
Motorul revolutiei energetice bazate pe
hidrogen - Pilele de combustibil, pe drumul de 

la cercetare la productie prin minimizarea
barierelor tehnologice - ROFCC



Proiectul are drept obiectiv principal unirea de competente inter si multidisciplinare existente la nivel national 
pentru crearea unei “linii de dezvoltare” a elementului nucleu aferent tehnologiei energetice a hidrogenului –

pila de combustibil. Considerat ca cea mai promitatoare solutie de integrare a serviciilor energetice in totalitatea
lor ( inclusiv automotiv) , hidrogenul se profileaza ca vectorul energetic cu cea mai exploziva implementare pe

termen scurt si mediu. 
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(trei grupuri distincte)
• Grup Prof. Enachescu – Centrul pt. Stiinta

Suprafetelor si nanotehnologie
• Grup Prof. Savu – TCM
• Gup prof. Darie - Energie

INFLPR – Bucuresti
Grup Procesare cu Laser
Grup Fotochimie cu Laseri
Grup Ingineria Suprafetelor
in plasma 

ICMPP Iasi
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Centrul National pentru Hidrogen si 
Pile de Combustibil



De la competențe la potențial

Capabilități umane și
instrumentale

existente pe centre de 
excelență

• Existența unui Centru Național pentru Hidrogen , 
recunoscut pe plan internațional – JTI – JU on 
Hydrogen

• Existența unei capabilități de excelență privind
dezvoltarea de membrane/catalizatori - ICMPP

• Capabilități tehnologice de ultimă generație pentru
prelucrări mecanice

Momentul adecvat pentru
potențiala dezvoltare de companii

de tip “high-tech” în energie

Probleme rezolvate prin derularea
proiectului

• Eliminarea unor probleme tehnologice legate de costuri și fiabilitate

• Dezvoltarea interacției dintre cercetători din domenii diferite pentru
definirea de noi soluții tehnologice

• Dezvoltarea unei mase critice de cercetători în domeniul hidrogenului
prin conjugarea eforturilor din mai multe medii de cercetare

Crearea unui “cluster” de 
business in domeniul

energeticii hidrogenului
si a stocarii energiei in 

general

• Abordarea unitară la nivel național în ceea ce privește
activitatea de CD în domeniul hidrogenului, prioritate
stabilita de UE.

• Generare de companii start-up intr-un domeniu nou –
High-tech energetic

• Crearea unei infrastructuri distribuite de productie si 
inovare in domeniul electrochimic.



• Relații de interdependență între proiecte
• Management distinct dar integrat pentru proiectele componente
• Utilizare de rezultate de la primele proiecte  date de intrare pentru ultimele două
• Ciclu complet de CDI – de la activități de cercetare industrială la demonstrare
• Utilizare integrată a infrastructurilor de cercetare



Organizare de 2 scoli de vara –
tematica energetica

hidrogenului si Materiale
nanostructurate pentru energie

3 sesiuni de training –
organizate la UPB

• 20% din valoarea totala a bugetului ( valoare minima acceptata).
• 10 tineri cercetatori angajati – cecuri de mobilitate de tip B
• Cecuri de tip B – vizite de lucru programate pentru cercetatorii cu experienta intre organizatiile

partenere. Cecurile sunt vitale tinand cont de intercorelarea proiectelor si de participarea in comun la 
experimente/masuratori.

• 10 tineri cercetatori angajati – cecuri de formare resursa umana – insusire noi tehnici si tehnologii
• Cecuri de tip A1 – utilizarea infrastructurii de cercetare intre parteneri. Conform 

pachetului de informatii au fost considerate ca solutii oferite pentru
analize/determinari/masuratori/teste ce nu au fost initial programate in cadrul
programului de lucru, dar care pot fi completate de partenerii de proiect. 

“La depunerea propunerii de proiect complex nu este necesară cunoașterea în
detaliu a modului de utilizare a cecurilor. Acestea se pot activa pe măsura
identificării nevoilor”. 

• Cecuri de tip A2 – in partea a doua a proiectului sunt estimate multiple interese
din partea companiilor in a prelua rezultate, convertite in experimente si
demonstratii la sediul acestora.



• activitățile propuse în proiect, valorifică
complementaritatea expertizei
organizațiilor și centrelor de cercetare, 
închegând totul într-o facilitate virtuală 
distribuita ce va putea aborda tematici 

complexe în domeniul energeticii 
hidrogenului.

•Coagularea unor infrastructuri din diverse 
domenii de acțiune în cadrul unui efort de 
tip „cercetare-direcționată” pentru
dezvoltarea pilelor de combustibil, și
crearea oportunităților de a aduce acest
echipament la un TLR 5, apropiat de 
comercializare

•Cresterea productiei stiintifice – 12 
articole stiintifice ( cu cotatie ISI) vor
fi publicate pe parcursul proiectului si
un numar de 8 cereri de brevet vor fi 
inainate spre aprobare.

•proiectul va deveni un catalizator
pentru o potențială creștere
substanțială de producție de 
publicații/brevete

• dezvoltare cariere în cercetare, în
domeniul noilor tehnologii
energetice ale hidrogenului.

• un număr de 10 tineri cercetători 
vor fi angajați în noile facilități de 
cercetare cu nevoi de personal și
cu posibilități de relansare, 
existente. Resurse

umane

Capabilitate
stiintifica si
tehnologica

Capabilitate
de 

“networking”

Infrastructura
de cercetare



- 10 locuri de muncă în cercetare susţinute prin program: din care 8 sunt în unități cu 
deficit de personal – CO, P1 și P2 (3 dintre aceștia fiind cercetători POSDRU –P1);

- 8 cereri brevete ce vor fi depuse la nivel naţional; 

- 14 produse noi/ 6 tehnologii oferite mediului economic; 

- 12 articole ISI

- structurarea ofertei de servicii de cercetare și tehnologice și prezentarea în platforma 
www.erris.gov.ro pentru cele 5 instituții partenere; 

- Stagii de pregătire și vizite de lucru; 

- 12 servicii de cercetare oferite prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibilă 
pentru implementarea proiectului

- 1 program comun de CDI. 

http://www.erris.gov.ro/


1-FD – Dinamica fluidelor bifazice – modelare, proiectare și dezvolatre tehnologie de realizare a plăcilor 

bipolare și straturilor de difuzie a gazelor pentru pile de combustibil tip PEM 
- Formulare care supralicitează ("investigarea exhaustiva a tehnologiilor fezabile de realizare a PB"). Fraza apare doar în anexa B, la 

Descrierea proiectului, în Anexa C fiind detaliat scopul investigațiilor (2 modele de plăci bipolare). Nu se va face cercetare bibliografică 
sau testarea tuturor tehnologiilor de obținere a PB.

- Performanțe mai mari decât standardele mondiale și parametrii neprecizați. Riscul de a nu le atinge dispare dacă nu sunt precizate 
Anexa C1.2 prezintă toate caracteristicile urmărite iat capitolul privind identificarea riscurilor prezintă Riscurile tehnologice și 
metodele de contracarare.

- Subevaluarea etapei a 3 a – singura cu livrabile în forma practică. Este, de fapt, etapa în care se asigură furnizarea de plăci bipolare și 
straturi de difuzie (L12-L17) când vor fi preluate de proiectul 4 AUT.

2-CAT - Catalizatori – procese electrochimice în pile de combustibil tip PEM
- Nu e clar de ce activitatile 2.1 si 2.2 nu se termina si cu publicatii daca se afirma ca rezultatele sunt noi si superioare solutiilor 

existente. Doar faptul ca se asteapta rezultatele activitatii 2.4 ar justifica, partial, aceasta lipsa. Activitățile 2.1 și 2.2 se desfășoară 
între L4-L7 și conduc la materiale care este necesar să fie caracterizate în A 2.4 (L6-L11) pentru a putea obține rezultate relevante cu 
potențial publicabil, așa cum însăși evaluatorul remarcă. 

3- MEA-Electroliți–procese de realizare a membranelor și ansambluri MEA pornind de la ionomeri și nanostructuri
- Activitatile 3.1 si 3.2 se pot unifica intr-o singura activitate avand in vedere ca identificarea de noi polielectroliti a fost sau ar fi 

trebuit sa fie considerata inca din faza de redactare a proiectului. 
- Notiunea de "produs nou" dezvoltat este improprie/neclara. Proiectul conduce la realizarea de 14 produse noi - fiind vorba despre 

componente ale pilelor de combustibil sau despre pila în sine. Aici produs nou se referea la membrane. 
- La activitatea 3.5 nu se precizeaza ce teste mecanice si de degradare se vor face. Această activitate se referă la testarea 

performanțelor membranelor realizate (curbe de polarizare, voltametrie ciclică) comparativ cu o pilă de referință cu membrane
comerciale.



- Implementarea externă a rezultatelor se face către beneficiari care și-au manifestat interesul de a promova și  comercializa 
componentele dezvoltate, fiind vorba despre un transfer de cunoaștere și de colaborări viitoare

- Calitatea articolelor - evident se dorește publicarea în zona galbenă și roșie, astfel că am considerat redundat să includem 
o mențiune de genul  „factor de impact mai mare decât... ″.   

- Scolile de vara nu sunt considerate ca fiind un vector de diseminare. În principal școlile de vară sunt dedicate transferului 
de cunoaștere și acumulării de informații, însă in anexa B în cadrul Acordului de parteneriat se menționează că „cele 2 școli
de vară și 3 sesiuni de training vor fi și ele un prilej pentru prezentarea și diseminarea rezultatelor obținute. ″

4-AUT - ”Proiectare și realizare soluții inteligente-de asamblare pile de combustibil de puteri medii (< 5 kW)”

5-TV - Testare și validare pentru tehnologia de dezvoltare a pilelor de combustibil. Demonstrare performanțe 
pentru un ansamblu de 5kW
- Ar fi de asteptat ca analiza de piata sa cuprinda o arie mai larga decat Romania. 
- Nu este clar daca analiza de impact asupra mediului include si efectul producerii hidrogenului din gaz natural.
- Nu exista date/estimari privind infrastructura de alimentare cu hidrogen la preturi accesibile necesara pentru promovarea 

utilizarilor de tip "Casa pasiva". 
- Nu exista alte propuneri de implementare desi intre livrabilele proiectului se propun "Programe de testare pentru aplicații 

automotive staționare și portabile" ".


