ANEXA 1 (la metodologie)
RAPORT DE AUTOEVALUARE
perioada 2005 - 2007
1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare
1.1. Denumirea:
SC NATURA SRL – Departament Cercetare-Dezvoltare
1.2. Statutul juridic*1):
Societate Comerciala – SRL
1.3. Actul de înfiinţare*2):
Legea nr. 31/1991
Sentinta civila - Dosar nr.263 din data 16.08.1991
Numar de ordine in registrul Comertului: J32/1359/1991 din data 29.08.1991
Cod unic de inregistrare: RO782632 din data 30.11.1992
Act Constitutiv actualizat nr.937 din data 17.05.2006
1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori:
3866
1.5. Director:
CS II Ing. HUDAK GYONGYIKE
Administrator:
Conf.Dr. ROSENBERG LADISLAU
1.6. Adresa:
BIERTAN str. Aurel Vlaicu nr.1, cod 557045, jud. Sibiu
1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail:
Telefon: 0269 868268; 0269 806701; Fax: 0269 806701; 0269 831011
Pagina web: http://www.natura.3x.ro; E-mail: naturabiertan@yahoo.com
2. Domeniul de specialitate
2.1. Conform clasificării UNESCO*3):
31-Stiinte agrare
3101-Agrochimie
3101.08-Produse agricole nealimentare
3103-Agronomie
3103.01-Productia culturilor
32-Stiinte medicale
3206-Stiintele nutritiei
3209-Farmacologie
3209.04-Medicamente naturale
3209.07-Fitofarmacie
3210-Medicina preventiva
33-Stiinte tehnologice
3309-Tehnologii alimentare
3312-Tehnologia materialelor
3328-Procese tehnologice

2.2. Conform clasificării CAEN:
2442-Fabricarea preparatelor farmaceutice
2452-Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
2463-Fabricarea uleiurilor esentiale
0113-Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bauturi si mirodenii (plante
medicinale si aromatice)
523-Comert cu amanuntul in magazine specializate, al produselor farmaceutice si
medicale, al produselor de cosmetica si de parfumerie
7310-Cercetare-dezvolatre in stiinte fizice si naturale
7320-Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7414-Activitati de consultanta pentru afaceri si management
3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare
3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare,
inovare:
-cercetari privind cultivarea ecologica, prelucrarea si valorificarea plantelor medicinale si
aromatice, obtinerea de noi produse fitoterapeutice – biologic active (cosmetice, suplimente
alimentare, preparate farmaceutice, etc.);
-identificarea de noi surse de compusi biologic activi;
-identificarea, izolarea si valorificarea a noi compusi bioactivi de origine vegetala (plante
medicinale si aromatice);
-analiza principiilor active din plante in vederea valorificarii lor optime in produse naturale,
intermediari pentru diferite domenii, industria farmaceutica, alimentara, cosmetica, de acoperiri
organice;
-proiectarea si dezvoltarea de noi produse biologic active cu proprietati controlate special
proiectate pentru diverse utilizari;
-cercetarea si dezvoltarea de noi tehnici de extractie performante din materiale vegetale;
-studii privind formularea unor produse fitoterapeutice multifunctionale inovative, avand in
compozitie aditivi speciali naturali, nanoparticule (nano-Ag2O, nano-TiO2, nano-Au2O, etc.) cu
proprietati antimicrobiene, antiseptice, fotoprotectoare;
-proiectarea de noi produse cu proprietati speciale pentru diverse utilizari;
-cercetarea, proiectarea si obtinerea nanocompozitelor cu proprietati speciale, controlate,
avand in compozitie aditivi naturali;
-cercetari industriale, transpunerea tehnologiilor la scara pilot productiv in vederea
introducerii in fabricatie la agenti economici;
-elaborarea documentatiilor de transfer tehnologic, studii de fezabilitate, de piata, de
impact de mediu, social, economic, plan de afaceri;
-transfer tehnologic, elaborarea tehnologiilor de fabricatie a produselor;
-promovarea produselor inovative;
-promovarea rezultatelor cercetarii prin participari la manifestari stiintifice nationale si
internationale, articole, publicatii, participare la targuri;
-organizarea de manifestari stiintifice nationale si internationale (firma detine sali speciale
pentru conferinte si cursuri);
-dezvoltarea de parteneriate cu universitati, institute de cercetare, ONG-uri in vederea
participarii la competitii nationale si internationale, FP7.
3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de
recunoaştere a acestora:
Valorificarea rezultatelor cercetarii:
• cercetare aplicativa - valorificarea stiintifica : protejarea solutiilor originale prin brevet de
inventie, participarea la manifestari stiintifice interne si internationale, publicarea de lucrari
stiintifice, articole ; organizarea de manifestari stiintifice ;

•

Dezvoltare tehnologica - valorificarea tehnica : aplicarea tehnologiilor de obtinere elaborate,
realizarea de modele experimentale functionale, prototipuri, introducerea in fabricatie la
agenti economici de profil.

3.3. Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat: nu are datorii la bugetul de stat
(anexat – Bilantul financiar-contabil, Contul de profit si pierderi, anul 2007)
Situatia patrimoniala la 31dec.2007
-active imobilizate – 600797 lei
-active circulante – 1026914 lei
din care:
-stocuri -566939 lei
-creante - 449744 lei
-disponobilitati banesti – 10231 lei
-conturi regularizare – 81968 lei
Total active – 1709679 lei
-Capital propriu – 511711 lei
din care:
-capital social – 3000 lei
-rezerve – 486328 lei
-rezultatul reportat – 12227 lei
-profit net – 10156 lei
-Datorii curente – 1197968 lei
din care:
-capital imprumutat – 592454 lei
Total pasiv – 1709679 lei
-Venituri totale – 878966 lei
din care:
-venituri din exploatare – 873795 lei
-venituri financiare – 40 lei
-venituri extraordinare – 5131 lei
-Cheltuieli totale – 864736 lei
din care:
-cheltuieli din exploatare -838825 lei
-cheltuieli financiare – 25911 lei
-Profit brut -14230 lei
din care:
-din exploatare – 34970 lei
-pierdere financiara – 25871 lei
-din activ extraordinara – 5131 lei
-Impozit profit – 4074 lei
-Profit net – 10156 lei
-Cifra de afaceri – 723355 lei
din care:
-din productie vanduta – 509362 lei
-din vanzare marfuri – 213993 lei

Analiza principalilor indicatori economico-financiara la 31.dec.2007
1.Indicatori de lichiditate:
a. lichiditatea curenta = active curente / datorii curente = 1.36
b. lichiditatea imediata = (active curente – stocuri) / datorii curente = 0.89
2.Indicatori de risc:
a. indicatorul gradului de indatorare = (capital imprumutat / capital propriu ) x 100 = 116 %
3.Indicatori de activitate:
a. viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri / active imobilizate = 1.20
b. viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri / total active = 0.42
4. Indicatori de profitabilitate:
a. marja bruta din vanzari = (profit brut din vanzari / cifra de afaceri ) x 100 = 4.8 %
Anexe:
-prezentarea firmei
-certificat nr.1644 pentru sistemul de management al calitatii acordat acordat
SC NATURA SRL, de catre SC SIMTEX – Organismul de Certificare SA Bucresti
-Master certificat BCS Oko-Garantie Gmbh, DE-001-Oko-Kontrollstelle – agricultura
ecologica, produse ecologice plante medicinale
4. Criterii primare de performanţă

punctaj
4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI*4)
4.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice
1 x 30
4.1.2. Punctaj cumulat ISI*5)
0x5
4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI*6)
0x5
(Lista lucrărilor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.1)
Total punctaj cap. 4.1:
30
4.2. Brevete de invenţie*7)
4.2.1. Număr de brevete
4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI
(Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.2)
Total punctaj cap. 4.2:

1 x 30
0x5
30

4.3. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete,
omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din
activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar
(Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia).

4.3.1. Număr de produse, tehnologii, studii, servicii
8 x 20
(Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.3)
Total punctaj cap. 4.3: 160
Total punctaj cap. 4:

220

5. Criterii secundare de performanţă
5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate*8) fără cotaţie ISI
5.1.1. Număr de lucrări
0x5
(Lista lucrărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.1)
Total punctaj cap. 5.1: 0
5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program
5.2.1. Număr de comunicări prezentate
18 x 5
(Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2)
Total punctaj cap. 5.2: 90
5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative,
proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în
cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar
5.3.1. Număr de modele, normative, proceduri etc.:
11 x 5
(Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 5.3)
Total punctaj cap. 5.3: 55
Total punctaj cap. 5:

145

6. Prestigiul profesional
6.1. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste
(cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor
edituri internaţionale recunoscute
Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea:
0 x 20
Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii
6.2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria
B în clasificarea CNCSIS)
Număr de prezenţe:
0 x 10
Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii
6.3. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie
Număr de premii:
Nr. crt. Nume Premiul Anul

0 x 20

6.4. Premii naţionale ale Academiei Române
Număr de premii:
Nr. crt. Nume Premiul Anul

0 x 20

6.5. Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare
Număr de conducători de doctorat:

0 x 10

6.6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare
Număr de doctori în ştiinţă:

1 x 10

Total punctaj cap. 6: 10
Total punctaj cap. 4+5+6: 375

7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face
evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea):
7.1. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri
publice*9): 0
7.2.Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private:0
7.3. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice*10):
1 Proiect PN II - 2007
Partener 4 - SC NATURA SRL
Valoare subcontract Partener 4 : 100.000 lei din care:
Anul 2007 – 10.000 lei
Anul 2008 – 30.000 lei
Anul 2009 – 40.000 lei
Anul 2010 – 20.000 lei
7.4. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri private:0
7.5. Alte surse: 0
7 bis. Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie):
Venituri totale 2005 : 671.180 lei
Venituri totale 2006 : 589.776 lei
Venituri totale 2007 : 878.966 lei

8. Resursa umană de cercetare
(situaţia va fi prezentată pe ani)
8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetaredezvoltare/din care doctori în ştiinţă:
10/1
8.1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă:
8.1.2. Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă:
-cercetători ştiinţifici gradul 2/din care doctori în ştiinţă:
2/0
-conferenţiari/din care doctori în ştiinţă:
1/1
8.1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă:
-cercetători ştiinţifici gradul 3/din care doctori în ştiinţă:
1/0
8.1.4. Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă:
8.1.5. Asistenţi de cercetare:
8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat:

0/0
3/1
1/0
0/0
3/0
3/0

8.2. Date privind perfecţionarea resursei umane
8.2.1. Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare la
data completării formularului:8.2.2. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada
pentru care se face evaluarea:-

9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare
9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare:
Nr.
crt.
1

Denumirea laboratorului

Domeniul în care este acreditat

Departament de Cercetare-Dezvoltare

-

9.2. Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ani:
Nr.
crt.

Echipamentul

Anul
achizitionarii

Valoarea

1998

145.701.504
lei vechi

surse proprii

1998

18701,00 $

surse proprii

1998

9511,00 $

surse proprii

1998

3534,30 DM

surse proprii

1998

4581,00 ECU

surse proprii

1998
1998
1998

360,00 ECU
321,00 ECU
1090,00 ECU

surse proprii
surse proprii
surse proprii

1998

3592,00 DM

surse proprii

Sursa de finanţare a
investiţiei

1998

2685,00 ECU

surse proprii

11
12
13

Gaz-cromatograf CP 9003 cu FID si
EPC; prelucare date cu software
Maestro II + accesorii
Spectrometru de absorbtie atomica
932 B
Spectrofotometru UV-VIS CINTRA
10 cu software UV-Works
Microscop VM6 cu SM6 trinocular si
camera CCD tip C-55D
Dispozitiv de pulverizare a probei in
TLC LINOMAT IV CAMAG
Lampa cu ultraviolete CAMAG
Camera obscura CAMAG
Placa termica TLC - CAMAG
Balanta analitica digitala - Ohaus
EXPLORER
Balanta electronica de masurare a
umiditatii in IR umidometru model
EUROTHERM 5M, prelucrare
computerizata a datelor
Refractometru ABBE AR2
Vascozimetru Hoppler tip C cu bile
PH-metru 704

1998
1998
1998

surse proprii
surse proprii
surse proprii

14

Cuptor electric

1998

1508,00 ECU
4144,80 DM
921,00 ECU
3.000.000
lei vechi
20.000.000
lei vechi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

15
16
17

Calculatoare PC + echipamente
periferice
Calculator Pentium(R) 4 CPU
3.00 GHz, 512 MB of RAM
Imprimanta color MINOLTA

1998

surse proprii
surse proprii

2007

1.600 lei

surse proprii

2006

21.000.000
lei vechi

surse proprii

------------------------------1)
Se menţionează forma de organizare şi persoana juridică: dacă unitatea de cercetaredezvoltare nu are personalitate juridică, se menţionează denumirea instituţiei cu personalitate
juridică care o reprezintă (de exemplu, Centrul de ............... din cadrul Universităţii ...............).
2)
Se menţionează titlul actului, data emiterii, organul emitent şi, după caz, modificările
ulterioare.
3)
Domeniile de clasificare UNESCO pot fi accesate la www.mct.ro/ancs.
4)
Indexate de Thomson Scientific [fost Institute for Scientific Information (ISI) in Science Citation
Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index].
5)
Punctajul ISI se obţine prin însumarea factorilor de impact ai publicaţiilor respective. Factorii
de impact pot fi accesaţi la www.cimec.org.ar.
6)
Sunt excluse autocitările.
7)
Se specifică dacă brevetul este naţional/internaţional (USPTO, EPO, JPO) şi numărul
brevetului.

8)

În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B (vezi
www.cncsis.ro).
9)
Valori defalcate pe ani şi valoarea totală în euro.
10)
Datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI, CEEX, granturi etc.); valorile
contractelor vor fi defalcate pe ani.

ANEXA nr.4.1.
Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI
Nr.
crt.

Titlul

Revista

1.

Polimerizarea fotoiniţiată a acrilaţilor în
prezenţă de benzildimetilcetal şi
p-metoxibenzoildifenilfosfinoxid

Revista de Chimie Bucureşti
56 nr. 6, 2005, pag. 635

Autori
Lavinia MACARIE
Gyongyike HUDAK
Gheorghe ILIA
Smaranda ILIESCU

ANEXA nr.4.2.
Lista brevetelor de inventie
Nr.
crt.
1.

Autori

Titlul brevetului

Nr. Brevet / data
publicarii

Csontos Iosif, Litarczek George,
Ardeleanu Ioan, Rosenberg Ladislau,
Schneider Francisc, Teseleanu George,
Andras Iosif, Suciu Tiberiu

Aparat pentru hipotermie
regionalǎ controlatǎ

Dosar OSIM
Nr. 00162/25.09.2007
(data depunerii)

ANEXA nr.4.3.
Lista produse NATURA SRL
Produse rezultate ale cercetarii proprii, notificate, certificate conform reglementarilor in vigoare. Produse
conditionate sub forma de unguente, solutii, comprimate destinate sanatatii populatiei.
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire produs

Rezultat

1

2

Unguente
Phyto-cicatrizant 40g
Solutii
Biophyt B – tonic biliar 100ml
Extract de menta Bio 50ml
Extract de levantica Bio 50ml
Extract de trandafiri Bio 50ml
Extract de galbenele Bio 50ml
Comprimate
Natural Prop Vit C 40 comprimate
Silueta Forte 100 comprimate

Produs fabricat si comercializat de SC NATURA SRL
Produs fabricat si comercializat de SC NATURA SRL
Produs fabricat si comercializat de SC NATURA SRL
Produs fabricat si comercializat de SC NATURA SRL
Produs fabricat si comercializat de SC NATURA SRL
Produs fabricat si comercializat de SC NATURA SRL
Produs fabricat si comercializat de SC NATURA SRL
Produs fabricat si comercializat de SC NATURA SRL

Lista tehnologiilor
Nr.
crt.

0
1.

Proiect
Contract de cercetare/contract comercial
Beneficiar

1
Anul 2006
Titlul propiectului: Cercetări industriale privind
compuşi bioactivi multifuncţionali obţinuti prin
valorificarea plantelor medicinale şi aromatice
provenite din culturi ecologice din Regiunea
Centru-Transilvania
Acronim: BIOPAM
Program IMPACT
Nr. inregistrare Cerere de finantare pentru
beneficiar de proiecte Program IMPACT :
239/2006
Proiect admis
Beneficiar de proiect SC - NATURA SRL
Tipul proiectului: B
Domeniul de interventie: D1
Operatiunea: 2.1.1.
Sectorul economic: 10.Sanatate. Medicamente

Rezultat

Termen de
raportare/
predare
(luna)

2

3

Cerere de finantare POS-CCE / CDI
Axa prioritara 2
Depusa la ANCS – Program IMPACT
Studiu de fezabilitate
Anexa 2 - Formular de aplicatie POS-CCE –
Axa prioritara 2

2006

2.

Anul 2007
Titlul propiectului: Centru de prelucrare a
materiilor prime vegetale obtinute din
agricultura ecologică
Acronim: CPECO
Finantat Program IMPACT
Nr. inregistrare Cerere de finantare pentru
beneficiar de proiecte Program IMPACT :
564/2007 (B246/2007)
Proiect admis
Beneficiar de proiect - SC NATURA SRL
Tipul proiectului: A
Domeniul de interventie: D3
Operatiunea : 2.3.2.
Sectorul economic: 2.Agricultura. Industrie
alimentara

3.

Studiu de fezabilitate
Anexa 2 - Formular de aplicatie POS-CCE –
Axa prioritara 2

2007

Titlul propiectului: Promovarea inovării în firmele
româneşti prin noi produse naturale destinate
persoanelor vârstnice
Acronim: NATPRO
Eligibil Program IMPACT
Nr. inregistrare Cerere de finantare pentru
beneficiar de proiecte Program IMPACT :
598/2007 (B247/2007)
Beneficiar de proiect - SC NATURA SRL
Tipul proiectului: B
Domeniul de interventie: D3
Operatiunea: 2.3.3.
Sectorul economic: 10.Sanatate. Medicamente

4.

Cerere de finantare POS-CCE / CDI
Axa prioritara 2
Depusa la ANCS – Program IMPACT

Titlul propiectului: Compozite lemn-polimer cu
componente de materiale nanostructurate si
nanosenzori pentru imbunatatirea
microclimatului de locuit
Acronim: NANOPROTECT
Program PN II
Contract finantare nr.14/2007
Conducator proiect – IMT Bucuresti
Partener 4 - SC NATURA SRL

Cerere de finantare pentru beneficiarii de proiecte
Program IMPACT
Depus la ANCS – Program IMPACT
Proiect eligibil

2007

Etapa I
A.I.9.Realizarea unui studiu al situatiei actuale in domeniul
sistemelor de acoperire, multifunctionale utilizand aditivi
speciali cu proprietati de fotoinitiatori si aditivi naturali cu
proprietati antimicrobiene extrasi din materii prime vegetale
provenite din culturi ecologice
A.I.10. Organizarea intalnirii de infiintare a retelei
tehnologice NANOPROTECT

decembrie
2007

Rezultate:
-Raport de cercetare
-Studiu tehnico-stiintific
-Participare la infiintarea retelei tehnologice
NANOPROTECT
Etapa II
A.II.4.Experimentari tehnologice de inglobare a
nanomaterialului in lemn-polimer
A.II.8.Experimentari tehnologice pentru obtinerea de filme
subtiri de TiO2 si ZnO dopat si nedopat (procedeu SPDspray pyorlisis deposition)
A.II.12.Experimente tehnologice de obtinere a pulberilor
nanostructurate pe baza de substante organice
A.II.15.Organizare intalnire trimestriala a retelei tehnologice
NANOPROTECT
A.II.16.Organizare workshop
A.II.17.Articole stiintifice si comunicari stiintifice
A.II.20.Participare la targul comercial Hanover Fair
sectiunea CD

iunie
2008

Rezultate:
-Raport de cercetare
-Experimentari tehnologice, baza de date cu simularile de
proces tehnologic
-Analiza si proiectare experiment
-Fise de urmarire experiment
-Participare la intalnirea trimestriala a retelei tehnologice
NANOPROTECT
-Participare la organizare workshop
-Lucrari publicate in reviste si proceedings-uri
-Raport de participare la targ
Etapa III
A.III.8.Experimentari tehnologice de compatibilizare cu
substratul compozit
A.III.9.Teste de compatibilitate (antibacteriene)

decembrie
2008

A.III.17.Optimizarea sistemelor de fotoinitiere; Proiectarea
sistemului fotopolimeric in functie de proprietatea dorita.
Experimentari tehnologice de tratament pentru
compatibilizare cu substratul compozit.
A.III.19.Proiectarea tehnologica si elaborarea fluxurilor
tehnologice preliminare (si a programelor de proces)
A.III.23.Articole stiintifice si comunicari stiintifice
Rezultate:
-Raport de cerectare
-Rapoarte de experimentare
-Articole stiintifice si comunicari stiintifice
Etapa IV
A.IV.5.Realizarea ME de nanomaterial cu proprietati
antibacteriene
A.IV.7.Testarea proprietatilor antibacteriene ale structurii de
mai sus
A.IV.17.Conferinta: Micro si nanotehnologiile in constructii
civile si prelucrarea resurselor forestiere
A.IV.18.Depunerea unei propuneri de proiect in FP7 in aria
tematica 3, domeniul 3.1.1.- Nano-electronics, photonics
and integrated micro/nano –systems (realizarea consortiului,
redactarea)
A.IV.19.Comunicari stiintifice
A.IV.20.Editare 1 carte “Nanomateriale utilizate in structurile
lemn-polimer”
Rezultate:
-Raport de cerectare
-Participare la conferinta
-Participare la elaborare documente propunere proiect FP7
-Comunicari stiintifice si articole
-Participare la editare carte
Etapa V
A.V.1.Noi tehnici de acoperire prin intarire-uscare la radiatii
UV pe substrat compozit lemn-polimer
A.V.2.Analiza tehnicilor de compatibilizare a filmelor subtiri
nanostructurate cu substratul
A.V.3.Demonstrarea functionalitatii retetelor de obtinere a
structurii lemn-polimer (cel putin3)
A.V.4.Testare structura tip “lemn-polimer-nanomaterial cu
proprietati antibactericide” conform normativelor de
constructii europene in vigoare
A.V.8.Experimentari tehnologice de compatibilizare a
substratului lemn-polimer cu nanosenzori
A.V.9.Demonstrarea functionalitatii structurii realizata din
compozit lemn-polimer cu nanomaterial inclus si
nanosenzori depusi/incorporate
A.V.13.Articole stiintifice si comunicari stiintifice
Rezultate:
-Raport de cercetare
-Raport de demonstrare a ME
-Articole stiintifice, comunicari
Etapa VI
A.VI.2.Optimizare tehnologica (reproiectare tehnologicadaca este cazul, imbunatatire procese tehnologice) pentru
nanomaterialele cu proprietati antibacteriene , senzori
temperatura, umiditate, CO2,O2
A.VI.4.Optimizare tehnologica pentru tehnicile de
compatibilizare cu substratul a nanomaterialelor
A.VI.5.Elaborarea documentatiei tehnologice de realizare a
a modelului functional structura lemn-polimer cu
nanomateriale incluse (fluxuri tehnologice, tehnologii de
testare,retete de fabricatie)
A.V1.6.Elaborarea documentatiei tehnologice de realizare a
modelului functional de nanomateriale cu proprietati
antibacteriene (fluxuri tehnologice, tehnologii de testare,
tehnici de depunere si activare)
A.VI.7.Elaborarea documentatiei tehnologice de realizare a
modelului functional de nanomateriale cu proprietati de
sesizare temperatura, umiditate,CO2,O2 (fluxuri tehnologice,
tehnologii de testare,tehnici de depunere)
A.VI.9.Depunere cereri de brevet
A.VI.12.Articole stiintifice si comunicari stiintifice
A.VI.13.Editare carte in domeniu
Rezultate:
-Raport de cercetare
-Flux tehnologic, retete
-Model functional
-Documentatia tehnologica de realizare a modelului
functional
-Articole, lucrari stiintifice

iunie
2009

decembrie
2009

septembrie
2010

ANEXA nr.5.1.
Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate*8) fără cotaţie ISI
Nr.
crt.
1.

ANEXA nr.5.2.
Conferinte internationale
Nr.
crt.
0
1.

Comunicarea

Conferinta

1
Le Model Phytotherapeutique du
Biertan

2
”La Roumanie en Wallonie-Bruxelles”
24-26 septembrie, 2004 GemblouxLiege (Belgia)
”La Roumanie en Wallonie-Bruxelles”
24-26 septembrie, 2004, GemblouxLiege (Belgia)
A X-a Adunare Generala a Asociatiei
Cultivatorilor de Plante Medicinale din
Europa
2-5 iunie 2005, Sofia (Bulgaria)
Congresul de medicina complementara
16-19 octombrie 2005, Odense
(Danemarca)
9th Edition of Academic Days Timisoara
Chemistry
“Annals of West University of
Timisoara”
Simpozionul “Priorităţile chimiei pentru
o dezvoltare durabilă” ICECHIM
20-21 octombrie 2005 Bucureşti
Workshop on Applied Physics, 2005,
Constanţa

2.

La Phytoeconomie

3.

The Cultivation of Organic Certificated
Medicinal and Aromatic Plants

4.

Complementary Medicine in Romania”

5.

Benzildimethylketal-the perspective for
use of the pphotoinitiators in the UV
curable nanostructured coating
materials field
Fotosensibilizatori pentru materiale
nanostructurate multifuncţionale
fotoreticulabile
Quantitative characterization of the
strain field around /111/ planar defects
induced in silicon wafers by RF plasma
treatment” şi TEM imaging of H2
bubbles and related stran field in
silicon wafers exposed toRF hydrogen
plasma
Microstructural characterization of
defects induced by plasma
hydrogenation in silicon

6.
7.

8.

Workshop “Microstructure and phase
transformations in advanced materials”
2005, Belgia

Autor
Institutul ........
3
Rosenberg Ladislau
S.C. Natura SRL Biertan
Rosenberg Ladislau
S.C. Natura SRL Biertan
Rosenberg Ladislau
S.C. Natura SRL Biertan
Rosenberg Ladislau
S.C. Natura SRL Biertan
Gyongyike Hudak

Gyongyike Hudak
Cornel Ghica
Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Materialelor
– Bucureşti
Gyongyike Hudak
Cornel Ghica
Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Materialelor
– Bucureşti
Gyongyike Hudak

th

9.

Achivements and new views of
Phytotherapy Center Biertan, Sibiu in
the cultivation and processing of
medicinal and aromatic plants

8 DKMT Euroregional Conference on
Environmental Medicine Nutrition and
Health
22-24 iunie 2006, Timisoara (Romania)

10.

Identification of some active
components of different Romanian
plant extracts by HPLC-UV method

ICOSECS 5 – International Conference
of the Chemical Societies of the SouthEast European Countries
Macedonia
septembrie 2006

Rosenberg Ladislau
Hudak Gyongyike
Capîlnean Lioara
S.C. Natura SRL Biertan
Miuţa Filip
Virginia Coman
Institutul pentru Cercetări
în Chimie “Raluca Ripan”
-Cluj Napoca
Ladislau Rosenberg
Gyongyike Hudak
Lioara Căpîlnean
SC NATURA SRL-Biertan

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Posibilitǎţi de colaborare între clustere
din domeniul sǎnǎtǎţii din România şi
Ungaria
Middle Age and Landscape in Biertan
Herbal Medicinal Agricultural
Development, Wild Collection and
Environmental Protection in
Transylvania

The Role of Intergrative Medicine in
Gerontology

Managementul calitǎţii în cultivarea
ecologicǎ si prelucrarea plantelor
medicinale

Incubatorul de afaceri biotehnologic,
instrument pentru dezvoltarea
regionala

Strategii de dezvoltare durabilǎ în zona
Biertan-valorificarea resurselor
regenerabile de energie

Planificarea strategicǎ în prelucrarea
plantelor medicinale

Universitatea din Miskolc (Ungaria)
24 noiembrie 2007

Rosenberg Ladislau
S.C. Natura SRL Biertan

Conventia Europeanǎ a peisajului 20-21
sept. 2007 Sibiu
Simpozion international: „Cultivarea
plantelor medicinale prin agriculturǎ
ecologicǎ, şi rolul medicinii
complementare si alternative în
terapeutica actualǎ” – Ecomuzeul
16-18 noiembrie 2007, Biertan, Sibiu
(Romania)
Simpozion international: „Cultivarea
plantelor medicinale prin agriculturǎ
ecologicǎ, şi rolul medicinii
complementare si alternative în
terapeutica actualǎ” – Ecomuzeul
16-18 noiembrie 2007, Biertan, Sibiu
(Romania)

Rosenberg Ladislau
S.C. Natura SRL Biertan
Bjarne Knudsen
Empas Consulting
Danemarca

Simpozion international: „Cultivarea
plantelor medicinale prin agriculturǎ
ecologicǎ, şi rolul medicinii
complementare si alternative în
terapeutica actualǎ” – Ecomuzeul
16-18 noiembrie 2007, Biertan, Sibiu
(Romania)
Simpozion international: „Cultivarea
plantelor medicinale prin agriculturǎ
ecologicǎ, şi rolul medicinii
complementare si alternative în
terapeutica actualǎ” – Ecomuzeul
16-18 noiembrie 2007, Biertan, Sibiu
(Romania)
Simpozion international: „Cultivarea
plantelor medicinale prin agriculturǎ
ecologicǎ, şi rolul medicinii
complementare si alternative în
terapeutica actualǎ” – Ecomuzeul
16-18 noiembrie 2007, Biertan, Sibiu
(Romania)
Simpozion international: „Cultivarea
plantelor medicinale prin agriculturǎ
ecologicǎ, şi rolul medicinii
complementare si alternative în
terapeutica actualǎ” – Ecomuzeul
16-18 noiembrie 2007, Biertan, Sibiu
(Romania)

Rosenberg Ladislau
S.C. Natura SRL Biertan
Csontos Iosif
Universitatea V.Goldis Arad
Rosenberg Ladislau
Hudak Gyongyike
S.C. Natura SRL Biertan
Rosenberg Annamaria
Clinica Pediatrie Sibiu
Capîlnean Lioara
Rosenberg Ladislau
Hudak Gyongyike
S.C. Natura SRL Biertan
Piturescu Ioan
Onu Ana Maria
INIMM Bucuresti
Rosenberg Ladislau
Hudak Gyongyike
S.C. Natura SRL Biertan
Rosenberg Ladislau
Szabo Rozalia
S.C. Natura SRL Biertan
Petrick K. Egbert
PEWO Energietechnik
Germania
Rosenberg Ladislau
Dragomir Manuela
S.C. Natura SRL Biertan

Conferinte nationale
Nr.
crt.
0
1.

Comunicarea

Conferinta

1
Traditional si modern in activitatea
Centrului de Fitoterapie Biertan, Sibiu

2
Al II-lea Simpozion de
Etnofarmacologie “Calitatea
Produselor Biologic Active si
Tehnologii Inovare de Extractie”
30 iunie – 2 iulie 2006, Brasov
(Romania)

Autor
Institutul ........
3
Rosenberg Ladislau
Hudak Gyongyike
Capîlnean Lioara
S.C. Natura SRL Biertan

ANEXA nr.5.3.
Implementarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001:2001 in domenile:
-fabricarea produselor naturale (ceaiuri medicinale bio, extracte bio, cosmetice naturale, suplimente alimentare,
unguente, comprimate, solutii) din plante medicinale si aromatice;
-cercetare-dezvoltare produse noi.
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Proiect
Contract
1
Anul 2006
Implementare SMC
SR EN ISO 9001:2001
Implementare SMC
SR EN ISO 9001:2001
Implementare SMC
SR EN ISO 9001:2001
Implementare SMC
SR EN ISO 9001:2001
Implementare SMC
SR EN ISO 9001:2001
Implementare SMC
SR EN ISO 9001:2001
Implementare SMC
SR EN ISO 9001:2001
Implementare SMC
SR EN ISO 9001:2001
Implementare SMC
SR EN ISO 9001:2001
Implementare SMC
SR EN ISO 9001:2001
Implementare SMC
SR EN ISO 9001:2001

Rezultat

luna

2

3

Manualul calitatii Cod: MQ-SMQ
Procedura de sistem
PS-01 Controlul documentelor
Procedura de sistem
PS-02 Controlul inregistrarilor
Procedura de sistem
PS-03 Audituri interne
Procedura de sistem
PS-04 Actiuni corrective
Procedura de sistem
PS-05 Actiuni preventive
Procedura de sistem
PS-06 Controlul produsului neconform
Procedura de sistem
PS-07 Procese legate de clienti
Procedura de sistem
PS-08 Fabricatia
Procedura de sistem
PS-09 Cercetare-dezvoltare
Procedura de sistem
PS-10 Aprovizionare

Editia 1
Editia 1
Editia 1

septembrie
septembrie
septembrie
septembrie

Editia 1
Editia 1
Editia 1
Editia 1

septembrie
septembrie
septembrie
septembrie

Editia 1
Editia 1
Editia 1
Editia 1

septembrie
septembrie
septembrie

ANEXE

S.C. NATURA S.R.L. – BIERTAN Sibiu
 Firmă privată fondată în anul 1991
 Adresa: 557045 Biertan str. Aurel Vlaicu nr.1
Jud. Sibiu , ROMANIA
 Telefon: +40269 868268; +40269 868119
 Fax:
+40269 806701; +40269 831011
 E-mail: naturabiertan@yahoo.com; www.natura.3x.ro
 Nr. înreg. Registrul Comerţului: J 32 / 1359 / 1991
 Cod fiscal: RO782632
Persoane de contact:
Administrator
Director
Director Economic

Conf.Dr. Ladislau ROSENBERG
Ing. Gyongyike HUDAK
Ec. Monica PRIŞCǍ

Firma NATURA S.R.L. – BIERTAN Sibiu, fondatǎ în anul 1991, având un numǎr de 40
angajaţi, a devenit o firmǎ prestigioasǎ în domeniul produselor naturale, bio, produse ecologice,
cosmetice, suplimenţi alimentari, preparate farmaceutice cu acţiune terapeuticǎ obţinute prin
cultivarea şi valorificarea plantelor medicinale şi aromatice provenite din producţii ecologice proprii.
Sistemul de management al calitǎţii este certificat conform cerinţelor standardului
SR EN ISO 9001:2001 de cǎtre organismul de certificare SIMTEX – OC Bucureşti, numarul
certificatului:1644.
Culturile ecologice proprii si produsele ecologice sunt certificate de firma germanǎ
BCS ÖKO GARANTIE Gmbh DE-001 - ÖKO - KONTROLLSTELLE.
Conform devizei firmei PRIN NOI NATURA E A TA sperǎm în cercetarea-dezvoltarea şi
valorificarea superioarǎ a plantelor medicinale şi aromatice, provenite din producţii ecologice,
într-o gamǎ largǎ de produse naturale fitoterapeutice inovative de mare utilitate pentru oameni.
Activitatea firmei se desfǎşoarǎ în urmǎtoarele departamente:



Departamentul de Producţie

Realizarea a peste 100 de produse
naturale - bio, produse ecologice având
în compoziţie compuşi bioactivi cu
proprietǎţi controlate izolaţi din plante
medicinale şi aromatice provenite din
producţii ecologice proprii destinate:
îmbunǎtǎţirii stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei
şi creşterea calitǎţii vieţii cosmetice,
suplimenţi
alimentari,
preparate
farmaceutice sub formǎ de comprimate,
soluţii, ceaiuri, unguente; aditivi naturali
cu proprietǎţi speciale pentru industria
materialelor de acoperire; etc.



Departamentul de Cercetare-Dezvoltare – Produse Noi

- Izolarea şi valorificarea de noi compuşi bioactivi de origine vegetalǎ (PMA) şi
identificarea de noi surse de obţinere a acestora;
- Analiza principiilor active din plante în vederea valorificǎrii lor optime în produse
naturale, intermediari pentru diferite domenii: industria farmaceuticǎ, alimentarǎ,
cosmeticǎ, de acoperiri organice;
- Cercetǎri precompetitive în domeniu;
- Proiectarea şi dezvoltarea de noi produse biologic active;
- Realizarea de noi tehnologii performante de procesare a materiei prime vegetale
prin tehnici performante de extracţii (cu CO2 lichid, cu Laser, cu microunde,etc.);
- Cercetǎri privind valorificarea materiilor prime provenite din resurse naturale –
bioresurse;
- Cercetǎri în domeniul aditivilor naturali cu proprietǎţi controlate (antimicrobiene,
antifungice, fotoprotectoare, antimicotice) cu utilizǎri în domeniul acoperirilor
(materiale nanostructurate); odorizanţi-adsorbanţi pentru mirosuri;
- Cercetǎri în domeniul aditivilor organici sintetici cu proprietǎţi de fotoiniţiere pentru
materiale de acoperire nanostructurate;
- Proiecte de cercetare programe interne si europene (FP7, Foduri structurale).
Echipa de cercetare are caracter multidisciplinar, este formatǎ din specialişti cu
experienţǎ relevantǎ în domeniu: cercetǎtori ştiinţifici, cadre didactice universitare,
ingineri chimişti, ingineri agronomi, farmacişti, medici, fizicieni,.

Laboratul de Analize Fizico-Chimice



-Identificarea şi determinarea principilor active;
-Controlul calitǎţilor produselor finite şi intermediare,
compoziţie şi puritate;
-Gaz-cromatografice;
-Cromatografie în strat subţire;
-Spectrofotometrie UV-VIS;
-Spectrometrie de absorbţie atomicǎ;
-Analize fizico-chimice.



Departamentul de Agriculturǎ Ecologicǎ

Realizarea de culturi ecologice proprii de plante
medicinale si aromatice de gǎlbenele (Calendula
officinalis), levǎnţicǎ (Lavanda angustifolia), trandafiri
(Rosa damascena), mentǎ (Mentha piperita), sunǎtoare
(Hypericum perforatum), coada şoricelului (Achillea
millefolium), roiniţǎ (Melisa officinalis), nalbǎ mare
(Althea officinalis), muşeţel (Matricaria chamomillae),
coacǎz (Ribes nigrum), etc., materie primǎ vegetalǎ
pentru produsele naturale.



Suport informare - diseminare

-bibliotecǎ
-reţea de calculatoare conectatǎ la
internet
-salǎ modernǎ de conferinţe,
simpozioane interne şi internaţionale
-sǎli de clasǎ pentru cursuri,
specializǎri, şcoalǎ de varǎ.

• Serviciu Marketing
Promoveazǎ produsele
companiei pe pieţele interne şi
internaţionale şi dezvoltǎ noi
parteneriate.

