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LISTĂ CONTRACTE 

 

 

1) Proiect pe un an (2002), finanţat din bugetul de stat prin MEC – ORIZONT 

2000; Tema contractului: “Cercetări privind utilizarea uleiurilor vegetale ca şi 

combustibili alternativi la motoarele Diesel de medie putere şi efectele privind 

reducerea poluării”, membru proiect, 2002, contract nr. 25/3.06.2002, director 

proiect: prof. Dr. ing. Nicolae Cordoş. 

2) Cordoş Nicolae – responsabil din partea UTC-N / Burnete Nicolae, Brânzaş 

Petru, Filip Nicolae, Barabas Istvan, Todoruţ Adrian, Coldea Cristian, Holom 

Florin, Bacu Florin – membri /  Proiect prioritar PP7 (Membru din partea UTC-

N), început în anul 2002: “Biocombustibili Diesel ecologici şi glicerină obţinute 

prin procesarea chimică a resurselor regenerabile”. Contract nr. 112/2002 

(MATNANTECH), coordonat de ICIA Cluj-Napoca (UTC-N este partener), 

valoare proiect 4 100 000 000 lei, valoarea contractului 2 800 000 000 lei, anii 

2002, 2003, 2004. 

3) Proiect cu MEC, cod CNCSIS 648: “Cercetări privind realizarea de noi tipuri 

de segmenţi în scopul    îmbunătăţirii etanşării camerei de ardere a motoarelor 

cu ardere internă la toate regimurile de funcţionare”, membru proiect, 2002, 

director proiect: prof. Dr. ing. Nicolae Băţaga. 

4) Proiect nr. 861/26.09.2002, finanţat de BANCA MONDIALĂ prin Ministerul 

Agriculturii şi Alimentaţiei. Titlul proiectului: “Valorificarea producţiei de 

rapiţă în vederea utilizării acesteia ca şi combustibil pentru tractoare în 

România”, valoare totală 175.000 USD, valoare SCG 140.000 USD, membru 

proiect, director de proiect: prof. dr. ing. Nicolae Cordoş, anii 2002, 2003. 

5) Contract 5C12 din 04.08.2003, programul AMTRANS “Utilizarea 

combustibililor alternativi, ecologici în transportul urban pentru limitarea 

efectelor poluante în marile oraşe”, valoare 387 milioane lei, membru contract, 

director de proiect prof. Dr. ing. Burnete Nicolae, anii 2003, 2004. 

6) Proiect tip A nr. 33385/29.06.2004 (Tema A 13, COD CNCSIS 874), pe doi ani 

(2004-2005), “Cercetari privind reciclarea uleiurilor alimentare uzate prin 

utilizarea lor ca si combustibili la motoarele cu aprindere prin comprimare”, 

valoare contract pe primul an de finanţare: 110 500 000 lei, director proiect: 

prof. dr. ing. Nicolae Burnete. 

7) Proiect tip A nr. 33385/29.06.2004 pe trei ani (2004-2006), “Cercetări privind 

evaluarea şi valorificarea resurselor energetice, pe bază de biomasă într-o 

fermă agricolă” tema A35, cod CNCSIS 875, 65.000 mii lei, membru proiect, 

director proiect: prof. Dr. ing. Roş Victor. 

8) “Evaluarea zgomotului şi a vibratiilor produse prin trafic rutier si evidentierea 

factorilor de risc in locatii specifice din municipiul Cluj-Napoca: str. Donath, 

str.  I. L. Caragiale, str. Horea si str. Caii Ferate”, contract nr. 

19003/22.03.2004, valoare 94,5 mii lei, membru proiect, responsabil contract 

din partea UTC-N prof. Dr. ing. Filip Nicolae. 



9) Proiect de excelenţă “Posibilităţile şi limitele ecologizării transportului urban 

prin utilizarea combustibililor proveniţi din uleiuri vegetale”, acronim 

ECOTRANS, beneficiar CNCSIS, suma 1180000, director prof. Dr. ing. Burnete 

Nicolae. 

10) Proiect de excelenţă nr. 372/2006 “Sistem complex pentru cercetarea 

fenomenelor de degradare a terenurilor arabile şi monitorizarea impactului 

negativ al agriculturii asupra resurselor naturale şi a schimbărilor climatice 

globale”, valoare subcontract: 100.000 lei, beneficiar CNCSIS, director din 

partea UTC – N conf. Dr. ing. Ghereş Marius. 

 11) Proiect de excelenţă CEEX, modul III, nr. 59/2006        2006-2007 

„Promovarea cercetărilor şi participării în programe transnaţionale Europene în 

domeniul utilizării eficiente a surselor de energie regenerabile din agricultură BIO-

ENERGRO” , suma 200000 ron, prof. dr. ing. Victor Roş. 

12)  Proiect nr. 761/2006 “Cercetari privind obtinerea unor combustibili si materii 

prime din surse regenerabile COMBREG”, membru din partea Fac. de 

Mecanică, anii 2006-2008, suma 550000 ron, director prof. dr. Violeta Popescu. 

13) Contract de cercetare nr. 3.1-039/14.09.2007 “Dezvoltarea de produse 

ecologice, din materiale biodegradabile, destinate realizării de ambalaje şi 

elemente de protectie”, valoare totală 30.000 lei pentru partenerul UTC-N, 

beneficiar INMA Bucureşti, responsabil din partea UTC-N prof. Dr. ing. Bâlc 

Gavril. 

14) Contract de cercetare tip Invent “Creşterea fiabilităţii motoarelor cu piston prin 

utilizarea segmenţilor gemeni”, suma 40000 ron, director din partea Facultăţii 

de Mecanică prof. Dr. ing. Burnete Nicolae, coordonator ICPT Tehnomag SA. 

15) Proiect de excelenta “Managementul creşterii mobilităţii urbane şi modalităţi 

de implementare a soluţiilor durabile, menit să satisfacă cerinţele sociale şi 

economice de perspectivă, în traficul rutier”, acronim MOB URBIS, beneficiar 

CNCSIS, suma 144500 ron, director prof. Dr. ing. Filip Nicolae. 

16) Contract 56/25.04.2007 “Reabilitarea structurii rutiere şi îmbunătăţirea 

circulaţiei auto – studiu de trafic pentru municipiul Olteniţa”, suma 70000 ron, 

director prof. Dr. ing. Brânzaş Petru. 

17) “ Îmbunătăţirea eficienţei energetice a trenurilor de marfă, creşterea capacităţii 

reţelei de cale ferată şi întărirea rolului acesteia în transportul intermodal cu 

ajutorul sistemelor GPS COMPRAIL”, 2009 (un an), suma 37975,69 ron, 

director conf. dr. ing. Vlad Radu. 

18) Contract IDEI "Valorificarea potenţialului energetic din undele de presiune de 

la motoarele cu ardere internă prin conversia termodinamică şi electrică", cod 

CNCSIS 834, 2008-2011, suma 875000 ron, director prof. dr. ing. Nicolae Filip. 

 

 

 

 

Şef lucr. dr. ing. Cristian Coldea 


