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CAPITOL 3. 
Obiectiv 3 Evaluarea potenţialului naţional de cercetare ştiinţifică în 
domeniul nanotehnologiilor- analiza nivelului de competitivitate 
tehnologică a României / Dezvoltarea cunostintelor. Raport preliminar 
privind potenţialul naţional de cercetare ştiinţifică în domeniul 

 
Subcapitol 3.1 
A.3.1. Inventarierea si analiza rezultatelor si resurselor nationale in domeniul 
nanotehnologiilor 
Informatii intermediare privind activitatea principalelor grupuri active in domeniu: 

proiecte finantate din programe nationale, rezultate. (Responsabil: CO; P1-P10) 
 

A3.1.4. Stabilirea viitoarelor Directii Nationale Prioritare in corelare si cu 
directiile prioritare EU, internationale (CO; P1-P10); Responsabil: P1 

In cadrul acestui raport preliminar referitor la stadiul actual al domeniului nanotehnologiilor din 
Romania, si la identificarea preliminara a grupurilor si domeniilor performante primul pas a fost de a 
efectua o cautare folosind baza de date Web of Science a Institute of Scientific Indexing al Thompson 
Reuters. Aceasta baza de date este folosita intens de comunitatea stiintifica mondiala pentru evaluarea 
rezultatelor imediate ale cercetarii precum nr. de articole sau de citari. In cadrul acestei etape au fost 
realizate doar studii preliminare asupra domeniului, identificandu-se institutiile si cercetatorii cu 
contributii importante in domeniu, urmand ca in etapa a doua aceste rezultate sa fie defalcate la nivel 
de grupuri. 
  Numarul de articole obtinute pentru domeniul nano (am folosit la cautare urmatoarea formulare 
(adresa sa contina Romania si domeniul sau titlul sa contina un cuvant cu prefixul nano (nano*)). 
Numarul total de lucrari gasit este de 2731 articole care indeplinesc conditiile amintite in Science 
Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) -1990-prezent.  
Indicele Hirsch al Romaniei pe acest domeniu este 44 iar numarul de citari total este de 14862, 
rezultand un numar mediu de citari de 5,44. 
In figura 1 este prezentata variatia numarului de lucrari publicate si al numarului de citari publicate 
anual in perioada analizata in Romania. 
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Figura 2. Analiza numarului de lucrari si citari ale acestora legate de nano* publicate de grupuri din 
Romania in perioada 1990 - prezent 

 
Pentru comparatie au fost analizate rezultatele similare pentru mai multe tari. In tabelul 1 si figura 2 
sunt prezentate rezultatele obtinute pentru aceste tari. Mentionam ca analiza citarilor se poate face pe 
seturi mai mici de 10.000 de rezultate astfel incat pentru USA, Germania sau India au fost alese 
submultimi ale acestora (Harvard pentru USA, Delhi pentru India si Max Planck pentru Germania) 
 

Tabelul 1.Rezultatele cautarii pe domeniul nano* pentru cateva tari: 

Tara Nr. Articole Nr. citari Indice h Nr. citari/articol 
USA >100000 N.A. N.A. N.A. 
Harvard, USA 2342 130081 162 55,54 
Germany 38193 N.A. N.A. N.A. 
Max Planck, 
Germany 

7029 186352 163 26,51 

India 17163 N.A. N.A. N.A. 
Delhi, India 1889 12197 43 6,46 
Suedia 5572 99128 115 17,79 
Hungary 2280 26165 62 11,48 
Bulgaria 1190 9691 44 8,14 
Egipt 1274 7866 34 6,19 
Romania 2731 14862 44 5,44 

 
Analiza rezultatelor obtinute comparativ cu cele cateva tari alese este destul de interesanta. In 

primul rand se observa o intarziere de aproximativ 5 ani intre momentul in care se observa primele 
lucrari in domeniul nano in Romania comparativ cu celelalte tari. Din punct de vedere al calitatii si 
impactului privite prin prisma numarului de citari, al numarului mediu de citari si al indicelui h pozitia 
tarii noastre este comparabila cu a Bulgariei (indici h egali dar numar mediu de citari mai mic al 
Romaniei) si un indice h mai bun decat al Egiptului. Productia stiintifica in domeniul nano* a tarilor 
dezvoltate din vestul Europei precum si a Statelor Unite ale Americii este mult superioara atat in 
termeni cantitativi cat si calitativi. Cantitativ productia stiintifica a Romaniei in domeniul luat in 
considerare este comparabila cu a Universitatii Harvard dar factorul de impact al Romaniei este cu un 
ordin de marime mai mic ca numar mediu de citari iar indicele h este de aproximativ patru ori mai mic. 
Este foarte interesant faptul ca rezultatele Romaniei sunt extrem de apropiate cu cele obtinute pentru 
cautarea avand ca adresa Delhi, India. 
 

 
(a) 
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(b) 

 

 
(c) 

Figura 3. Numarul de lucrari publicate in domeniul nano si de citari aferente pentru (a) Bulgaria, (b) 
Ungaria si (c) Suedia 

 
 Este evident ca toate aceste rezultate se coreleaza atat cu gradul de finantare cat si cu educatia 
in domeniul publicarii, cu calitatea infrastructurii si cu politica de recrutare a personalului a tarilor sau 
institutiilor respective. Trebuie de asemenea remarcat ca tarile in care nanotehnologia promite a deveni 
o sursa consistenta de venituri sunt cele care au investit puternic in cercetarea din domeniu.  
De asemenea trebuie remarcat ca in tarile din estul Europei se poate observa clar impactul crizei 
economice asupra productiei stiintifice o dovada a impactului direct si puternic al finantarii asupra 
cercetarii stiintifice. 
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Figura 4. Distributia pe domenii a publicatiilor in domeniul nano. 

 
Analiza rezultatelor obtinute pe domenii este destul de dificila. In figura 4 sunt prezentate, conform 
indicilor revistelor din ISI Web of Science, principalele domenii (mai mult de 10 lucrari in domeniu) 
in care sunt publicate lucrarile nano*. Cele mai importante domenii sunt legate de materiale precum si 
de fizica si chimie.  
In figura 5 este prezentata situatia publicatiilor pe institutii de cercetare: 
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Figura 5. Primele 25 de institutii cf. numarului de lucrari ce contin termenul nano publicate in reviste 

indexate ISI 
Pentru a estima si impactul international al activitatii de cercetare a fost facuta statistica excluzand 
publicatiile din Romania. Situatia este prezentata in figura 6 (institutii care au mai mult de 20 de 
lucrari in domeniu).  
 

 
Figura 6. Institutii care au mai mult de 20 de lucrari ce contin termenul nano publicate in 

reviste din strainatate indexate ISI 
 
Institutiile cu contributie semnificativa in domeniu pana la momentul actual apartin celor trei mari 
grupuri existente in cercetarea romaneasca INCD-uri, Universitati si Institute ale Academiei. 
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Se observa ca avem 14 institutii care au publicat mai mult de 50 de lucrari in reviste editate in 
strainatate. Reprezentarea geografica este de asemenea uniforma toate marile centre universitare fiind 
prezente in acest clasament. 
 
In principal pentru succesul activitatii de cercetare trebuie sa fie obtinuta masa critica pentru 
personalul de cercetare, infrastructura si finantare. Complementar figurii 6 adaugam urmatorul set de 
date, i.e. finantarea din surse bugetare respectiv din proiecte de tip CEEX si PNII (atat Idei cat si 
Parteneriate). 

 

 

 
 
Figura 7. Distributia numarului de proiecte cu tema legata de nanotehnologie pe institutii: (a) Proiecte 

CEEX, (b) Proiecte IDEI, (c) Proiecte Parteneriate PN 2 
 
In figura 7 sunt prezentate rezultatele obtinute prin analiza proiectelor finantate prin competitiile 
CEEX si PN 2 in domeniul nanotehnologiilor. Distributia este in relativa concordanta cu rezultatele 
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analizei publicatiilor ISI. De asemenea, analizand datele privitoare la infrastructura trebuie remarcat ca 
aceste institutii cu rezultate de impact si care au beneficiat de finantare sunt si cele care au avut 
oportunitatea de a-si dezvolta baza materiala in mod deosebit. Este de presupus ca pentru institutiile 
unde exista atat infrastructura cat si personalul calificat investitiile in activitatea de cercetare vor 
conduce la rezultate de foarte buna calitate cu potential ridicat de impact. La momentul de fata nu au 
fost  identificate domeniile specifice din nanotehnologie care au fost finantate pentru institutiile 
respective si nu a fost realizata corelarea cu personalul si infrastructura, analiza detaliata urmand a fi 
facuta pe baza unor chestionare specifice in partea a doua a proiectului. 
 
In tabelul 2 sunt prezentate unele corelatii cu domeniile aferente grupurilor de lucru din cadrul 
prezentului proiect determinate folosind baza de date ISI. De asemenea in acest tabel sunt prezentate 
principalele institutii cu rezultate peste un anume prag (10 lucrari – cu exceptia zonelor unde nu exista 
nici o institutie care sa atinga acest prag) in domeniu. 
 
Tabelul 2. Situatia pe domenii in functie de numarul de lucrari indexate ISI 
  
Domeniu Numar 

de 
lucrari 

Numar 
de citari 

Indice 
h 

Nr. 
mediu 
de citari 

Institutii active in domeniu 

1. Nanoelectronica si 
fotonica 

179 946 16 5,28 Universitatea Babes Bolyai 
Universitatea din Bucuresti 
INCD Fizica Materialelor 
Universitatea Politehnica din Bucuresti 
INCD Tehnologii Izotopice si Moleculare 
Cluj 

2. Bio – nano 
sisteme 

354 1375 18 3,88 Universitatea din Bucuresti 
Universitatea Politehnica din Bucuresti 
Universitatea Babes Bolyai 
INCD Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiilor 
Universitatea Al. I. Cuza Iasi 
INCD Fizica Materialelor 
Institutul Petru Poni 
Univ. Lucian Blaga 
INCD Microtehnologie 
INCD Fizica Tehnica 
Univ. Medicina si Farmacie Iuliu Hateganu 
Univ. Politehnica Timisoara 

3. Industrie 
chimica/chimie 

81 611 14 7,54 Universitatea Babes Bolyai 
INCD Fizica Materialelor 
Universitatea Politehnica din Bucuresti 

4.Tehnologii 
nucleare 

11 52 4 4,73 Universitatea Alexandru Ioan Cuza  
INCD Fizica Nucleara Horia Hulubei 
(cate doua lucrari) 

5. Energie 312 1925 22 6,17 INCD Fizica Materialelor 
INCD Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiilor 
Universitatea din Bucuresti 
Universitatea Politehnica din Bucuresti 
Universitatea Babes Bolyai 
Universitatea Al. I. Cuza Iasi 
Universitatea Ovidius 
INCD Tehnologii Izotopice si Moleculare 
Cluj 
INCD Fizica Tehnica Iasi 
Institutul Petru Poni 
INCD Microtehnologie 
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6. Industrie de 
prelucrare 

25 129 5 5,16 Institutul Petru Poni 
(6 lucrari publicate) 

7. Transporturi 0? - - - - 
8. Mediu 51 242 7 4,75 Universitatea Babes Bolyai 

INCD Fizica Materialelor (7 lucrari) 
9. Toxicologie 32 81 6 2.53 Universitatea din Bucuresti (5 lucrari) 
10. Reconstructie si 
conservare 

0? ? ? ? - 

11. Securitate si 
siguranta 

1 - - - - 

 
Aceasta statistica a fost facuta cautand cuvintele cheie aferente titlurilor domeniilor si este perfectibila. 
Totusi anumite tendinte sunt clare si anume ca cele mai active grupuri de cercetare isi desfasoara 
activitatea in domeniile Bio – nanosisteme, Energie si Nanoelectronica si fotonica. De asemenea se 
remarca faptul ca numarul de lucrari publicate in domeniul nano nu se regaseste in totalitate in acest 
tabel. Este foarte probabil ca multe din lucrarile publicate in domeniul nano sa nu fie corelate direct cu 
domeniile prezentate, fiind studii mai generale. In principiu unul din aspectele importante al strategiei 
Romaniei in domeniul nano va trebui sa fie legat mai puternic de aplicatii. 
Pentru identificarea colectivelor cu impact in domeniul nano a fost realizata o analiza specifica a 
setului de lucrari. Astfel cei mai productivi 40 de cercetatori romani activi in domeniul nano sunt 
prezentati in tabelul 6. 
 
1 CHIRIAC, H  88  INCD Fizica Tehnica     
 2 CIUPINA, V  59  Universitatea Ovidius 
 3 MIHAILESCU, IN  59  INCD Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei 
 4 BAIBARAC, M  57  INCD Fizica Materialelor 
 5 BALTOG, I  56  INCD Fizica MAterialelor 
 6 ALEXANDRESCU, R  55  INCD Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei 
 7 MORJAN, I  55  INCD Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei 
 8 ZAHARESCU, M  55  Institutul de Chimie Fizica al Academiei 
 9 PRODAN, G  52  Universitatea Ovidius 
 10 BIRIS, AR  49  INCD Tehnologii Izotopice 
 11 BIRIS, AS  46  INCD Tehnologii Izotopice 
 12 DONESCU, D  45  ICECHIM 
 13 STANCU, A  43  Univ. Al. I. Cuza Iasi 
 14 ASTILEAN, S  40  Universitatea Babes Bolyai Cluj 
 15 DIUDEA, MV  39  Universitatea Babes Bolyai Cluj 
 16 VASILE, E  38  Metav SA 
 17 CRISAN, M  37  Institutul de Chimie Fizica al Academiei 
18 ENCULESCU, I  37  INCD Fizica Materialelor 
 19 DRAGOMAN, M  35  INCD Microtehnologie 
 20 DUMITRACHE, F  34  INCD Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei 
 21 SANDU, I  32  Univ. Al. I. Cuza Iasi 
 22 VEKAS, L  31  Academia Romana, Timisoara 
 23 LUPU, D  30  INCD Tehnologii Izotopice 
 24 MITOSERIU, L  30  Univ. Al. I. Cuza Iasi 
 25 FILOTI, G  29  INCD Fizica Materialelor 
 26 SIMA, M  29  INCD Fizica Materialelor 
 27 BICA, D  28  Academia Romana, Timisoara 
 28 DIAMANDESCU, L  28  INCD Fizica Materialelor 
 29 MEGHEA, A  28  Univ. Politehnica Bucuresti 
 30 PARVULESCU, VI  28  Univ. din Bucuresti 
31 CRISAN, O  27  INCD Fizica Materialelor 
32 DRAGOMAN, D  27  Universitatea din Bucuresti 
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 33 SOARE, I  27  INCD Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei 
 34 TEODORESCU, VS  27  INCD Fizica Materialelor 
 35 PATRON, L  26  Institutul de Chimie Fizica al Academiei 
 36 POPA, M  26  Institutul de Chimie Fizica al Academiei 
 37 SERBAN, S  26  ICECHIM 
 38 VOICU, I  26  INCD Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei 
 39 LUPU, N 25 INCD Fizica Tehnica 
 40 POP, V 25 Universitatea Babes Bolyai Cluj 
 
 
Se observa ca autorii sunt distribuiti pe institutiile care au si o activitate notabila in domeniu. Practic 
acestea sunt grupurile de cercetare cu activitate deosebita in domeniu, grupuri in care a fost atinsa 
masa critica necesara pentru a obtine un impact real al activitatii de cercetare. Este de presupus ca 
aceste grupuri de cercetare beneficiaza in afara masei critice umane si de infrastructura de cercetare 
necesara. 
Pentru partea a doua a proiectului vom identifica grupurile de cercetare perfomrante – ne putem opri la 
grupuri care au publicat mai mult de un prag stabilit in cadrul consortiului (de exemplu grupurile de 
cercetare cu mai mult de 5 lucrari publicate in reviste internationale). Un chestionar specific va fi 
adresat acestor grupuri cu scopul de a se identifica principalele subdomenii in care aceste grupuri sunt 
active, domeniile pe care grupurile doresc sa le abordeze precum si pe cele pe care le considera de 
interes pentru urmatoarea perioada de timp.  

Primele zece lucrari ca numar de citari publicate in domeniul nanotehnologiilor, cu autori din 
Romania sunt listate in Anexa A3.1.4.A. 

 
 
Raport preliminar privind identificarea şi gestionarea pericolelor şi evaluarea riscurilor 

utilizării nanomaterialelor şi nanotehnologiilor; Responsabil: P8  
 
              Nanotehnologia are potenţialul de a îmbunătăţi dramatic eficacitatea a o serie de produse de 
consum şi industriale existente şi ar putea avea un impact semnificativ asupra dezvoltării de noi 
aplicaţii, de la diagnostic şi tratament si pana la protejarea si remedierea mediului inconjurator. Din 
cauza gamei largi de aplicaţii posibile in nanotehnologie, evaluarea continuă a riscurilor potenţiale 
asupra sănătăţii asociate cu expunerea la nanomateriale este esenţială pentru a asigura manipularea lor 
în condiţii de siguranţă. Nanomaterialele sunt materiale produse de oameni de stiinta si ingineri care 
au cel puţin o dimensiune cuprinsa între 1 şi 100 de nanometri. Nanomaterialele prezintă adesea 
proprietăţi fizice şi chimice unice care conferă caracteristici specifice esenţiale in procesul ingineriei 
materialelor, dar se cunosc foarte puţine despre ce efect aceste proprietăţi pot avea asupra sănătăţii 
umane. Cercetările au arătat că, caracteristicile fizico-chimice ale particulelor pot influenţa efectele lor 
în sistemele biologice. Aceste caracteristici includ: dimensiunea particulelor, forma, sarcinele de pe 
aria suprafatei, proprietăţile chimice, solubilitatea, şi gradul de aglomerare. Până cand rezultatele din 
studiile de cercetare pot elucida complet caracteristicile nanoparticulelor care pot constitui un potenţial 
risc pentru sănătate, măsuri de precauţie sunt justificate si trebuiesc luate. 

Documentul anexat (Anexa3.1.4.B)  este realizat pentru a oferi o imagine de ansamblu a ceea 
ce se ştie despre pericolele nanomaterialelor şi măsurile care pot fi luate pentru a reduce expunerile la 
locul de muncă.  

Continuu dorim şi solicităm comentarii din partea practicienilor din domeniul securităţii şi 
sănătăţii muncii, cercetătorilor, inovatorilor de produs şi producătorilor, angajatorilor, lucrătorilor, 
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membrii grupurilor interesate, precum şi publicului larg, astfel ca ghidarea si normele existente pentru 
ocrotirea sănătatii si a sigurantei sa poată fi rafinată în continuare şi diseminată. Oportunităţi pentru a 
oferi feedback şi informaţii sunt disponibile pe tot parcursul acestui document. 

In documentul anexat (raport P8) este prezentat un rezumat al constatărilor şi al 
recomandărilor majore: 
Potenţialele probleme de sănătate; 
Potenţialele probleme de siguranţă; 
Lucrul cu Nanomaterialele; 
Evaluarea si caracterizarea expunerii la nanomateriale; 
Măsuri de precauţie; 
Supravegherea Sanătătii Ocupaţionale; 


