RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021 AFERENT INSTALAȚIEI/
OBIECTIVULUI DE INTERES NAȚIONAL
CENTRUL DE CERCETARE PENTRU IZOTOPI STABILI UȘORI
1. CARACTERISTICI GENERALE
1.1 SCURT ISTORIC ȘI PREZENTARE GENERALĂ A INSTALAȚIEI/OBIECTIVULUI DE
INTERES NAȚIONAL
Centrul de Cercetare pentru Izotopi Stabili Uşori

(D,

13

C,

15

N,

18

O), denumit în

continuare CCISU a fost înființat în cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare
pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare (INCDTIM), centralizând astfel principalele
activităţi abordate în domeniul izotopilor stabili. INCDTIM are o tradiție îndelungată în
dezvoltarea și implementarea de tehnologii pentru separarea izotopilor stabili uşori şi
aplicaţiile acestora: cercetările începute aici încă din anii ‘60 au contribuit la construcția
uzinei de apă grea ROMAG (Drobeta Turnu Severin); în prezent institutul este singurul
producător din UE al izotopilor stabili ușori 15N și 13C, iar aplicații ale acestora în agricultură,
energetică, siguranță alimentară etc. sunt încorporate în numeroase tehnologii izotopice pe
care le-am dezvoltat, multe dintre ele unicat la nivel național. Un reper important din
evoluția CCISU este includerea centrului pe lista instalațiilor și obiectelor speciale de interes
național din 2014, conform HG Nr. 786/10.09.2014.

Figura 1. Structura proceselor de bază a CCISU.
Misiunea principală a CCISU constituie valorificarea rezultatelor din domeniul
separării/îmbogățirii izotopice, a marcării izotopice, respectiv a tehnicilor analitice
izotopice prin dezvoltarea lor pentru ofertare către piață sub formă de servicii/produse de
înaltă tehnologie. Totodată, continuarea dezvoltările tehnologice inovative privind
separarea și utilizarea izotopilor stabili reprezintă o direcţie de interes.
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CCISU înglobează instalaţii tehnologice specifice separărilor izotopice, un laborator de
sinteză de compuși marcați cu 2H,

13

C,

15

N și

18

O şi aparatură de înaltă tehnicitate necesară

analizei şi diagnozei izotopice, care sunt bunuri de utilitate publică. Centrul se află pe
teritoriul INCDTIM Cluj-Napoca, funcţionează în spaţii special amenajate aflate în
patrimoniul public şi în administrarea institutului care este situat în Cluj-Napoca, str. Donat
67-103, având o suprafaţă totală utilă de 1.232 m2. Interconectarea proceselor de bază a
CCISU (Figura 1) creează un mediu oportun pentru cei 49 specialiști ai centrului (29
cercetători și 20 personal tehnic), pentru realizarea lanțului valoric complet de separare
izotopică, sinteză de compuși marcați izotopic și aplicații ale tehnologiilor izotopice în
domenii de mare actualitate, precum cel biomedical și al materialelor avansate.
Infrastructura CCISU include:
1. Instalații de cercetare şi producere a unor izotopi stabili
Utilitatea

acestor

instalații

reiese

din

cercetările

experimentale
15

destinate

13

perfecționării și eficientizării proceselor de separare a izotopilor N și C.

(b)

(a)

Figura 2. Instalația de cercetare tehnologică şi producere a 15N (a) și Instalaţia
experimentală de separare a 13C prin distilare criogenică (b).
În afara acestui rol, instalațiile au și o destinație productivă, ele furnizând în final
HNO3, CO și CO2 îmbogățiți izotopic, ce vor fi utilizați apoi ca materie primă pentru sinteza
de compuși marcați mai complecși, în funcție de cerințele utilizatorilor. Caracteristicile
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generale ale instalațiilor sunt:
1.1. Instalația de cercetare tehnologică şi producere a 15N prin schimb izotopic
Aceasta este o instalație complexă de cercetare tehnologică și de producție,
dezvoltată în INCDTIM, pentru producerea

15

N prin schimb izotopic între acid azotic şi oxizi

de azot și este capabilă să producă acid azotic de concentrație izotopică de peste 99% at.
15

N. Totodată, dat fiind faptul că instalația este alcătuită din două coloane de separare

legate în serie, permite experimentarea procesului de separare, în vederea optimizării
acestuia, în regim de cascadare sau în diferite regimuri de funcționare independentă a
coloanelor (Figura 2 (a)). Instalația de cercetare tehnologică şi producere a

15

N este dotată

cu sistem de automatizare dezvoltat în INCDTIM, automatizarea procesului fiind o
preocupare importantă în ceea ce privește optimizarea procesului de producție.
1.2. Instalaţia experimentală de separare a

13

C prin distilarea criogenică a

monoxidului de carbon
În cadrul CCISU s-a dezvoltat o instalație modulară alcătuită din trei coloane de
separare cu umplutură, dotată cu un circuit extern, care permite experimentarea procesului
de separare în diferite condiții pentru separarea izotopilor carbonului (Figura 2 (b)).
Interconectarea coloanelor de separare și sistemul complex de monitorizare permite
realizarea separărilor izotopice în regim de cascadare sau în diferite regimuri de funcționare
independentă a coloanelor și este capabilă să separe

13

C la o concentrație izotopică de 82%.

Gama largă a experimentelor de separare izotopică realizată cu această instalație creează
posibilitatea colectării datelor necesare pentru proiectarea instalațiilor productive.
1.3. Instalația experimentală de separare a

13

C prin schimb chimic CO2 – carbamat

Separarea izotopilor carbonului se poate realiza și prin schimb izotopic între o soluție
de carbamat şi dioxid de carbon. Instalația de separare care exploatează acest sistem are o
coloană de separare din oțel inoxidabil cu umplutură de tip Helipack și este capabilă să
separe

13

C la o concentrație izotopică de peste 8%. Instalația este monitorizată permanent

prin senzori de temperatură, presiune, debite şi datele sunt prelucrate într-un PC. Metoda
de separare prin schimb chimic este o alternativă la separarea criogenică a

13

C, dar cele

două pot fi utilizate în tandem, etapa finală fiind cea de schimb chimic.
2. Echipamente pentru dezvoltarea aplicațiilor izotopice
Echipamentele utilizate în cadrul CCISU permit:
- autentificarea produselor alimentare și a băuturilor prin dezvoltarea de metode
analitice pentru a determina cu exactitate originea geografică a acestora, care este
esențială nu doar pentru scopuri de cercetare, dar şi pentru protejarea sănătății.
Autentificarea produselor alimentare necesită utilizarea tehnicilor analitice sofisticate,
deoarece în acest tip de fraudă metodele de adulterare şi fals în declarații sunt din ce în ce
mai subtile și totodată greu de detectat. În acest context, sectorul agro-alimentar necesită
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dezvoltarea unor strategii analitice capabile să identifice fără echivoc originea geografică a
produselor alimentare. Rapoartele izotopice ale aşa numitelor bio-elemente (H, C, O, N, S),
determinate prin Spectrometria de Masă pentru Rapoarte Izotopice (Isotopic Ratio Mass
Spectrometry, IRMS) coroborate cu screening-ul elemental şi rapoartele izotopice ale Sr şi
Pb reprezintă cel mai bun criteriu de atribuire a originii geografice a unui produs;
- dezvoltarea de metode analitice pentru identificarea trasorilor izotopici naturali, cu
aplicații în știința mediului, ecologie și paleontologie. Rapoartele izotopilor stabili ușori,
determinate prin Spectrometria de Masă pentru Rapoarte Izotopice (Isotopic Ratio Mass
Spectrometry, IRMS), au diverse aplicații, dintre care enumerăm:
- rapoartele izotopice ale carbonului și oxigenului din sedimente (carbonați,
loess) oferă informații legate de originea carbonului (organic vs. anorganic; mediu marin vs.
apă dulce etc.), în timp ce izotopii oxigenului dau informații despre paleotemperaturi;
- compoziția izotopică a carbonului din turbării conduce la obținerea unor
informații importante în domeniul mediului, cu referire, în particular, în studiul schimbărilor
climatice (temperatură, umiditate, precipitații) și pentru a reconstrui clima din diferite
epoci geologice, cum ar fi Holocenul. Turbăriile eliberează dioxid de carbon și metan în
atmosferă (două gaze producătoare cu efect de seră), precum și carbon organic dizolvat în
apă datorită descompunerii materiei organice. Depozitele de turbă, prin reziduurile
plantelor stocate de-a lungul timpului, furnizează o arhivă prețioasă legată de clima și
vegetația din trecut.
În acest context, rapoartele izotopilor stabili ușori oferă informații unice legate de
sursele și consumatorii de gaze cu efect de seră.
În același timp, dezvoltarea şi implementarea unor metode analitice avansate pentru
determinarea gradului de îmbogăţire izotopică precum şi identificarea unor trasori izotopici
şi markeri moleculari - fiind parte integrantă a procesului de marcare izotopică - sunt
realizabile cu ajutorul Spectroscopiei de Rezonanță Magnetică Nucleară (RMN). Această
ramură a spectroscopiei este o tehnică analitică de caracterizare a sistemelor moleculare și
bimoleculare cu ajutorul căreia se obțin informații despre structură, dinamică și interacțiuni
intermoleculare. Spectroscopia RMN implică proprietățile magnetice cuantice ale nucleelor
atomice. Aceste proprietăți sunt influențate de vecinătatea moleculară, măsurarea lor
furnizând o hartă a legăturilor interatomice și o descriere a dinamicii moleculare. Nucleele
cel mai des studiate în cazul compușilor organici sunt: 1H, 2H, 13C, 15N, 17O, 19F, 23Na, 31P, iar
în cazul materialelor anorganice

6,7

Li, 11B, 29Si, 27Al, 31P, 33S.

Un alt aspect important constă în actualizarea continuă a primei baze de date ce
conține valorile izotopice ale precipitațiilor din Cluj-Napoca, bază de date unică la nivel
național în ceea ce privește vechimea ei, conținând toate evenimentele de precipitații
căzute în Cluj-Napoca din anul 1975 până în prezent.
Principalele echipamente utilizate pentru dezvoltarea aplicațiilor izotopice în cadrul
Pag 4 din 26

CCISU sunt:


Spectrometrul RMN Bruker AVANCE III 500 MHz pentru probe lichide;



Spectrometrul RMN Bruker AVANCE III 500 MHz pentru probe solide(Figura 3 (a));



Spectrometrul IRMS Delta V Advantage (Figura 3 (b));



Spectrometrul de Masă cu Plasmă Cuplată Inductiv;



Spectrometrul cu Trapă Ionică;



Spectrometrul IRMS Isoprime 100;



Sistem cuplat gaz cromatograf - spectrometru de masă;



Cromatograf de lichide de înaltă performanţă;



Analizor izotopic pentru probe lichide DLT – 100.

(b)

(a)

Figura 3. Spectrometrul RMN Bruker AVANCE III (a) și spectrometrul IRMS Delta V
Advantage (b).
3. Laborator de sinteză de compuși marcați izotopic
Activitățile productive de separare izotopică
H15NO3 – grad de îmbogățire > 99%,

15

N și

13

C ale CCISU conduc la compușii:

13

CO – grad de îmbogățire ~ 80%. Această „materie

primă”, este utilizată ulterior în calitate de precursor primar în procese complexe și
laborioase de marcare izotopică a altor compuși de interes. În cadrul CCISU funcționează
singurul laborator de sinteză de compuși marcați cu 2H,

13

C și 15N din țară. Laboratorul este

utilat cu dotările necesare optimizării tehnologiilor de sinteză organică/anorganică și cu
echipamente analitice de control al calității necesare pentru a satisface cerințele
utilizatorilor. Pentru a valorifica această experiență acumulată, precum și avantajul
competitiv al accesului la materii prime din resurse locale, preocuparea principală a
laboratorului de sinteză de compuși marcați este dezvoltarea tehnologiilor specializate pe
servicii de tip custom isotopic labeling – marcare izotopică personalizată.

Pag 5 din 26

2. STRUCTURA RAPORTULUI
2.1.

INFORMAȚII PRIVIND UNITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE

a. Denumire

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru
Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. ClujNapoca

b. Statut juridic

Institut Național de Cercetare - Dezvoltare

c. Act de înființare

H.G. nr 408 din 1999

d. Modificări ulterioare

H.G. nr 1401 din 2005

e. Director general/ Rector

Dr. ing. Romulus Valeriu Flaviu Turcu

f. Adresă UCD

Cluj-Napoca, str. Donat, nr. 67-103

g. Telefon

0264-584037

h. Fax

0264-420042

i. E-mail

flaviu.turcu@itim-cj.ro

2.2 INFORMAȚII PRIVIND INSTALAȚIA/OBIECTIVUL DE INTERES NAȚIONAL
a. Responsabil IOSIN

Dr. Jozsef-Zsolt Szucs-Balazs

b. Adresă

Cluj-Napoca, str. Donat, nr. 67-103

c. Telefon

0264-584037

d. Fax

0264-420042

e. E-mail

zsolt.szucs@itim-cj.ro

2.3 VALOAREA INSTALAȚIEI/OBIECTIVULUI DE INTERES NAȚIONAL
Lei
TOTAL

15,508,747.57

Terenuri și amenajări spații
din care:

Clădiri

0
946,157.48

Echipamente și software

14,562,590.09

Altele (menționați care)

0

2.4 SUPRAFAȚA INSTALAȚIEI/OBIECTIVULUI DE INTERES NAȚIONAL
MP
TOTAL TERENURI
din care:

Teren

0

Amenajare spații verzi

0

Drumuri de acces betonate și asfaltate

0

Platforme betonate și asfaltate

0

TOTAL CLĂDIRI
din care:

0

Birouri

1,232.0
0

Spații tehnologice (hale, anexe – se va menționa)
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1,103.1*

Vestiare, grupuri sanitare, holuri

35.5

Laboratoare, ateliere

93.4

Săli conferințe

0

* Clădire C4 - Hala Stativ Coloane, Clădire C2 - Hala Experimentări, Unitate Alimentare, Clădire C3
Stație azot.

2.5 DEVIZ POST-CALCUL PENTRU ANUL 2021
Lei
Nr.crt. explicații (capitol/categorie de cheltuieli)

TOTAL

1 Cheltuieli cu personalul, din care:

1,572,118.00

1.1 Salarii directe

1,537,525.00

1.2 Contribuția asiguratorie de muncă (CAM)

34,593.00

2 Cheltuieli cu materiile prime și materialele, din care:
2.1 Cheltuieli cu materiile prime

168,500.00
0.00

2.2 Cheltuieli cu materialele consumabile, inclusiv materialele
auxiliare, combustibili utilizați direct pentru IOSIN, piese
de schimb

121,294.17

2.3 Cheltuieli privind obiectele de inventar

26,819.97

2.4 Cheltuieli privind materialele nestocate

0.00

2.5 Cheltuieli cu energia, apa și gazele utilizate direct pentru
IOSIN
3 Cheltuieli cu serviciile prestate de terți, din care:
3.1 Cheltuieli cu întreținerea
amenajarea spațiilor

și

reparațiile,

20,385.86
45,000.00

inclusiv

3.2 Cheltuieli cu redevențe, locații de gestiune și chirii
3.3 Cheltuieli cu transportul de bunuri

2,023.00
0.00
398.36

3.4 Cheltuieli cu servicii pentru teste, analize, măsurători etc

0.00

3.5 Cheltuieli cu servicii informatice

0.00

3.6 Cheltuieli cu servicii de expertiză, evaluare, asistență
tehnică etc

0.00

3.7 Cheltuieli cu servicii de întreținere a echipamentelor

9,316.51

3.8 Cheltuieli cu alte servicii strict necesare pentru IOSIN

33,262.13

Sub-total I (1+2)

1,740,618.00

Sub-total II (1+2+3)

1,785,618.00

4 Cheltuieli cu regia (40%** aplicabil la Sub-total I)
TOTAL CHELTUIELI (1+2+3+4)

688,249.00
2,473,867.00
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2.5.1 ANALIZA ACTIVITĂȚILOR CARE ASIGURĂ FUNCȚIONAREA CCISU ȘI A SERVICIILOR
SPECIFICE CĂTRE POTENȚIALII UTILIZATORI
Activitățile din cadrul CCISU sunt următoarele:
2.5.1.1 Separarea izotopilor stabili și sinteza de compuși marcați:
• Producerea izotopului
15

15

N pe instalaţia de cercetare tehnologică şi producere a

N prin schimb izotopic (metoda Nitrox):
• achiziționare materii prime și materiale;
• întreținere, automatizare și reparații la instalaţia de cercetare tehnologică şi
producere a 15N;
• funcționare și optimizare de proces cu instalația de cercetare tehnologică şi
producere a 15N;
• exploatarea instalației de cercetare tehnologică şi producere a 15N;
• analize izotopice pentru controlul procesului de separare;
• sinteza de compuși marcați cu 15N;
• analize izotopice pentru compușii marcați cu 15N.

• Separarea izotopului

13

C pe instalațiile experimentale de separare a

13

C prin

distilare criogenică și prin schimb chimic CO2 – carbamat:
• achiziționare materii prime și materiale;
• întreținere și reparații la instalaţii experimentale de separare a 13C;
• funcționare demonstrativă și optimizare de proces cu instalațiile experimentale
de separare a

13

C, în vederea acumulării de cunoștințe pentru construirea unei

instalații productive;
• analize izotopice pentru controlul procesului de separare.
2.5.1.2 Analize izotopice prin spectrometrie de masă - Dezvoltarea de noi metode
izotopice pentru analiza unor matrici de certificare și autentificare a produselor
naturale:
• achiziționare materii prime și materiale;
• întreținerea echipamentelor și a instalațiilor conexe;
• prepararea probelor în vederea măsurării rapoartelor izotopice:

18

O/16O,

respectiv 2H/1H;
• prepararea probelor pentru determinarea rapoartelor izotopice:13C/12C și
15

N/14N;

• analiza izotopică;
• validarea metodelor dezvoltate;
• calculul incertitudinii de măsură și interpretarea rezultatelor experimentale;
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• asigurarea controlului calității rezultatelor experimentale: diagrame de control,
intercomparări laboratoare;
• etalonarea echipamentelor utilizate pentru măsurarea rapoartelor izotopice;
• actualizarea bazelor de date ce conțin amprentele izotopice ale unor probe de
alimente şi băuturi de referință din Transilvania, la care se va putea face
referire atunci când se va verifica autenticitatea şi calitatea produselor
alimentare comercializate pe piața internă;
• crearea de baze de date legate de valorile izotopice la abundențe naturale a
produselor autentice din diverse regiuni ale României, în scopul certificării și
autentificării alimentelor și băuturilor provenite din aceste zone;
• actualizarea continuă a bazei de date care conține amprenta izotopică a
precipitațiilor colectate în stația locală a I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca.
2.5.1.3 Analize izotopice prin spectroscopie RMN - Dezvoltarea de noi metode de
analiză, caracterizarea originii geografice și/sau adulterarea vinurilor şi a
băuturilor spirtoase:
• achiziționare de materii prime și materiale;
• întreținerea spectrometrelor RMN Bruker AVANCE III și a instalațiilor anexe;
• prepararea probelor pentru măsurătorile RMN;
• analiza probelor;
• prelucrarea, calcularea și interpretarea rezultatelor;
• validarea metodelor dezvoltate;
• crearea de baze de date ale valorilor izotopice pentru produse naturale
provenind din diverse regiuni ale României.

2.5.2 EVIDENȚIEREA MODULUI DE CONSTITUIRE A CHELTUIELILOR
Cheltuielile implicate în anul 2021 pentru asigurarea întreținerii, funcționării și exploatării
CCISU au fost:
2.5.2.1 Cheltuieli cu personalul
În cadrul CCISU au lucrat un număr de 49 specialiști (29 cercetători și 20 personal
tehnic), dintre care 30 cu studii superioare și 19 cu studii medii – 5 tehnicieni și 14
muncitori. Pentru personalul de cercetare s-au realizat 139.28 norme om*luna/an – din
totalul de 348 norme om*luna/an ale celor 29 persoane; pentru personalul tehnic s-au
realizat 59.11 norme om*luna/an, din totalul de 240 norme anuale corespunzătoare celor
20 persoane. Rezultă un necesar de acoperire salarială de 40.02% din salariul anual pentru
cele 29 persoane din cercetare și 24.63% pentru cele 20 persoane din tehnic. Costurile
salariale directe, aferente muncii depuse au fost de 1,572,118.00 lei.
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Cheltuieli cu personalul au acoperit următoarele tipuri de activități:
• Întreținerea instalațiilor de separări izotopice și a aparaturii auxiliare
Au lucrat un număr de 7 cercetători – 21.12 norme om*lună/an, 4 tehnicieni – 12.66 norme
om*lună/an și 11 muncitori – 31.86 norme om*lună/an, și s-au realizat următoarele
activități principale:
- întreținerea și mentenanța instalației experimentale de separare a

13

C prin

distilarea criogenică a monoxidului de carbon și a instalației de cercetare tehnologică şi
producere a 15N prin schimb izotopic;
- conform procedurilor de întreținere a sistemului de automatizare, s-a demontat
sistemul de interfețe programabile de conducere a procesului de separare izotopică a
instalației de cercetare tehnologică şi producere a

15

N și s-a efectuat analiza tehnică și

mentenanța anuală a acestuia;
- s-au desfășurat activități privind întreținerea și amenajarea halelor de separare
izotopică;
- s-au desfășurat activități privind întreținerea și amenajarea sălii de comandă din
hala Stativ Coloane;
- s-a montat și s-a testat sistemul de supraveghere video pentru operarea instalației
de cercetare tehnologică şi producere a 15N prin schimb izotopic;
- s-au realizat lucrările de mentenanță ale unității de alimentare cu materii prime,
care deservește funcționarea instalației de cercetare tehnologică şi producere a

15

N prin

schimb izotopic;
- s-a pregătit instalaţia 1 de cercetare tehnologică şi producere a
procedurii operaționale privind separarea izotopului

15

N - conform

15

N pe instalaţia de cercetare

tehnologică şi producere a 15N prin schimb izotopic - pentru funcționare;
- s-au realizat testele preliminare de etanșeitate și de funcționalitate a
subunităților instalației de cercetare tehnologică şi producere a 15N reconfigurată;
- s-a realizat spălarea și întreținerea instalației conform procedurii operaționale
privind separarea izotopului 15N pe instalaţia de cercetare tehnologică şi producere a 15N.
• Funcționarea a instalațiilor de separări izotopice și a proceselor de marcare
izotopică:
Au lucrat un număr de 15 persoane cu studii superioare – 56.92 norme om*lună/an și 4
tehnicieni – 1.41 norme om*lună/an și s-au realizat următoarele activități principale:
- analize izotopice pentru controlul procesului de separare și pentru compușii
marcați;
- optimizarea, extinderea și demonstrarea proceselor de marcare izotopică;
- funcționarea și optimizarea de proces cu instalația de cercetare tehnologică şi
producere a

15

N; această funcționare experimentală, pentru optimizarea procesului de
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separare și a sistemului de automatizare, în condiții de operare continuă cu 2 persoane a
durat 579 ore și s-a derulat în diferite condiții de separare: separare izotopică la reflux
total, urmărind puterea de separare a instalației la diferite încărcări specifice cu acid
azotic. Procesul de separare a fost urmărit continuu, achiziționând permanent parametrii
termici ai refluxorului de produs și debitul automatizat de dioxid de sulf. Pentru
monitorizarea procesului de separare s-au recoltat probe de gaz pentru analize izotopice la
fiecare 24 de ore. Probele astfel obținute au fost analizate conform procedurilor interne
cu spectrometrul IRMS Isoprime 100. S-au efectuat un număr de 129 analize izotopice
pentru stabilirea concentrației izotopului

15

N a acidului azotic pe parcursul funcționării și

pentru acidul azotic produs. Experimentul s-a finalizat cu producerea a 407.1 g de acid
azotic 10M marcat cu

15

N, în 4 fracții cu concentrații izotopice cuprinse între 1.4 - 29.0%

atomice.
• Întreținerea și funcționarea echipamentelor pentru analize izotopice
Au lucrat un număr de 9 persoane cu studii superioare – 16.14 norme om*lună/an și s-au
realizat următoarele activități principale:
- întreținerea spectrometrului IRMS Delta V Advantage și a instalațiilor conexe;
- întreținerea analizorului izotopic pentru probe lichide DLT – 100;
- întreținerea spectrometrului de masă cu plasmă cuplată inductiv ICP-MS;
- întreținerea spectrometrului cu Trapă Ionică, Sistem cuplat gaz cromatograf spectrometru de masă și cromatograf de lichide de înaltă performanţă;
- dezvoltarea de noi metode izotopice pentru analiza unor matrici alimentare
pentru autentificarea produselor naturale;
- dezvoltarea de noi metode analitice pentru efectuarea determinărilor de
concentrații la nivel de ultra-urme.
• Activități de analize izotopice
Au lucrat un număr de 9 persoane cu studii superioare – 24.21 norme om*lună/an și s-au
realizat următoarele activități principale:
- s-au pregătit și s-au analizat 800 de probe cu spectrometrul IRMS Delta V
Advantage;
- s-au pregătit și s-au analizat 200 de probe cu analizorul izotopic pentru probe
lichide DLT – 100;
- s-au pregătit și s-au analizat 100 de probe, în concentrații la nivel de ultra-urme,
cu spectrometrul de masă cu plasmă cuplată inductiv ICP-MS;
- s-au pregătit și s-au analizat 30 de probe cu spectrometrul de masă cu plasmă
cuplată inductiv ICP-MS;
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• Întreținerea și funcționarea spectrometrelor RMN Bruker și a instalațiilor
anexe
Au lucrat un număr de 4 persoane cu studii superioare – 7.75 norme om*lună/an și 1
tehnician – 3.82 norme om*lună/an; și s-au realizat următoarele activități principale:
- întreținerea spectrometrului RMN Bruker AVANCE III 500 MHz pentru probe lichide
și a instalațiilor conexe;
- întreținerea spectrometrului RMN Bruker AVANCE III 500 MHz pentru probe solide.
- dezvoltarea metodelor noi de analiză și caracterizarea originii geografice și/sau
adulterarea vinurilor prin spectroscopia RMN.
• Activități specifice de analize izotopice pe RMN Bruker
Au lucrat un număr de 5 persoane cu studii superioare – 13.16 norme om*lună/an și 1
tehnician – 2.54 norme om*lună/an; și s-au realizat următoarele activități principale:
- s-au pregătit și s-au analizat 450 de probe prin tehnicile spectroscopice RMN.
2.5.2.2 Cheltuieli cu materiile prime și materiale
Cheltuielile cu materiile prime și materiale necesare pentru întreținerea, funcționarea și
exploatarea facilității CCISU: 168,500.00 lei, din care:
2.5.2.2.1 Cheltuieli cu materialele consumabile și piese de schimb: 121,294.17 lei.
2.5.2.2.2 Cheltuieli privind obiecte de inventar: 26,819.97 lei.
2.5.2.2.3 Cheltuieli cu energia, apa și gazele utilizate direct pentru CCISU:
20,385.86 lei. Costurile au fost calculate, lunar, în funcție de puterea instalată și de gradul
de utilizare al echipamentelor consumatoare de energie electrică din cadrul CCISU. Aceste
costuri pot varia în funcție de prețul energiei furnizate – gaz metan sau electricitate.
2.5.2.3 Cheltuieli cu serviciile efectuate de terți
Cheltuieli cu serviciile efectuate de terți: 45,000.00 lei, din care:
2.5.2.3.1 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, inclusiv amenajarea spațiilor
CCISU: 2,023.00 lei.
2.5.2.3.2 Cheltuieli cu transportul de bunuri pentru CCISU: 398.36 lei.
2.5.2.3.3 Cheltuieli cu servicii de întreținere a echipamentelor CCISU: 9,316.51 lei.
2.5.2.3.4 Cheltuieli cu alte servicii strict necesare pentru CCISU: 33,262.13 lei.
2.5.2.4 Cheltuieli indirecte cu regia
Costuri indirecte cu regia: 688,249.00 lei. Regia a fost calculată cu 40% din cheltuielile
directe.
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2.6 DEVIZ ANTECALCUL ESTIMATIV PENTRU ANUL 2022
Lei
Nr.crt. explicații (capitol/categorie de cheltuieli)

TOTAL

1 Cheltuieli cu personalul, din care:

2,538,000.00

1.1 Salarii directe

2,482,155.00

1.2 Contribuția asiguratorie de muncă (CAM)

55,845.00

2 Cheltuieli cu materiile prime și materiale, din care:
2.1 Cheltuieli cu materiile prime

865,768.00
0.00

2.2 Cheltuieli
cu
materialele
consumabile,
inclusiv
materialele auxiliare, combustibili utilizați direct pentru
IOSIN, piese de schimb

344,935.00

2.3 Cheltuieli privind obiectele de inventar

300.00

2.4 Cheltuieli privind materialele nestocate

0.00

2.5 Cheltuieli cu energia, apa și gazele utilizate direct pentru
IOSIN
3 Cheltuieli cu serviciile prestate de terți, din care:
3.1 Cheltuieli cu întreținerea
amenajarea spațiilor

și

reparațiile,

inclusiv

344,573.00
89,400.00
15,000.00

3.2 Cheltuieli cu redevențe, locații de gestiune și chirii

0.00

3.3 Cheltuieli cu transportul de bunuri

0.00

3.4 Cheltuieli cu servicii pentru teste, analize, măsurători etc
3.5 Cheltuieli cu servicii informatice

8,800.00
0.00

3.6 Cheltuieli cu servicii de expertiză, evaluare, asistență
tehnică etc.

10,000.00

3.7 Cheltuieli cu servicii de întreținere a echipamentelor

50,000.00

3.8 Cheltuieli cu alte servicii strict necesare pentru IOSIN

5,600.00

Sub-total I (1+2)

3,403,768.00

Sub-total II (1+2+3)

3,493,168.00

4 Cheltuieli cu regia (40%** aplicabil la Sub-total I)
TOTAL CHELTUIELI (1+2+3+4)

1,397,267.00
4,890,435.00
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2.7 RELEVANȚA
Pe plan mondial există o mare nevoie de compuși marcați cu izotopi stabili, utilizați ca
trasori naturali ce pot fi înglobați în cele mai diverse molecule și utilizați în numeroase
aplicații. Conform unui raport din 2019 al Markets&Markets, piața globală de compuși
marcați cu izotopi stabili ușori se estimează că va atinge 312 milioane USD în 2024, plecând
de la o valoare de 269 milioane USD în 2018, cu o rată medie de creștere anuală de 3%
(https://www.marketsandmarkets.com). Pentru elaborarea raportului s-au considerat
informații din surse secundare, care includ Bloomberg, Hoovers și Factiva, dar și chestionare
adresate experților din companiile producătoare de top, precum și altor factori importanți
de pe piață. Au fost colectate și validate informații critice pentru evaluarea tendințelor pe
perioada prognozată. Pentru a estima dimensiunile piețelor regionale și globale au fost
utilizate abordări de tip top-down și bottom-up, precum și tehnici de triangulație a datelor.
Importantă pentru CCISU este concluzia cu privire la tendința de creștere a cererii din
sectorul biotehnologiilor și cel farmaceutic, în special datorită aplicațiilor în proteomică.
CCISU este singura infrastructură integrată de cercetare și producere a unor izotopi stabili
din Uniunea Europeană. Solicitările de colaborare adresate centrului vin din domenii
diverse: cercetări de producere a unor noi combustibili nucleari, cercetări spațiale –
detectarea de radiații cosmice, marcarea unor molecule organice și anorganice. Interesul
exprimat se concretizează în solicitarea de realizare a unor cercetări cu scopul transferului
tehnologic și construirea unor capacități mari de producere a izotopilor stabili ușori

13

C, 15N,

18

O și 40Ar.
Trasabilitatea alimentelor și siguranța alimentară reprezintă tematici de mare

importanță la nivel european și mondial, mai ales acum, în contextul crizei sanitare. Acest
domeniu reprezintă o prioritate pentru protejarea consumatorilor și sprijinirea concurenței
loiale pe piața alimentelor și băuturilor alcoolice și non alcoolice, iar spectrometria de masă
pentru rapoarte izotopice și spectroscopia RMN sunt tehnici foarte versatile în vederea
dezvoltării de noi metode izotopice pentru analiza unor matrici de certificare și
autentificare a produselor alimentare. Cei mai eficienți markeri pentru determinarea originii
geografice a produselor alimentare sunt concentrațiile izotopice δ2H și δ18O, iar amprenta
izotopică a 13C contribuie la identificarea adulterării sau etichetarea “greșită”, prin
adăugarea unor ingrediente calitativ inferioare şi mult mai ieftine, ca de exemplu: i) etanol
exogen/zahăr în vinuri sau băuturi spirtoase; ii) îndulcitori obținuți din porumb în sucuri de
fructe, miere. De asemenea, determinarea compoziției elementale și moleculare a
produselor alimentare conduce la o rafinare a modelelor de diferențiere ale acestor matrici
în raport cu diferite criterii de clasificare (origine geografică, producător, origine animală,
etc).
În România există tradiție în cercetarea şi utilizarea izotopilor stabili şi a substanțelor
marcate, precum şi a metodelor de analiză şi diagnosticare izotopică. Protejarea
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producătorilor autohtoni prin autentificarea izotopică a produselor acestora este o
necesitate și un serviciu necesar promovării zonelor rurale din România. Colaboratorii
tradiționali ai Centrului sunt: Institutul Cantacuzino București, Universitatea de Medicină şi
Farmacie Cluj, Stațiunea de Cercetări Agricole Fundulea, Universitățile de Agronomie din
Cluj şi București, unități ale Ministerului Agriculturii, precum şi colective din alte institute
de cercetare.
Cercetările și dezvoltările tehnologice care se desfășoară în prezent sau sunt
planificate pentru viitor sunt compatibile cu necesitățile și tendințele din cercetarea
europeană. Produsele materiale, științifice și de know-how care sunt rezultatul activității
Centrului de Cercetare pentru Izotopi Stabili Ușori se integrează în domeniile strategice
naționale/europene de cercetare cuprinse în Strategia de Dezvoltare a INCDTIM Cluj-Napoca
pentru perioada 2021-2025. Tematicile abordate în cadrul centrului permit alinierea cu
următoarele Domenii de Specializare Inteligentă definite la nivel național: DSI_3: Energie,
mediu și schimbări climatice; DSI_4: Eco-nanotehnologii și materiale avansate și DSI_5:
Sănătate.
INCDTIM prin activitățile specifice ale CCISU și-a creat o reputație internațională solidă
în domeniul izotopilor stabili ușori, prin participarea la proiecte și acțiuni colaborative de
mare anvergură, dintre care menționăm: colaborările cu EURATOM pentru dezvoltarea de
combustibili nucleari de tip nitrură, îmbogățiți cu

15

N, cu Agenția Internațională pentru

Energie Atomică de la Viena, pentru furnizarea de compuși marcați izotopic, precum și
colaborări în cercetări legate de separarea izotopilor argonului în cadrul Global Argon Dark
Matter Search Program, acțiune internațională de mare anvergură la care în prezent
participă 89 de universități și centre de cercetare din întreaga lume.

2.8 STRUCTURA UTILIZATORILOR
Resursele Centrului de Cercetare pentru Izotopi Stabili Ușori sunt accesibile pentru
următoarele categorii de utilizatori:


colaboratori la nivel național și internațional din partea unităților de
cercetare-dezvoltare pe baza acordurilor de colaborare, a contractelor de
cercetare;



operatori economici la nivel național și internațional pe baza a contractelor
economice;



studenți, masteranzi și doctoranzi ai universităților din România, prin vizite
organizate, discuții, seminarii și prezentări științifice;



publicul larg, prin organizarea evenimentelor ziua porților deschise, prin
vizite ale elevilor din școli generale și licee.
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2.9 INFORMAȚII PRIVIND ACCESUL LA IOSIN
Accesul la CCISU este atât local cât și virtual. Pentru toate categoriile de utilizatori,
există acces virtual pe pagina web: www.itim-cj.ro. Accesul local la resursele Centrului de
Cercetare pentru Izotopi Stabili Ușori (CCISU), pentru utilizatori externi interesați în
desfășurarea unor activități de cercetare-dezvoltare proprii, sau în colaborare cu INCDTIM
Cluj-Napoca în domeniile specifice de activitate ale centrului CCISU, în conformitate cu
Regulamentul de Acces la Centrul de Cercetare pentru Izotopi Stabili Uşori, se realizează
astfel:


Pe baza acordurilor de colaborare, a contractelor de cercetare sau contractelor
economice.



Pe baza Formularului de acces din Anexa 2 („Formular de acces la resursele
Centrului de Cercetare pentru Izotopi Stabili Ușori (CCISU)”), completat în
prealabil de către solicitant, avizat favorabil de către Responsabilul CCISU și
aprobat de către Conducerea INCDTIM.

Accesul fizic al utilizatorilor externi se realizează conform Regulamentului de Ordine
Interioară al INCDTIM.

2.10 LISTA UTILIZATORILOR
Nr
LA NIVEL INTERNAȚIONAL
OP.EC.

LA NIVEL NAȚIONAL

UCD

OP.EC.

TOTAL ORE

UCD

NR.MEDIU
ORE/
UTILIZATOR

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

2

2

4

4

12

14

4

4

320

400

14.5

16.7

unde:
- R = valoare realizată în anul 2021
- P = valoare planificată în anul 2022
din punctul de vedere al utilizatorilor, alții decât personalul instalației/obiectivului de
interes național, astfel:
- operatori economici la nivel internațional
- operatori economici la nivel național
- unități de cercetare-dezvoltare la nivel internațional
- unități de cercetare-dezvoltare la nivel național

2.11 GRADUL DE UTILIZARE
GRAD DE UTILIZARE

R anul 2021
[%]

P anul 2022
[%]

TOTAL, din care:

90

90

COMANDĂ INTERNĂ

70

70

20

20

COMANDĂ UCD
COMANDĂ OP.EC.
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OBSERVAȚII
Instalațiile de separare izotopică în anul
2021 au funcționat continuu aproximativ
579 ore; celelalte componente ale CCISU
au avut o funcționare neîntreruptă.

2.12 REZULTATE DIN EXPLOATARE
2.12.1 VENITURI DIN EXPLOATARE
Lei
a. Realizate în anul 2021

-

b. Planificate a se realiza în anul 2022

-

2.12.2 CHELTUIELI DE DEZVOLTARE DIN SURSE ATRASE
Lei
a. Realizate în anul 2021

-

b. Planificate a se realiza în anul 2022

70 000

2.12.3 PARTENERIATE/COLABORĂRI INTERNAȚIONALE/NAȚIONALE
Nr
a. Realizate în anul 2021

9

b. Planificate a se realiza în anul 2022

16

2.12.4 ARTICOLE
Nr
a. Realizate în anul 2021

17

b. Planificate a se realiza în anul 2022

8

2.12.5 BREVETE/ CERERI DE BREVET SOLICITATE
Nr
a. Realizate în anul 2021

-

b. Planificate a se realiza în anul 2022

-
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2.13 OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU
IZOTOPI STABILI UȘORI
1. Atragerea personalului de cercetare de înaltă calificare cu cercetători valoroși, dispuși
să activeze într-un domeniu tehnologic de mare actualitate;
2. Formarea profesională a tinerilor cercetători;
3. Propunerea unor noi proiecte de cercetare naționale și internaționale;
4. Realizarea de proiecte de cercetare în domeniile de expertiză ale CCISU;
5. Dezvoltarea de parteneriate cu entități de cercetare – dezvoltare/economice românești
și europene;
6. Elaborarea unei tehnologii de mare productivitate pentru separarea izotopului
necesar producerii combustibilului nuclear de tip nitrură;

15

N,

7. Atragerea de fonduri și dezvoltarea tematicilor legate de separarea izotopilor 13C, 18O și
40
Ar;
8. Dotarea cu echipamente și realizarea unui sistem de recuperare a energiei pentru
sistemele de separare criogenice;
9. Realizarea de servicii de custom labeling – producerea de compuși chimici speciali,
marcați izotopic;
10. Transfer tehnologic și furnizarea de know–how pentru dezvoltări economice în
domeniile de expertiză ale centrului;
11. Furnizarea de servicii de cercetare specifice pentru utilizatori din mediul economic și
de cercetare;
12. Menținerea și actualizarea bazei de date ce conține amprenta izotopică a
precipitațiilor din Cluj-Napoca.

DIRECTOR GENERAL
DR. ING. ROMULUS
VALERIU FLAVIU TURCU

DIRECTOR ECONOMIC

RESPONSABIL IOSIN

DR. EC. FELICIA DIANA
NICOARĂ

DR. JOZSEF-ZSOLT
SZUCS-BALAZS
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Anexa 1.
Imobilizări corporale aferente Centrului de Cercetare pentru Izotopi Stabili Uşori
INCDTIM

Nr.
crt.

Nr.
inventar

Imobilizări corporale aferente
CCISU

Valoare contabilă la
data de 01.05.2021
LEI

Data punerii
în funcţiune

1

310028

CLADIRE HALA STATIV COLOANE

308,755.00

31/12/1965

2

310001

HALA EXPERIMENTARI

408,127.00

31/08/1964

3

310005

CLADIRE STATIE AZOT

131,877.00

30/12/1972

4

A310028

UNITATE ALIMENTARE MATERII PRIME

97,398.48

2/10/2013

5

320364

SPECTROFOTOMETR UV-VIS

21,974.70

2/6/2008

6

330169

CALCULATOR P4-3400;HP 2605

4,916.00

7/12/2006

7

320278

POMPA CU MEMBRANA IN 2 TREPTE

2,662.19

2/10/2007

8

320257

PH-METRU DE LAB.INOLAB 720 SET

2,504.55

4/7/2007

9

320295

APARAT PT.LUAT PCT.DE TOPIRE

3,548.57

23/11/2007

10

320294

DESICATOR VACUO-TEMP

3,548.57

23/11/2007

11

320804

NISA CHIMICA CU EXHAUSTARE MODEL
MA902052M

47,804.68

04/09/2017

12

320818

NISA CHIMICA CU EXHAUSTARE CU
TUB REFULARE GAZE

48,186.67

06/11/2017

13

320117

COLOANA PT.SEPARAREA 15N

46,410.14

20/12/2002

14

320116

REFLUXOR DUBLU PT.CONVERSIE

39,352.00

9/12/2002

15

320112

SISTEM DE REFLUXARE OXIZI

25,268.48

21/06/2002

16

320115

SISTEM DE MASURA DEBITE DE SO2

27,009.40

25/10/2002

17

320110

REFLUXOR OXIZI DE AZOT

13,427.40

29/06/2001

18

320119

SISTEM DE ALIMENTARE SI CONTROL

40,196.38

31/07/2003

19

320111

SISTEM MASURA PRESIUNI MAN 6 BAR

4,467.23

9/7/2001

20

320113

REZERVOR STOCARE ACID 2000L-100H

2,625.65

21/06/2002

21

320145

UNITATE MECANICA PT.INTR-IES

5,220.00

10/6/2005

22

320173

POMPA PERISTALTICA B10(1731)

8,164.43

12/5/2006

23

320334

CUPTOR DE CALCINARE LE4/11/R6

5,661.40

4/3/2008

24

320333

BALANTA AW 220M

5,586.91

4/3/2008

25

320332

AGITATOR MAGNETIC CU INCALZIRE

2,272.00

4/3/2008

26

320331

COLOANE DE SEPARARE

5,661.40

4/3/2008

27

320397

DEBITMETRU PT.ACID AZOTIC M109

4,760.00

17/07/2008

28

320407

POMPA PENTRU ACID AZOTIC 50%

32,098.27

20/08/2008

29

320392

DEBITMETRU PT.SO2 TIP M180M

5,954.92

30/06/2008

30

320391

DEBITMETRU PT.SO2 ZIPC180M

7,636.99

30/06/2008

31

320273

COLECTOR AUTOMAT DE FRACTIUNI

20,153.47

20/09/2007
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32

320296

BIDISTILATOR A4000D

14,408.18

23/11/2007

33

320301

POMPA DOZATOARE PT.PRES.RIDICATE

27,902.59

29/11/2007

34

320300

APARAT DE APA DEMINERALIZATA-EUR

22,127.46

29/11/2007

35

320304

CUPTOR TUBULAR ORIZONTAL 1200 C

9,173.56

30/11/2007

36

320633

INSTALATIE AER COMPRIMAT

4,240.80

23/01/2013

37

320638

INSTALATIE FRIGORIFICA

9,486.00

2/12/2013

38

320662

GENERATOR DE CURENT/GRUP
ELECTROGEN

32,211.48

21/11/2014

39

320631

SPECTROMETRU DETERM.RAP.IZOTOPI

563,405.16

10/12/2012

40

320349

ETUVA AC60

2,979.51

12/5/2008

41

320348

DETECTOR DE NEETANSEITATI LD-228

3,491.00

22/04/2008

42

330191

CALC.INTERSOFT ACH.DATE

8,416.75

10/7/2007

43

320419

MANOMETRU DIGITAL 0-100BAR

2,637.83

5/9/2008

44

320345

TERMOSTAT CU RACIRE

5,518.36

16/04/2008

45

320344

MANOMETRU DIGITAL 0-100 BAR

2,902.46

16/04/2008

46

320146

MANOMETRE DE PRECIZIE CL.0,6

2,074.42

17/06/2005

47

320251

MANOMETRU ELECTR.DIFERENTIAL

18,488.59

21/06/2007

48

320180

MANOMETRU DIGITAL

3,152.84

26/06/2006

49

320707

CUPTOR ELECTRIC
TUBULAR,D.I.=25mm,1200

2,880.00

30/03/2016

50

320708

CUPTOR ELECTRIC
TUBULAR,D.I.=40mm;1200

3,360.00

30/03/2016

51

330581

LAPTOP ASUS ZENBOOK UX305UA CU
WIN.10 SI OFFICE

7,616.00

24/05/2016

52

330584

SOFT WINRAR X64 1 UTILIZATOR

199

26/05/2016

53

330582

SOFT ADOBE ACROBAT PRO DC 2015

2,414.40

26/05/2016

54

330583

SOFT COREL DRAW GRAPHICS SUITE
X8 SUITE

2,198.40

26/05/2016

55

320734

DEBITMETRU DE MASA AALBORG CO 020 ML

7,173.60

15/09/2016

56

320735

DEBITMETRU DE MASA AALBORG CO 0500 ML

6,111.60

15/09/2016

57

320736

DEBITMETRU DE MASA AALBORG CO 0100 ML

6,111.60

15/09/2016

58

320865

COMPRESOR CU PISTON FARA ULEI

24,077.23

5/6/2019

59

320365

POMPA DOZATOARE PROCOM DS
15/100

6,945.20

2/6/2008

60

320370

POMPA CU MEMBRANA

5,874.44

5/6/2008

61

320369

POMPA CU MEMBRANA

2,315.05

5/6/2008

62

320367

POMPA CU MEMBRANA

3,098.37

5/6/2008

63

320356

DEBITMETRU GFCS-01284

2,379.45

19/05/2008

64

320355

DEBITMETRU GFCS-01284

2,379.45

19/05/2008

65

320372

FLOWMETER CO2 GFCS-01210

5,265.00

19/05/2008
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66

320363

DATA LOGGER+SOFT OPERARE

8,426.97

29/05/2008

67

320366

BALANTA ANALITICA

3,433.18

4/6/2008

68

320595

SIST.MASURA PRESIUNE 11 ELEMENTE

36,012.13

22/10/2012

69

320596

CONTROLLER DEBIT SKUW-334852

6,385.57

18/10/2012

70

320597

CONTROLLER DEBIT SKUW-334852

6,385.58

18/10/2012

71

320598

CONTROLLER DEBIT SKUW-334853

6,385.58

18/10/2012

72

320599

CONTROLLER DEBIT SKUW-334853

6,385.58

18/10/2012

73

320600

CONTROLLER DEBIT SKUW-334853

6,385.58

18/10/2012

74

A320614

JOJA DE VID FULL-RANGE

6,475.78

15/01/2013

75

320880

ROBINET CRIOGENIC CU ACTIONARE
PNEUMATICA

20,371.46

16.06.2020

76

320882

SISTEM DE MASURARE IN VID

14,994.00

22.06.2020

77

320309

PLOTER DE CIRCUITE IMPRIMAT

55,654.20

6/12/2007

78

320160

GAZ CROMATOGRAF GC-2010

124,769.90

5/12/2005

79

320185

SPECTROMETRU IRMS DELTA

763,707.44

7/19/2006

80

320214

SPECTROMETRU DE MASA CU PLASMA

346,984.40

4/12/2006

81

320125

UNITATE DE ALIM.SI PROTECTIE

49,526.77

3/12/2003

82

320315

ACCESORII SPECTR.DE MASA

99,548.30

13/12/2007

83

320261

SISTEM OBTINERE APA ULTRAPURA

11,699.34

11/7/2007

84

320084

VACUUMETRU DE PRECIZIE MODEL

5,281.13

14/09/1998

85

320416

BIDISTILATOR CONSTRUCTIE STICLA

18,549.72

28/08/2008

86

320305

ROTAEVAPORATOR CU POMPA DE VID

14,053.65

30/11/2007

87

320178

ANALIZOR DE GAZE MONIT.MEDIULUI

16,630.08

5/6/2006

88

320279

CUPTOR DE CALCINARE

13,434.29

4/10/2007

89

320371

BALANTA ANALITICA AUW220D

7,853.92

6/6/2008

90

320396

DEBITMETRU DIGITAL PT.CONFLO IV

4,224.00

8/7/2008

91

320292

POMPA DE VID PRELIM.DUO 5M

5,813.78

16/11/2007

92

320291

MASS FLOWCONTROLER-DEBITMETRU

2,742.47

16/11/2007

93

320130

UNITATE DE ACTIONARE POMPE

39,485.54

18/03/2004

94

320103

POMPA TURBOMOLECULARA
T.M.U.261

32,717.24

22/12/2000

95

320177

BAIE DE APA CU SCUTURARE ORIZONT

7,649.70

24/05/2006

96

320460

BAIE CU ULTRASUNETE ELMA

10,008.13

25/11/2009

97

320232

INST.AER CONDITIONAT 3X1800 BTU

5,237.52

26/04/2007

98

320122

UNITATE DE AUTOM.A SIST.DE VID

39,994.89

27/10/2003

99

320105

BLOC ELECTRONIC PT.MAS.RAP.

12,627.85

28/12/2000

100

320227

ROBINET DE VID INALT PFF 61031

11,602.14

28/12/2006

101

320150

SIST.GAZCROM.CUPLAT

211,728.63

1/8/2005

102

320161

AUTOINJECTOR A1 3000

16,952.64

5/12/2005

103

330305

CALCULATOR QVAB 6600MONITOR

5,011.45

7/10/2008
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104

320272

TRUSA PENTRU ANALIZAREA APEI

23,284.33

20/09/2007

105

320221

VACUUMETRU TERRANOVA 934UHV

17,212.66

8/12/2006

106

320346

CROMATOGRAF DE LICHIDE HPLC

177,597.00

18/04/2008

107

320373

DETECTOR NPD PT.CROMATOGRAF

7,434.00

10/6/2008

108

320319

CROMATOGRAF DE GAZE

89,070.52

19/12/2007

109

320326

ANALIZOR RAPID DE CARBON

58,446.40

20/12/2007

110

320322

AGITATOR MAGNETIC

1,494.77

20/12/2007

111

320329

ANALIZOR DE IZOTOPI

167,995.92

28/02/2008

112

320330

SISTEM AUTO. DE INTRODUCERE
PROBE

168,717.20

28/02/2008

113

320214

SPECTROMETRU DE MASA CU PLASMA

346,984.40

4/12/2006

114

320150

SIST.GAZCROM.CUPLAT

211,728.63

1/8/2005

115

320319

GAZ CROMATOGRAF DE GAZE

89,070.52

19/12/2007

116

320346

CROMATOGRAF DE LICHIDE HPLC

177,597.00

18/04/2008

117

320606

SPECTROMETRU CU TRAPA IONICA

502,022.68

8/11/2012

118

320319

GAZ CROMATOGRAF DE GAZE

89,070.52

19/12/2007

119

320373

DETECTOR NPD PT.CROMATOGRAF

7,434.00

10/06/200

120

320374

MILTIPLICATOR DE ELECTRONI

2,505.00

10/6/2008

121

320670

INSTALATIE DE DISTILARE CU BANDA
TEFLON

124,000.00

15/11/2014

122

320539

SPECTROMETRU RMN 500

5,242,764.64

23/11/2011

123

320317

SPECTROMETRU DE REZ. MAGNETICA

1,478,012.60

18/12/2007

124

320318

ACCESORII SPECTR.DE REZONANTA

158,244.58

18/12/2007

125

320343

ACCESORII SPECTROMETRU RMN

495,210.00

11/4/2008

126

320190

LIOFILIZATOR ALPHA 1-2

29,589.30

3/10/2006

127

320265

SURSA NEINTRERUPTIBILA DE PUTERE

10,083.53

9/8/2007

128

320264

UNITATE DE CONTROL A TEMPERAT.

15,962.21

9/8/2007

129

320498

VAS DEWAR PT. AZOT LICHID 60L

11,648.56

3/11/2010

130

330328

CALCULATOR HP COMPANY 8000 ELITE

3,873.00

15/07/2010

131

320176

TITRATOR DE PH SI MV CU SOFT

9,351.81

24/05/2006

132

320226

INSTALATIE DE AZOT LICHID

521,470.80

20/12/2006

133

320706

INSTALATIE DE PRODUCERE AZOT
LICHID

998,000.00

15/03/2016

134

320646

CONTAINER AZOT LICHID TP60-1

11,494.80

12/9/2014

TOTAL

15,508,747.57
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Anexa 2.

FORMULAR DE ACCES
la resursele Centrului de Cercetare pentru Izotopi Stabili Ușori
Date personale și de contact
Numele și prenumele solicitant
Specialitate
Titlu academic
Afiliere instituțională
Denumire completă
Adresa (strada, nr., cod poștal)
Localitate
Țara
Pagina web
Telefon/Fax
Adresa e-mail
Funcţia
Departament, echipă de cercetare
Șef de echipă sau îndrumător
Numele și prenumele
Adresa e-mail
Pagina web

Date despre utilizare
Denumire
Aria (ariile) științifice deservite
Scopul
Proiectele de cercetare deservite prin această
utilizare (unde vor fi raportate rezultatele dvs.)

Denumire

Colaborări deservite de această utilizare

Descrierea ştiinţifică
Relevanța științifică, problemele de
cercetare care se preconizează a fi
rezolvate și impactul științific
așteptat

Relații cu proiecte de cercetare și
colaborări științifice

Motivația utilizării resurselor CCISU
Metode și tehnologii utilizate
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Pagina web

Descrierea lucrării planificate în
timpul utilizării
Categoriile așteptate și numărul de
utilizatori
Alte informații relevante
Referinţe
Prin semnarea acestei cereri confirm că:





informațiile pe care le-am oferit mai sus sunt adevărate și corecte;
sunt de acord ca cererea mea să fie examinată de către responsabilul CCISU;
voi furniza personalului CCISU orice informații necesare, dacă mi se cer;
dacă proiectul meu este aprobat, voi semna un acord de colaborare pentru a putea utiliza resursele;

Numele şi prenumele
semnătura

Data: ...............................

.................................................
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European Physical Journal C volume 81, Article number: 153 (2021)
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81, 1434.
3.
C. Marcu, C. Varodi, A. Balla, ”Adsorption Kinetics of Chromium (VI) from Aqueous
Solution Using an Anion Exchange Resin”, Analytical Letters, Vol. 54, pp. 140-149, 2021
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54, pp.1783-1793, 2021
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7.
G. Marc, A. Stana, A. H. Franchini, D. C. Vodnar , G. Barta, M. Tertis, I. Santa, C.
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1707, 1 – 31 (2021)
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M. Mic, A. Pîrnău*, C. G. Floare, G. Marc, A. H. Franchini, O. Oniga, L. Vlase, M.
Bogdan, “Synthesis and molecular interaction study of a diphenolic hidrazinyl-thiazole
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“Authentication of Transylvanian Spirits Based on Isotope and Elemental Signatures in
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10.
A. Cristea, M. Pustan, C. Birleanu, C. Dudescu, C.G. Floare, A.M. Tripon, H.L.
Banciu, “Mechanical Evaluation of Solvent Casted Poly(3-hydroxybutyrate) Films Derived
from the Storage Polyesters Produced by Halomonas elongata DSM 2581(T)”, Journal of
Polymers and the Environment (2021)
11.
I.C. Marinas, B.M Tihauan, A.G. Diaconu, X. Filip, A. Petran, I.G. Grosu, D. Bogdan,
L. Barbu, A.M. Ivanof, M. Angheloiu, G.G. Pircalaboiu, C. Filip, „Polydopamine-Assisted
Surface Modification of Ti-6Al-4V Alloy with Anti-Biofilm Activity for Dental Implantology
Applications”, Coatings, 11, 1385 (2021)
12.
M. Horacek, D. A Magdas, D. Wunderlin, S. Sucur, V. Maras, A. Misurovic, F. Cus, R.
Eder, Stefan Wyhlidal,W. Papesch, Isotope analysis (13C, 18O) of wine from Central and
Eastern Europe and Argentina, 2008 and 2009 vintages: Differentiation of origin,
Pag 25 din 26

environmental indications and variations within countries, Front. Sustain. Food Syst. 2021,
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Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (ICP-MS). Analytical Letters 54 (1–2): 212–
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14.
R. Puscas. Correlation of the Stable Hydrogen and Oxygen Isotopes with the
Atmospheric Humidity from Cluj-Napoca, Romania. Analytical Letters 54(1-2): 17-27 (2021)
15.
C. Voica, C. Roba, A.M. Iordache. Lithium Levels in Food from the Romanian Market
by Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS): A Pilot Study. Analytical
Letters 54 (1-2): 242-254 (2021)
16.
C. Voica, C. Nechita, A.M. Iordache, C. Roba, R. Zgavarogea, R.E. Ionete. ICP–MS
assessment of essential and toxic trace elements in foodstuffs with different geographic
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17.
Z. Moldovan, F. Covaciu, I. Turcu, G. Ion. Determination of the Light Hydrocarbons in
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