informaţii ştiinţifice, experienţă şi bună practică, 

implicarea în parteneriate inovative, organizare/participare sesiuni ştiinţifice şi work-shop-uri, conferinţe şi mese 

rotunde, publicarea de articole şi cărţi, participări la târguri şi expoziţii interne / internaţionale. 

Capitolul IX - Plan de măsuri. Planificare operațională 
Plan de masuri  

Misiunea institutului este de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă), de 

inovare în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor 

din agricultură şi industria alimentară, în contextul armonizării întregii activităţi la politicile SNCDI si ale Uniunii 

Europene.  

Pentru realizarea misiunii INMA în următorii 5 ani s-au stabilit următoarele obiective generale de 

cercetare, derivate din obiectivele strategice, identitatea științifică și tehnologică a institutului și corelate cu spatiul 

de cercetare național și european și caracteristicile mediului socio-economic și s-au stabilit masurile pentru 

atingerea acestora. 
Nr 

crt 
Obiectiv Masura 

Termen de 

realizare 

1 

Menținerea și dezvoltarea competențelor 

naționale (conform conceptului 

Agricultura 4.0) ale INMA – în 

domeniile de specializare inteligentă 

BIOECONOMIE, MEDIU ȘI ECO-

TEHNOLOGII 

Susținerea proiectelor care se încadrează în domeniile de 

specializare inteligentă specifice institutului și care răspund 

unor nevoi evidente ale agriculturii și industriei alimentare 

din Romania. 

Îndrumarea cercetătorilor către biblioteca INMA si paginile 

web – ANELIS. 

Formarea profesională continuă a angajaților INMA 

Permanent 

2 

Valorificarea şi difuzarea cunoștințelor 

şi rezultatelor cercetării INMA București 

conform conceptului Open Innovation 

2.0. 

Conform strategiei de inovare a INMA, se va intensifica 

activitatea biroului de marketing cât și a incubatorului 

tehnologic de afaceri INMA-ITA în scopul identificarii de 

noi parteneri cât și de valorificare a relațiilor cu partenerii 

tradiționali. 

Permanent 

3 

Acordarea de asistență tehnică și de 

servicii științifice și tehnologice de înalt 

nivel în domeniile de specializare 

inteligentă BIOECONOMIE, MEDIU ȘI 

ECO-TEHNOLOGII 

În acest sens se vor dezvolta laboratoarele de cercetare 

existente ale INMA, prin achiziția de imobilizări corporale și 

necorporale care vor permite oferirea unor servicii de 

cercetare și tehnologice de înalt nivel, conform strategiei de 

investiții și a planului multianual.  

Se vor angaja și forma specialiști în domeniile de specializare 

inteligentă. 

Permanent 

4 

Inițierea şi dezvoltarea colaborărilor 

viabile ale INMA cu parteneri din 

mediul economic public şi privat 

Prin promovarea rezultatelor obținute și a capabilității și 

know-how-ului INMA realizată de toți cei implicați în 

managementul INMA. 

În paralel se va dezvolta biroul de marketing prin alocarea 

resurselor umane și financiare necesare. 

Se vor identifica parteneri potențiali prin realizarea de studii 

de piață, prospective și tehnologice. 

Anual 

5 

Creșterea gradului de implicare şi 

vizibilitate pe plan internațional al 

INMA București 

Acest obiectiv se va realiza prin creșterea numărului de 

publicații la nivel internațional, a numărului de brevete EPO, 

integrarea INMA în platformele tehnologice la nivel 

european. De asemenea se vor organiza manifestări ştiinţifice 

în limitele prevăzute în proiect. Pentru realizarea acestui 

obiectiv se vor întreprinde activități de promovare a revistei 

institutului – INMATEH - AGRICULTURAL 

ENGINEERING, indexată în Clarivate Analitycs (WOS), în 

scopul creșterii factorului de impact al acesteia. Se va 

moderniza site-ul revistei, astfel încât serviciile prestate să fie 

la nivelul cel mai înalt. De asemenea se vor crește eforturile 

de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel 

internațional prin susținerea depunerii unor cereri de brevet 

EPO cu privire la rezultatele cercetării INMA 

Permanent 



 

 
Planificare operațională 

Planificarea operațională este necesara pentru a duce la îndeplinire planul de măsuri si a asigura 

funcționarea efectiva a INMA. Planificarea operationala a INMA cuprinde doua parti:   

a) Context general:  

Politicile care orientează acțiunea mai ales in situații repetitive. La nivelul INMA se afla implementat un 

Sistem de Management al Calității conform ISO 9001:2015 care procedurează și monitorizează toată activitatea 

institutului. Complementar, la nivelul INMA funcționează și Sistemul de Control Intern Managerial – SCIM 

conform OG 600:2019. De asemenea la nivelul INMA este certificat sistemul de management al inovării în 

conformitate cu cerințele standardului SR 13572:2016. 

Metodele si procedeele care ofera angajatilor instructiuni pentru desfasurarea muncii lor, adica explicatii 

detaliate privind modul de a efectua adecvat sarcinile care le revin si ordinea efectuarii acestora. În cadrul 

Sistemului de Management al Calității conform ISO 9001:2015  sunt documentate procedurile de lucru pentru 

fiecare departament și compartiment în parte. 

Bugetele anuale stabilesc cerințele de resurse financiare pentru a urma strategia aleasa si a realiza 

obiectivele stabilite; In cadrul INMA BVC-ul anual se realizează pe baza rezultatelor financiare anterioare, a 

contractelor ferme multianuale și a predicțiilor realiste de creștere corelate cu indicii macroeconomici la nivel 

național. 

Standardele stabilesc nivelele dorite ale productivității muncii si a randamentului utilajelor. Prin 

obiectivele specifice SMART ale fiecărui departament s-au stabilit niveluirle de performanță impuse și masurile 

care trebuie luate. De asemenea există o fișă de evaluare a activității de cercetare a fiecarui angajat în care sunt 

impuse standarde minimne de performanță în funcție de gradul științific al fiecărui angajat. 

b) Planificarea modului de functionare a INMA: 

Planificarea functionarii, selectarea si aranjarea infrastructurii de cercetare. Infrastructura de 

cercetare a INMA este utilizată la capacitate maximă, fiecare infrastructură având alocată resursa umana 

competentă suficientă. Prin planul multianual de investiții se asigură dezvoltarea infrastructurii. Prin strategia de 

resurse umane se asigură formarea profesională continuă a angajaților existenți cât și angajarea de personal 

specializat pentru suplinirea locurilor vacante. 

Alegerea celei mai adecvate structuri organizatorice, precum si a formei de organizare. În 

conformitate cu HG 1308/2003 – Hotărâre privind înființarea INMA și HG 823/2004 – Regulament de organizare 

și funcționare a INMA, structura organizațională a Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Maşini 

şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA se prezintă astfel: 

 



 

 
Tematica și direcțiile de cercetare abordate în cadrul echipelor de cercetare multidisciplinare ale INMA 

București este în concordanță cu domeniile de specializare inteligentă. De asemenea, în alegerea subiectelor de 

cercetare care sunt discutate în Consiliul Științific al INMA București se ține cont de competențele existente la 

nivelul fiecărei echipe de cercetare, respectiv de posibilitățile de dobândire a unor competențe noi, având în vedere 

pregătirea profesională a membrilor echipei. 

Consiliul Științific al INMA București este format din membri ai tuturor departamentelor de cercetare, 

fiind organul consultativ al Directorului General şi al Consiliului de Administraţie al Institutului pe domeniul 

științific, având menirea de a participa la elaborarea strategiei şi a programelor institutului în domeniul cercetării, 

dezvoltării, inovării şi al activităţii tehnico-ştiinţifice în general, precum şi la elaborarea procedurilor pentru 

realizarea acestora. Acesta este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite, cu capacitate de sinteză şi de 

prospectare în domeniu, cadre didactice din învăţământul superior, salariaţi ai institutului sau din afara acestuia, 

aleşi pentru un mandat de 4 ani, prin vot secret de către personalul cu studii superioare (atestat în cercetare) din 

institut. 

De asemenea, în cadrul institutului există un incubator tehnologic și de afaceri, INMA-ITA, responsabil 

cu activitățile de inovare și transfer tehnologic întreprinse de institut. 

În cadrul institutului există 5 departamente de CD (Departamentul Cercetare-Dezvoltare Tehnologii de 

Mecanizare și Echipamente Tehnice - CDI, Departamentul Execuție Echipamente Tehnice - DE, Departamentul 

Încercări Tractoare și Echipamente Tehnice pentru Agricultură și Industria Alimentară - DI, Departamentul 

Informatică și Inginerie Computerizată - DIIC, Departamentul Proiecte și Relații Internaționale - DPRI), grupate 

la rândul lor în laboratoare și colective de cercetare, fiecare abordând tematici de cercetare care se încadrează în 

direcțiile de cercetare specifice domeniilor de specializare inteligentă BIOECONOMIE, ENERGIE MEDIU ȘI 

SCHIMBĂRI CLIMATICE și ECO-NANO-TEHNOLOGII SI MATERIALE AVANSATE.  

Departamentele de cercetare au fost create astfel încât să realizeze activități complementare de cercetare-

dezvoltare, conform definiției: “Cercetarea-dezvoltarea” cuprinde cercetarea fundamentală, cercetarea industrială 

(echivalent, cercetarea aplicativă), dezvoltarea experimentală şi inovarea bazată pe cercetare ştiinţifică şi 

dezvoltare experimentală (OG nr.57/2002).   

Stabilirea unor sisteme eficiente de evidenta contabila, respectiv informationale; 

Se intenționează modernizarea sistemului de evidență contabilă prin achiziționarea unui software 

specializat pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, care reprezintă aprox. 90% din cifra de afaceri a INMA. 

Sistemul informațional utilizat are desemnat un administrator de rețea, un server modern și back-up fizic. 

Programarea operativa a activităților INMA   

În cadrul INMA funcționează serviciul planificare care ține evidența tuturor contractelor din institut, 

verifică respectarea termenilor și a tuturor obligațiilor contractuale.  

 

Reprezentant legal, 

Director general 

Dr. ing. Vlăduţ Nicolae-Valentin 

 

 


