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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL INCD 

2013 

 

1. Datele de identificare ale INCD:  
 1.1. Denumirea: 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA „GRIGORE ANTIPA”,  
subunitate in structura INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE 
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Bucuresti 

 
 1.2. Actul de înfiinţare, cu modificarile ulterioare: 

Hotararea de Guvern nr. 1442 / 2009 modificata prin H.G. nr. 506 / 2010 si 
           H.G. 774 / 2010  
 

 1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 485 

 

 1.4. Adresa: Municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 300, jud. Constanta 
 
 1.5. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 0241/543288; 0241/540870,  Fax: 0241/831274,  
            pagina web: www.rmri.ro,  E-mail: office@alpha.rmri.ro 
 
2. Scurta prezentare a INCD:  

2.1 Istoric 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” (INCDM), aflat sub 
autoritatea Ministerului Educatiei Nationale, a fost creat in anul 1999, prin reorganizarea 
Institutului Roman de Cercetari Marine, infiintat in anul 1970. Pentru recunoasterea 
traditiei si continuitatii in domeniul oceanologiei romanesti, institutul a fost numit in 
memoria profesorului Grigore Antipa (1867-1944), fondatorul scolii romane de ecologie 
marina. INCDM a fost reorganizat in noiembrie 2009 prin H.G. 1442 / 2009, devenind 
subunitate cu personalitate juridica a INCDPM Bucuresti. INCDM are ca principale 
domenii de activitate cercetarea fundamentala, aplicativa si tehnologica, cu rol crucial 
pentru cunoastere, protectia si gestionarea zonei costiere si a mediului marin, in zona 
economica exclusiva proprie Romaniei la Marea Neagra. 
INCDM este abilitat sa propuna Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice 
reglementari in domeniu si sa reprezinte Romania, in domeniul stiintelor marine, la 
diferite organizatii si grupuri de experti ale conventiilor internationale din care face parte 
(Conventia de la Bucuresti/1992, Conventia privind Dreptul Marii, Acordul ACCOBAMS). 
INCDM este operatorul tehnic al retelei nationale de monitoring fizic, chimic si biologic si 
de supraveghere a eroziunii costiere. 

 Principalele responsabilitati ale INCDM pe plan national si international, sunt: 

 Presedintia si secretariatul Comitetului National Roman de Oceanografie/ CNR-
UNESCO; 

 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului National al Zonei Costiere; 

 Coordonator si secretar al Secretariatului International pentru Europa de Sud - 
Est al Asociatiei Balcanice de Mediu (B.EN.A); 

 Coordonator si secretariat al Centrului de Activitate Regional pentru probleme de 
mediu din domeniul pescariilor si managementul altor resurse marine vii, precum 
si alte 5 puncte focale nationale (Comisia Marii Negre). 

 INCDM asigura reprezentarea stiintifica a Romaniei in organismele 
internationale (UNESCO/COI, CIESM, FAO, CGPM, CECAF, ICES, NATO, 
GEF/ Black Sea, ACCOBAMS). 

Activitatile majore ale INCDM de la infiintare si in prezent rezida in: 
- expeditii oceanografice in sectorul marin romanesc si ZEE aferenta (cca. 60-80 

zile/an), 
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- expeditii stiintifice nationale sau internationale, in afara Marii Negre (Marea 
Mediterana, Libia, 1975/76, Oceanele Atlantic si Indian, 1975/1990), 

- programe vizand domenii de interes national si international: 

 monitoringul integrat al mediului marin si costier (sub coordonarea MMP); 

 conservarea ecosistemului marin si promovarea utilizarii sale durabile 
(MEN); 

 protectia si dezvoltarea durabila a resurselor marine vii  (Agentia Nationala 
de Pescuit si Acvacultura); 

 protectia si conservarea delfinilor in apele marine romanesti (MMSC, 
CE/LIFE NATURE, ACCOBAMS); 

 radioactivitate si radioecologie marina (AIEA, LMM Monaco). 
 
2.2 Structura organizatorică(organigrama, filialei, sucursaleii, puncte de lucru) INCD 
 
2.3 Domeniul de specialitate al INCD( conform clasificării CAEN și UNESCO) 

a. conform clasificarii UNESCO: Cod 2510 
b. conform clasificarii CAEN: Cod 7219 

 
2.4 Directii de cercetare-dezvoltare/obiective de cercetare/priorități de cercetare  

a. domenii principale de cercetare-dezvoltare: 

– Activitati de cercetare-dezvoltare si cercetari fundamentale, aplicative si de 
dezvoltare tehnologica in domeniile: 

 Ocenografie generala, oceanografie operationala, 

 Inginerie marina si costiera, 

 Ingineria mediului, 

 Ecologie si protectia mediului marin, 

 Gestionarea resurselor vii din Marea Neagra, 

 Evaluarea impactului asupra mediului. 
 

b. domenii secundare de cercetare 

– Activitati de formare si specializare profesionala, 

– Activitati de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate, 

– Activitati de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii, 

– Valorificarea rezultatelor cercetarii din domeniul marin si costier. 
 

c. servicii / microproductie 

– Prestari de servicii sau activitati de productie in sfera domeniului propriu de activitate, 
in cooperare cu institutii colaboratoare pentru sustinerea transferului tehnologic, 
valorificarea cercetarii, participarea la activitati expozitionale, totul in conformitate cu 
legislatia in vigoare. 

 
2.5 Modificări strategice în organizarea și funcționarea INCDiii: -  

 
 
3. Structura de Conducere a INCD 

3.1 Consiliul de administratieiv : in structura INCDPM 
3.2 Directorul generalv: in structura INCDPM 
3.3 Consiliul științific al subunitatii 
3.4 Director 
3.5.Director stiintific 
3.6. Director economic 
3.7. Comitet de conducere 
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4. Situaţiavi economico-financiară a INCD:  

    La data de 31.12.2013 patrimoniul subunitatii I.N.C.D.M. Grigore Antipa se prezenta astfel:  
vii 

Valoare patrimoniu Sold la 31.12.2013 Sold la 31.12.2012 Crestere/descrestere 
 

0 1 2 col3=(col1/col 2)% 

Total, din care:: 9.885.454 lei 8.981.370 lei 
 

+10,00% 

Active imobilizate: 5.193.033 lei 4.493.509 lei 
 

+15,56% 

Active circulante: 4.692.421 lei 4.487.861 lei +  4,56% 
 
2. Venituri totale realizate in anul 2013 au fost in suma de 10.436.380 lei din care:  

- venituri realizate prin contracteviii de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri 
publice – 8.286.740 lei (Anexa 2); 

- venituri realizate prin contracteix de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri 
private – 1.543.444 lei (Anexa 2); 

- venituri realizate din activitaţi economice (analize fizico – chimice) – 12.987leix 
(Anexa 2); 

- alte venituri (servicii, cota parte din amortizare,etc) – 582.834 lei 
- venituri financiare  (dobanzi, discounturi, diferente favorabile de curs valutar) – 

10.375 leixi; 
 Comparativ cu anul 2012, raportat la veniturile din cercetare, situatia se prezinta astfel: 

 

  2012 
(lei) 

2013 
(lei) 

%  
2013 
2012 

Venituri din activitatea de cercetare 8.738.926 9.843.171 112,63% 

     din care:    

  din fonduri publice     7.521.273 8.286.740 110,17% 

  din fonduri private  1.186.945 1.543.444 130,03 % 

  din activitati economice 30.708 12.987 -42,29% 

 
3. Cheltuieli totale la data de 31.12.2013 au fost in suma totala de 9.836.648 lei si au fost 
realizate in corelatie cu veniturile. 
 
4. Profitul brut la data de 31.12.2013 – 599.732 lei; 
 
5. Pierderea brută; 
 
6. Situația arieratelor la data de 31.12.2013  se prezenta astfel:  
- clienti neincasati – 1.006.525 lei 
- furnizori neachitati – 272.510 lei 
- la data de 31.12.2013 subunitatea I.N.C.D.M. Grigore Antipa  nu inregistra datorii la bugetul 
de stat si la bugetele asigurarilor sociale.xii 
 
7. Politicile economice și sociale implementate (costuri/efecte); 
    Politica financiara generala a constat in aplicarea consecventa a principiului ajustarii 
(diminuarii) cheltuielilor in asa fel incat in fiecare etapa si pe total an acestea sa fie situate sub 
nivelul veniturilor (incasarilor). 
    Politicile sociale implementate asigura salariatilor subunitatii o serie de facilitati in limitele 
legale permise de codul fiscal (tichete de masa, decontarea a 50% din contravaloarea 
abonamentelor de transport, tichete cadou, etc). 
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8. Evoluția performanței economice; 
-principalii indicatori economico – financiari : 
a) Indicatorul lichiditatii curente = 1,30 
b) Viteza de rotatie a creditelor furnizori = 89,77 
c) Rentabilitatea financiara = 0,31 
 
 
NOTĂ: 
- datele se prezintă pentru anul n, an pentru care se face raportarea cât și comparativ cu anul                                                          

n-1(pct.4.1,4.2,4.3,4.4.4.5,4.6) 
- datele se prezintă atât ca total cât și pentru filiale, unde este cazul 

 
5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare: 

5.1 total personal, din care: 93 

a. personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioarexiii:  

 
Nr. 
crt. 

 
Grad stiintific 

 
< 35 ani 

 
35-50 ani 

 
50-65 ani 

 
Total 

1. Cercetator stiintific I - - 5 5 

2. Cercetator stiintific II - 1 4 5 

3. Cercetator stiintific III - 10 8 18 

4. Cercetator stiintific 2 2 3 7 

 TOTAL 2 13 20 35 

 
 

b. număr conducători de doctorat: - 

c. număr de doctori: 29 
 

5.2 informații privind activitățile de perfecționare a resursei umane (personal implicat 
în procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecționare):   
        21 cursuri la care au participat 29 de persoane. 

 

1. Training – Curs de instruire  “Biochemical biomarker techniques for the assessment of 
pollution effects in marine organisms” organizat in cadrul proiectului FP7 PERSEUS 
(2012-2015) „Policy – oriented Marine Environmental  Research  for the Southern 
European Seas” la HCMR, Grecia, 2 - 22.06.2013 – dr. Valentina Coatu  

2. Training Programme  PERSEUS SUMMER SCHOOL - The Contribution of 
Environmental Indices in Meeting in the Objectives and Principles of the Marine Strategy 
Framework Directive, 3-7 iunie 2013, Constanta, Consorzio Nazionale Interuniversitario 
per la Scienze del Mare (CONISMA), University of Malta, INCDM – drd. Madalina 
Galatchi, drd. George Tiganov, Dragos Niculescu, drd. Adrian Filimon, drd. Magda 
Nenciu  

3. Training Programme  REGIONAL OCEAN GOVERNANCE FOR THE 
MEDITERRANEAN, BLACK, BALTIC AND CASPIAN SEAS, 10 November – 13 
December 2013, University of Malta, International Ocean Institute – Malta Operational 
Centre -  dr. Mariana Golumbeanu 

4. Training Analiza Datelor Pescaresti in programul R(FLR), organizat de European 
Commission JRC&GFCM, 10-15 noiembrie 2013, Roma, Italia - drd. Madalina Galatchi 

5. Working visit and training of specialists in Turkey Central Fisheries Research Institute, 
CFRI; 15-18 ianuarie 2013, Trabzon, Turcia – dr. Laura Alexandrov, drd. George 
Tiganov 

6. Specializare in domeniul mangementului costier in zona mediteraneeana – ICZM, Rabat, 
Maroc, martie 2013  – dr. Laura Alexandrov 

7. Curs instruire metode de evaluare stocuri pesti prin metodele analitice - VPA, ICA, XSA,   
Rand FLR, 9-13, sept. 2013, YugNIRO, Kerch, Crimeea,  Ucraina - dr. Laura Alexandrov, 
dr. Valodia Maximov, Aurelia Totoiu, dr. Radu Gheorghe 
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8. Cursuri on-line in domeniile de  managementul  strategic al firmei si securitate - dr. Laura 
Alexandrov 

9. Training “Echoview training workshop”; 8 - 9 aprilie 2013, in Capo Granitola, Sicilia - drd. 
George Tiganov  

10. Training “Working visit and training of specialists in Turkey Central Fisheries Research 
Institute, CFRI , New activity as a demonstration of trawl surveys, data collection, 
sampling, and evaluation of the data and outputs of the surveys”; 18-19 iunie, 2013, 
Trabzon, Turcia - drd. George Tiganov 

11. Training Certificate of Achievement - Course “Basic Security in the Field II (BSITF II). 
UNDSS (United Nations of Safety and Security) – dr. Radu Gheorghe 

12.  Training „Basic GIS, ArcGIS and MARXAN, în cadrul FP7 - CoCoNET Summer School, 
septembrie 2013, Constanţa – dr. Victor Nita 

13. Training “Managementul Ariilor Naturale Protejate”, organizat de Expert Aktiv Group, 
august 2013, Constanţa, finalizat cu Certificat ocupaţional “Custode pentru Arii 
Protejate”, Cod COR 511316 - dr. Victor Nita 

14. Training Workshop on site selection, allocated zones for aquaculture (AZA)  and site 
management for coastal marine aquaculture, organizat de FAO/GFCM – februarie 2013, 
Trabzon, Turcia – dr. Simion Nicolaev, dr. Victor Nita 

15.  Curs: Manager al sistemelor de management al calitatii, 04.04 - 14.04.2013, Iasi, în 
cadrul proiectului “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităţilor 
Reţelei Naţionale pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul 
managementului în vederea eficientizării procesului de transfer tehnologic, organizat de 
IRECSON Bucuresti – Silviu Ionita 

16. Curs: Manager de inovare, 10.05.2013 – 02.06.2013, Iasi, în cadrul proiectului “Program 
de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităţilor Reţelei Naţionale pentru Inovare 
şi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizării 
procesului de transfer tehnologic, organizat de IRECSON Bucuresti – Silviu Ionita 

17. Curs de iniţiere în domeniul statisticii pescareşti „Metode statistice folosite în prelucrarea 
datelor economice şi tehnice din pescării”, Helsinki, Finlanda, 09-13 decembrie 2013 – 
dr. Eugen Anton 

18. Seminarul “Life Science Research with Merck Millipore”, Bucureşti, 25.09.2013-  dr. 
Stoica Elena 

19. Curs „Delft 3D river morphology” organizat de Deltare, Delft Olanda (25-29, noiembrie 
2013) –dr. Rosioru Daniela, dr. Emanuela Mihailov 

20. Seminarul “Merck Millipore - New trends in Biomonitoring” Bucureşti, 17.04.2013 – dr. 
Stoica Elena 

21. Technology Training Workshop (iEOS-TTW) - NERC Biomolecular Analysis Facility 
(NBAF), Cardiff, UK, 9th September 2013 – dr. Stoica Elena 
 
 

Pe de alta parte, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” 
Constanta desfasoara programe de formare profesionala (autorizatii Centre de Perfectionare 
nr. CT nr. 000197 si nr. CT nr. 000198 MMSSF; MEdC / CNFPA; contract colaborare cu 
Asociatia Europena de Mediu nr. 1212/05.04.2004) fiind:  

- Organizator program perfectionare “Pescar in ape interioare si de coasta” 
COR615201;  

- Organizator program perfectionare “Muncitor piscicol” COR 921303; 
- Organizator program de perfectionare “Manager al sistemelor de 

management de mediu” COR 242304; 
- Organizator program de perfectionare “Tehnician ecolog” COR 321131. 

 

 
5.3 informații privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare: - 

Avand in vedere Strategia de dezvoltare institutionala a subunitatii, in viitor se vor avea 
in vedere: 
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• extinderea sistemului de funcţionare a INCDM cu personal permanent  si personal 
angajat pe perioada determinata a proiectelor; 

• menţinerea personalului existent; 

• reducerea personalului auxiliar prin externalizarea unor servicii; 

• dezvoltarea procesului de specializare pe subdomenii restrânse in paralel cu 
pregătirea pe domenii interdisciplinare; 

• susţinerea programelor de pregătire masterala, doctorala si post-doctorala; 

• cresterea gradului de uniformitate al nivelului de vizibilitate si performanta intre 
diferitele echipe de cercetare, care sa asigure o strategie si o zona de performanta 
bine definita pentru fiecare echipa competitiva la nivel international.  

• dezvoltarea echilibrata a personalului de CD intre departamentele INCDM; 

• introducerea unui sistem de stimulare si motivare a personalului  de CD pentru 
cresterea gradului de accesibilitate la proiecte noi si surse de finantare; 

• cresterea gradului de a atrage tineri cu studii superioare (in principal doctorale) 
obtinute in alte institutii, in special in strainatate, sau cu stagii de pregatire ori de 
cercetare efectuate in strainatate, in special in cadrul unor institutii prestigioase pe 
plan mondial, precum si mobilitatea personalului intre mediul public si cel privat. 

• adecvarea raportului numeric intre personalul de cercetare-dezvoltare si personalul 
auxiliar si administrativ, in favoarea personalului de cercetare-dezvoltare, ca indicator 
al unei politici de personal adecvata obiectivelor statutare ale INCDM. 

• imbunatatirea mecanismului de evaluare a personalului si de promovare si stimulare 
financiara a personalului performant, focalizate pe merit si pe performantele 
profesionale reale; 

• cresterea gradului de satisfactie a personalului de cercetare-dezvoltare referitoare la 
sprijinul oferit de aparatul administrativ, auxiliar si tehnic; 

• cresterea nivelului de implicare a personalului unitatii sau institutiei in procesul de 
implementare a deciziilor; 

• imbunatatirea comunicarii si cresterea  eficientei si disponibilitatii personalului auxiliar 
si administrativ pentru a asista si sustine personalul de cercetare-dezvoltare; 

• aderarea la bunele practici in domeniul managementului institutional in cercetare la 
nivel european si international, prin adoptarea si implementarea la nivelul 
regulamentelor interne de functionare a unor practici recomandate la nivel european. 
 

 

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilități de cercetare  
   

Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilități de cercetare sunt compuse din: 
 Laboratoare de cercetare-dezvoltare: 

 Laborator  de Radioecologie: analize radioactivitate mediu marin si costier; 
are in dotare aparatura nucleara specifica si dotari pentru teren: 
- Autolaborator  
- Laborator mobil terestru  
- Laborator mobil acvatic  

 Laborator de acvacultura marina si reconstructie ecologica (compus din 
statie de pompare apa marina, compresor aer sub presiune, bazine exterioare,  
bazine interioare, sistem recirculant prevazut cu instalatii de purificare si 
sterilizare): destinat reproducerii si cultivarii unor specii de nevertebrate si pesti 
marini, precum si efectuarii de experimente de ecofiziologie 

 Laborator de cultivare a algelor microfite marine: suse pure algale, camera 
sterila, etuva, sistem de sterilizare apa marina, vase si sticlarie de diferite 
capacitate, instalatie de iluminat si aerat, microscop inversat 
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 Laborator de cultivare a unor organisme marine utilizate ca hrana in 
acvacultura: culturi starter, vase de diferite capacitate, instalatie de iluminat si 
aerat, lupa binocular si trinocular 

 Laborator pentru studiul resurselor marine vii (cu microscoape, lupe 
binocular, analizor multiparametru, ihtiometre, balante digitale, recipient cu 
azot lichid, camere foto digitale, nava de cercetare, barci de pescuit, unelte si 
echipamente de pescuit, fishfinder, salupa rapida) 

 Laborator mobil pentru cartarea habitatelor marine si scafandrerie 
stiintifica (echipamente individuale de pescuit, compresor aer respirabil, 
scuter subacvatic, GPS performant, sonar, barca cu motor, peridoc, rulota, 
camera video subacvatica, camera foto subacvatica) 

 Laborator microbiologie: termostat cu racire, etuva, camera termostat, 
autoclave, microcentrifuga, agitator magnetic cu plita, nisa cu flux laminar, 
PCR-termociclu, microbalanta digitala, sistem de filtrare apa, pompa vacum 
Milipor, camera frigorifica 

 Laborator fitoplancton: butelii Nansen, microscoape inverse, microscop 
epiflorescenta si contrast faza 

 Laborator zooplankton: filee zooplanctonice tip Juday, fileu Hansen, fileu 
Nansen, microscop invers microscop contrast faza, stereomicroscoape, GPS) 

 Laborator macrobentos: Bodengreifere tip Van Veen, dragi, rame metalice, 
aparat de fotografiat subacvatica) 

 Laborator biochimie marina: etuve, centrifuge, distilator, spectofotometru – 
moara electrica, aparat de sitat, soxhlet,  criocentrifuga, digestor, balanta 
analitica, balanta tehnica, cuptor calcinare, pH-metru, oxigen-metru 

 Compartiment GIS pentru colectare, masurare si prelucrare date de mediu, 
inclusiv marin, afisate in formate specifice GIS: statie totala Leica 1200+, 
nivela optica Sokkia, GPS Trimble GeoXH, L1, precizie post procesare/ PPK 
30cm (clasa GIS), GPS Trimble ProXH, L1/L2, precizie post procesare/PPK 
10cm (clasa GIS), GPS Trimble RC, L1, precizie 2-5m (clasa GIS), 2 x GPS 
Trimble R3, L1, precizie post procesare sub 10cm (clasa geodezica), GPS 
OmniSTAR 8200 HP, L1/L2, precizie RTK 10cm (clasa geodezica); Softurile 
de postprocesare (Trimble Bussiness Center si GPS Pathfinder Office), Soft 
de analiza spatiala/GIS (ArcGIS Desktop 10.0, Erdas 2009), Plotere A0: HP 
Design Jet 500Plus,   HP Design Jet 4000, Wideformat Scanner A1-Contex 
Toucan G25, Workstation 2 x HP xw8400, HP xw4400 

 Nava de cercetare pentru colectare date oceanografice si pescaresti 
(obligatie a Romaniei cf. REGULAMENTULUI (CE) NR. 199/2008 AL 
CONSILIULUI din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar 
pentru colectarea, gestionarea si utilizarea datelor din sectorul pescuitului si 
sprijinirea consultantei stiintifice cu privire la politica comuna In domeniul 
pescuitului); 

 Statie  de monitorizare a nivelului marii si avertizare de tsunami: parte 
integrata  a “Northeast Atlantic, Mediterranean and connecting seas Tsunami 
Early Warning and mitigation System (NEAMTWS)” (Sistemul de atentionare 
de urgenta ai atenuare a efectelor valurilor seismice din Atlanticul de Nord, 
Marea Mediterana ai marile adiacente) , aflat sub egida Comisiei 
Oceanografice Interguvernamentale (IOC) a UNESCO, ca aport al CIESM la 
NEAMTWS: inregistrator digital de nivel al marii:  Sensor de presiune 
Paroscientific  Inteligent digitquartzcu sensor de presiune atmosferica SETRA 
atasat; Laptop (asigura legatura intre datele de intrare de la senzor si 
transmirea lor in timp real); Sistem integrat de control cRIO-9072 CompactRIO 
ai sasiu 5, 26 MHz, controlere alimentate la PC, portal 1M FPGA, 8 sloturi; NI 
9870 4-Port RS232 Modul serie W/ 4 5;  Cabluri 10P10C-DE9; Consola cu 5 
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intrari 10/100 Mbps; Switch Ethernet de mare viteza ; Receiver USB GPS; 
Licenta pentru utilizarea  LabVIEW Real-Time ETS pentru computer standard 
pe CD-uri media; 

 Sistem de servere accesibile in intranet / internet  pentru sustinerea  si 
dezvoltarea  cercetarilor marine 
 

 Laboratoare de incercari acreditate / neacreditate: 

 Laborator  de  Masurari  si  Analize Fizico – Chimice  
Domeniul in care este acreditat:  
- determinarea nutrientilor (fosfati, silicati, azotiti) din apa de mare 

(reacreditare); 
- determinarea metalelor grele (Cu, Pb, Cd, Mn, Zn, Fe, Ni) din sedimente si 

organisme (reacreditare); 
- determinarea continutului de 9 pesticide organoclorurate din sedimente 

(reacreditare); 

- determinarea continutului de 15 hidrocarburi poliaromatice din sedimente 
(reacreditare); 

- determinarea valorii alimentare a organismelor marine (proteine 
hidrosolubile, glucide totale si glicogen, lipide) ( reacreditare); 

- determinarea nutrientilor (azotati, amoniac) din apa de mare (extindere); 
- determinarea clorofilei a din apa de mare (extindere); 
- determinarea continutului de Hg in sedimente si organisme (extindere); 
- determinarea continutului de pesticide organoclorurate in organisme 

(extindere); 
- determinarea continutului de hidrocarburi poliaromatice in organisme 

(extindere). 
 

 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta 
(Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia 
mediului – pozitia nr. 252) 

Tipurile de studii pentru protectia mediului pentru care este atestat INCDM: 
- Raport de Mediu; 
- Raport privind Impactul Asupra Mediului; 
- Bilant de Mediu; 
- Raport de Amplasament; 
- Studiu de Evaluare Adecvata. 
-  

 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta 
(nominalizare MMP pentru Comisia Marii Negre-BSC de la Istanbul / Conventia de 
protectie a Marii Negre impotriva poluarii) 

 Centrul Regional privind Aspectele de Mediu  in Managementul 
Pescariei ai a altor Resurse Vii Marine (Black Sea Regional Activity 
Centre for Environmental Aspects of Fisheries and other Marine Living 
resources Management - RAC FOMLRM) 

 Punct Focal National BSC al RAC FOMLRM  
 Domeniu: pescuit, resurse marine vii, la nivel national  
 Punct Focal National BSC de Biodiversitate 

Domeniu: ecologie si conservarea biodiversitatii 
 Punct Focal National BSC: Monitoring si Evaluare Poluare 

Domeniu: monitoring poluare, observatii si evaluari; protectia mediului  
marin 

 Punct Focal National BSC: Poluare din surse de pe uscat 
Domeniu: observatii si evaluari impact in zona costiera si in mediul marin 
al surselor de poluare de pe uscat 
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 Punct Focal National BSC: ICZM 
  Domeniu: managementul integrat al zonei costiere 
 

 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta 
(nominalizare MMDD pentru ACCOBAMS / Acordul pentru Conservarea Cetaceelor din 
Marea Neagra, Marea Mediterana si Zona Contigua a Atlanticului) 

- Punct Focal National ACCOBAMS 
Domenii: 
Evaluarea interactiunilor dintre activitatile umane si cetacee;  
Protectia habitatelor;  
Cercetare si monitoring in sprijinul masurilor de conservare; 
Educarea si informarea publicului si tuturor partilor interesate;  
Raspuns in cazul situatiilor de urgenta pentru salvarea cetaceelor ranite, 
bolnave sau esuate.  
 

 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta 
(Atestat APM Constanta) 

Domeniul in care a fost  atestat: custode al Acvatoriului marin litoral Vama 
Veche – 2 Mai; protectia habitatelor; management arii protejate (2005-2009 si 
incepand cu 13.12.2011, prin convenţia nr. 306, încheiata între Ministerul 
Mediului şi Pădurilor şi INCDM, pe o perioada de 10 ani) 
 

 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta 
(Imputernicire MAPDR/ANPA 1962/1.11.05; membru in grup de lucru Ad hoc 
CE/Romania/ Bulgaria pentru stabilire TAC) 

Domeniul de competenta: evaluator resurse marine vii; evaluator stocuri si 
Captura Anuala Totala (TAC) la pescuitul calcanului si sprotului; reprezentant 
national  in SAC / GFCM. 
 

 Centrul National de Date Oceanografice si de Mediu  (CNDOM) aflat in structura 
administrativa Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” 
(http://www.nodc.ro )  

Infiintat in 2007, urmare a hotararii Consliului Stiintific al INCDM. Decizia a fost 
comunicata IOC/IODE (http://www.iode.org/) si IOC/GOOS (http://www.ioc-
goos.org/) care au recunoscut aceasta entitate.  

       Obiective stategice: 
- Colectarea datelor si informatiilor oceanografice, arhivarea si folosirea lor; 
- Facilitarea si promovarea schimbului de date si informatii oceanografice si 

de mediu din zona costiera, inclusiv metadate, produse si informatii in timp 
real, quasi-real  si decalat (IODE); 

- Cooperarea internationala pentru observarea sistematica a oceanelor 
(GOOS); 

- Generarea de produse si servicii oceanografice; 
- Asigurarea bazei de date pentru participarea cercetatorilor (institutiilor 

nationale) la proiecte internationale; 
- Controlul calitatii datelor achizitionate (DQC); 
- Intercalibrarea datelor;  
- Asigurarea accesului utilizatorilor finali la datele, produsele si informatiile. 

 
 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta 

detine o Colectie Ihtiologica cu exponate din Oceanul Mondial si Marea Neagra (cca 600 
exponate). 
 

http://www.nodc.ro/
http://www.iode.org/
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 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta 
asigura reprezentarea permanenta in structurile de coordonare a Secretariatului Tehnic, 
Divizia pentru Operatiuni Marine, Divizia pentru Operatiuni Terestre, Comitet Consultativ, 
din cadrul Planului National de Interventie in Caz de Poluare Marina cu Hidrocarburi 
conform H.G. nr.893/2006 
 

 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta 
asigura Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului National al Zonei Costiere 
(OUG 202/2002 privind gospodarirea zonei costiere, modificata prin Legea 280/2003 – 
Legea zonei costiere) si  indeplineste sarcinile si responsabilitatile stabilite de catre 
Comitetul National al Zonei Costiere: 

- pune la dispozitie Comitetului documentele necesare acestuia in vederea 
adoptarii deciziilor; 

- asigura pregatirea si organizarea sedintelor de lucru ale Comitetului, a 
dezbaterilor publice, precum si a altor actiuni initiate de Comitet; 

- pregateste corespondenta legata de activitatea curenta a Comitetului, in 
conformitate cu deciziile luate de acesta si transmise de presedinte; 

- raspunde intrebarilor sau solicitarilor persoanelor interesate in orice 
problema care face obiectul atributiilor Comitetului, cu exceptia celor in 
legatura cu care Comitetul nu a adoptat inca o decizie; 

- asigura intocmirea proceselor verbale ale fiecarei sedinte de lucru si ale 
dezbaterilor publice; 

- elaboreaza proiectele programului de lucru anual in vederea desfasurarii 
activitatilor Comitetului si le supune aprobarii acestuia. (Conform HG 
nr.1015/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 
a  Comitetului National al Zonei Costiere). 
 

 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta 
detine presedintia Comitetului National de Oceanografie (CNRO – UNESCO), 
organism care are urmatoarele atributii: 

- asigura implementarea cerintelor de dezvoltare si utilizare unitara a 
metodologiilor, normelor si standardelor care stau la baza cercetarii 
oceanografice nationale, de valorificare a bazelor de date specifice 
mediului marin si costier, in concordanta cu recomandarile IOC; 

- contribuie la sustinerea proiectelor cu profil oceanografic, la promovarea 
acestora ca prioritati de domeniu ale Romaniei; 

- faciliteaza legaturile intre producatorii si utilizatorii de date si informatii 
oceanografice; 

- contribuie prin activitatea sa la intarirea legaturilor de cooperare intre 
institutiile, organismele si organizatiile nationale cu preocupari in domeniul 
stiintelor marii, a protectiei si gestionarii zonei marine si costiere a 
Romaniei; 

- armonizeaza recomandarile si rezolutiile proprii cu recomandarile stiintifice 
in domeniu propuse de Comisia de Oceanografie si Limnologie a 
Academiei Romane; 

- promoveaza conceptul educatiei ecologice privind mediul marin in 
invatamentul de toate gradele, accesul publicului la informatia de mediu 
marin si participarea acestuia la luarea deciziilor in domeniu; 

- contribuie la promovarea si diseminarea realizarilor scolii romanesti de 
oceanologie in tara si peste hotare; 

- asigura consultanta de domeniu pentru CNR UNESCO in raporturile sale 
cu structurile specializate ale UNESCO, cu organismele internationale cu 
rol in cercetarea oceanografica; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Cookies/Desktop/zona%20costiera%20-%20site/HG1015%202004%20CNZC.doc%23%23%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Cookies/Desktop/zona%20costiera%20-%20site/HG1015%202004%20CNZC.doc%23%23%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Cookies/Desktop/zona%20costiera%20-%20site/HG1015%202004%20CNZC.doc%23%23%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Cookies/Desktop/zona%20costiera%20-%20site/HG1015%202004%20CNZC.doc%23%23%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Cookies/Desktop/zona%20costiera%20-%20site/HG1015%202004%20CNZC.doc%23%23%23%23
file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Cookies/Desktop/zona%20costiera%20-%20site/HG1015%202004%20CNZC.doc%23%23%23%23
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- participa la intalnirile internationale in domeniul stiintelor marii, pe baza de 
mandat din partea Secretarului General al CNR UNESCO. 

 
 Instalatii si obiective speciale (de interes national): - 

 
 Măsuri de creștere a capacității de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de 

utilizare optim; 

- O valorificare mai mare a infrastructurii de cercetare detinute se urmareste a se 
realiza prin implicarea acesteia in retele nationale si internationale de comunicatii, 
colectare si transmitere date; in structuri de cercetare internationale (infrastructuri 
paneuropene, centre internationale s.a.), de folosinta in comun. 

- Realizarea de cercetari complexe, regionale si internationale poate fi de 
asemenea obtinuta prin proiecte de cercetare in colaborare (parteneriate, 
consortii, colaborari bilaterale s.a.), prin care se alatura insa, infrastructuri si 
resurse diferite. 

- O cale de imbunatatire  a infrastructurii o constituie accesarea de fonduri din 
cadrul proiectelor europene de crestere a potentialului cercetarii (ex. REGPOT). 

 
Cresterea valorii si a increderii in rezultatele obtinute prin utilizarea echipamentelor de 

cercetare este realizata prin perfectionarea continua a personalului si implicarea in exercitii 
periodice de verificare (intercalibrari), dar si prin mentinerea unor sisteme integrate de calitate 
(ISO 9001, ISO 14001). In acest sens, incepand cu 01.12.2013, INCDM este certificat URS, 
pentru recunoasterea Sistemului de Management al CaIitatii in raport cu cerintele ISO 
9001:2008, pentru recunoasterea Sistemului de Management de Mediu in raport cu cerintele 
ISO 14001:2004, pentru recunoasterea Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii 
Ocupationale in conformitate cu cerintele OHSAS 18001:2007. Domeniul de activitate acoperit 
de acestea il reprezinta „ Activitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul 
ecologiei si protectiei mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine si costiere, resurselor 
marine vii, precum si activitati conexe, inclusiv prestari servicii”. 
 
7. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare:  
 

1. structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare (conform tabel 7.1.1.) 
 

7.1.1 lucrări
xiv

ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI. 16 

7.1.2 factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI 16,379 

7.1.3 citări în reviste de specialitate cotate ISI. 66 

7.1.4 brevete
xv

 de invenţie (solicitate / acordate) - 

7.1.5 citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate. - 

7.1.6 
produse/servicii/tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, 
omologări sau inovații proprii

xvi
 

- 

7.1.7 lucrări ştiinţifice/tehnice
xvii

 in reviste de specialitate fără cotaţie ISI  43 

7.1.8 comunicări ştiinţifice
xviii

 prezentate la conferinţe internaţionale. 107 

7.1.9 
studii

xix
 prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, 

noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar 
 

21 

7.1.10 drepturi de autor
xx

 protejate ORDA sau în sisteme similare legale - 

 
 

 
2. rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate și efecte obținute:  

 

 colectarea datelor in cadrul Programului National de Colectare Date Pescaresti 2013 şi 
Realizarea Raportului Tehnic al Programului National pentru anul 2012: s-au efectuat 
expeditii de cercetare comune, pe mare cu nava si de-a lungul litoralului in  punctele 
pescaresti in vederea stabilirii structurii calitative si cantitative a capturilor si a efortul de 
pescuit, pe zone de activitate precum şi colectarea de probe biologice; s-au stabilit 
arealele de distributie ale populatiilor de pesti; 
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 colectarea de date şi informati necesare stabilirii parametrilor vitali şi evaluarea 
aglomerarilor de peşti: s-a evaluat potentialul resurselor pescareşti de interes economic 
si a stabilit efortul de pescuit; recomandari pentru captura totala admisibila pentru 
principalele specii de pesti de interes la litoralul românesc 

 realizarea a 3 expediţii de evaluare a resurselor pescăreşti din ZEE ale Romaniei; 
 intocmirea a doua rapoarte intermediare catre Agentia Nationala de Pescuit si 

Acvacultura, privind rezultatele expeditiilor din primavara si toamna;  
 inventarierea speciilor de pesti si nevertebrate din zona marina romaneasca; 
 marcarea diferitelor specii de pesti (in special alose si sturioni) si recapturarea acestora; 
 inventarul speciilor de peşti rezultat din activitatea de inventariere prin pescuit ştiinţific 

pentru populaţiile speciilor din situl ROSCI0066 - Delta Dunării - zona marină; 
 inventarul speciilor de nevertebrate planctonice şi bentonice rezultate din activitatea de 

inventariere prin pescuit ştiintific pentru populaţiile speciilor din situl ROSCI0066 - Delta 
Dunării - zona marină; 

 inventarul speciilor vegetale (alge şi plante superioare pelagice şi fixe) rezultate din 
activitatea de inventariere prin pescuit ştiinţific pentru populaţiile speciilor din situl 
ROSCI0066 - Delta Dunării - zona marină; 

 distribuţia geografică a speciilor rezultate din activitatea de inventariere prin pescuit 
ştiinţific pentru populaţiile speciilor din situl ROSCI0066 - Delta Dunării - zona marină; 

 studiu privind dinamica populaţiilor; 
 baza de date cu informaţiile referitoare la exemplarele marcate în vederea recapturării 

rezultate din activitatea de inventariere prin pescuit ştiinţific pentru populaţiile speciilor 
din situl ROSCI0066 - Delta Dunării - zona marină; 

 pregătirea planurilor de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferentă acestora pentru 
speciile marine şi habitatele costiere şi marine de interes comunitar; 

 monitorizarea stării de conservare a speciilor marine şi a habitatelor costiere şi marine 
de interes comunitar din România ; 

 stabilirea biodiversităţii ihtiofaunei existente pe canalul Dunăre - Marea Neagră în zona 
de   alimentare şi pe Dunăre în zona de deversare a efluentului; 

 armonizarea metodelor şi instrumentelor de evaluare a stării actuale a stocurilor de peşti 
prin expediţii ştiinţifice, modele holistice; 

 alinierea metodelor comune de eşantionare, prelucrare şi interpretare a datelor 
pescăreşti şi evaluarea stocurilor folosind modele analitice; 

 conştientizarea organizaţiilor pescăreşti şi a factorilor de decizie din pescăriile naţionale 
privind necesitatea utilizării strategiilor de management bazate pe consultanţă ştiinţifică 
şi evaluarea în comun a stocurilor cu distribuţie regională; 

 colectarea tuturor datelor esenţiale descrise în metodologie, comparaţie între cele două 
zone de cercetare, identificarea unor repere de studiu pentru implementarea abordării 
ecosistemice a pescăriei în ambele zone planificate (Marea Ionică şi Marea Neagră); 

 incurajarea organizaţiilor greceşti în cooperarea tehnologică şi de cercetare cu omologii 
români; 

 instruirea tinerilor cercetători cu privire la metodologie, procesarea de date şi estimarea 
parametrilor pentru abordarea ecosistemică a pescăriei în ambele zone, ţinându-se cont 
de structurile şi parametrii de mediu şi sociali din fiecare regiune; 

 monitorizarea deşeurilor marine; 
 evaluarea impactului asupra biotopului şi organismelor acvatice; 
 elaborarea de soluţii tehnice pentru diminuarea poluării cu deşeuri a mediului marin şi 

costier; 
 determinarea modificărilor ţărmului la nivel anual 
 determinarea ritmului de deplasare a liniei ţărmului şi stabilirea tendinţelor de evoluţie a 

acestuia în timp 
 evaluarea tendinţelor de evoluţie pe componente geomorfologice ale zonei litorale, 

cuantificarea cauzelor şi evaluarea riscurilor; 
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 studiul mecanismelor care guvernează procesele geomorfologice pe termen scurt şi 
mediu sub acţiunea fenomenelor naturale şi a influentelor antropice în zona costieră 

 determinarea variabilitatii interdeceniala a indicatorilor marini specifici (temperatura, 
salinitate) pe selful continental romanesc 

 studiul caracteristicilor bio-optice ale apelor marine in corelatie cu proprietatile bio-
geochimice ale acestora in vederea dezvoltarii algoritmilor bio-optici si modelelor pentru 
determinarea  constituientilor optici ai apei de mare prin folosirea datelor satelitare 

 Asimilarea datelor in situ de temperatura si salinitate in modelul numeric regional de 
prognoza pentru Marea Neagra, validare model si rulare model pentru platoul 
continentale romanesc (parametrii prognozati: temperatura, salinitate, curenti marini, 
nivel al marii) http://www.rmri.ro/Home/Products.Forecasts.html    

 monitorizarea in timp real / quasi real al nivelului marii si integrarea in reteaua mondiala 
a statiilor de monitorizare a nivelului marii  
http://www.ioc-sealevelmonitoring.org/  
http://www.ioc-sealevelmonitoring.org/station.php?code=csta  

 elaborare harti tematice GIS,  elaborare harti distributie, realizarea bazelor de date GIS, 
reprezentare date resurse marine in format GIS, realizare Atlas Marin pentru diferite 
proiecte/contracte 

 raport  national pe sectoare de activitate (turism, industrie prelucratoare, energie, 
logistica-transport) 

 strategie de simbioza industriala la Maea Neagra 
 http://www.projectsymnet.eu/file.rar?id=283  

 aport la dezvoltarea bazei de date si a portalului WEBGIS: Black Sea Industrial 
Symbiosis http://www.bsisp.org  

 
 

3. oportunități de valorificare a rezultatelor de cercetare: 
 

 Elaborarea raportului de starea mediului marin și costier pentru anul 2013 (contribuții 
directe la capitolele indicatori fizio-chimici, indicatori de eutrofizare, indicatori de 
contaminare), care va fi distribuit la MMSC, ANPM, APM Constanta, ARBDD 

 Achiziția de date noi cu privire la starea chimică a apelor, sedimentelor și biotei de la 
litoralul românesc al Mării Negre, date care folosesc atât la îndeplinirea obligațiilor de 
raportare ale României la UE (EEA) și Black Sea Commission cât și la derularea 
proiectelor/contractelor de cercetare care au o componentă de evaluare a tendințelor de 
evoluție și analiză a datelor istorice. 

 Elaborarea metodologiilor de stabilirea a stării ecologice bune pentru Descriptorii 
specifici Directivei Cadru pentru Strategia Marina utilizate la la îndeplinirea obligațiilor de 
raportare ale României la UE. 

 Integrarea datelor si metadatelor oceanografice nationale in Infrastructura Pan-

Europeana pentru managementul de date si metadata oceanografice si marine  (Pan – 

European Infrastructure for Ocean&Marine Data Management) 

SEADATANET 

 (http://romania-seadatanet.maris2.n l/v_cdi_v3/search.asp;  

  http://romania-seadatanet.maris2.nl/v_cdi_v3/browse_step.asp )  

 Integrarea si asimilarea datelor oceanografice f izico -chimice pentru 

Sistemul protot ip operational GMES –  Servici i de Monitorizare si prognoza 

(Prototype Operational Continuity for the GMES Ocean Monitoring and Forecasting 

Service)  MyOcean; Centrul de Monitorizare si Prognoza pentru Marea Neagra, catalog 

on-line de produse oceanografice (http://www.myocean.eu/web/24-catalogue.php)  

 Integrarea datelor oceanografice fizico-chimice)  romanesti in Rețeaua europeană de 

observare și date privind mediul marin (European Marine Observation and Data 

http://www.rmri.ro/Home/Products.Forecasts.html
http://www.ioc-sealevelmonitoring.org/
http://www.ioc-sealevelmonitoring.org/station.php?code=csta
http://www.projectsymnet.eu/file.rar?id=283
http://www.bsisp.org/
http://romania-seadatanet.maris2.nl/v_cdi_v3/search.asp
http://romania-seadatanet.maris2.nl/v_cdi_v3/browse_step.asp
http://www.myocean.eu/web/24-catalogue.php
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Network) EMODNET (http://www.emodnet-chemistry.eu/portal/portal/; 

http://www.emodnet-physics.eu/Map/)  

 Integrarea datelor de nivel al marii la reteua IOC-NEAMTWS (Northeast Atlantic, 
Mediterranean and connecting seas Tsunami Early Warning and mitigation System) 

 Integrarea datelor si metadatelor referitoare la habitatele costiere si a speciilor si 
habitatelor marine intr-o baza de date compatibila cu SIMSHAB (Sistemul informatic 
pentru monitorizarea speciilor și habitatelor de interes comunitar) 

 Colaborare cu companiile olandeze Water Insight şi Nelen & Schuurmans la realizarea 
unui  Sistem integrat de monitoring satelitar şi in-situ a calităţii apei (Black Sea 
Integrated Satellite and In situ water quality Monitoring System) BASISIMS, sistem 
informaţional pentru calitatea apei in zona costiera si Delta Dunarii 

 Elaborarea de studii de impact pentru prospectiuni seismice si foraje de explorare in 

Marea Neagra – 7 studii in anul 2013 

 Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea acordurilor de mediu vizand activitatile de 

explorare/exploatare petrol si gaze pe platoul continental al Marii Negre beneficiari firme 

internationale 

 
4. măsuri privind creștere a capacității 

 

 Crearea  Centrului de Competenta pentru Tehnologii Satelitare din Constanta, 
dedicate dezvoltarii sustenabile  a regiunilor marine si costiere romanesti 
(COSMOMAR),  în vederea utilizării tehnologiilor spațiale şi a datelor obținute prin 
teledetectie, în dezvoltarea aplicatiilor de monitorizare şi evaluare rapida a stării mediului 
marin şi costier, în dezvoltarea de bio-tehnologii prietenoase cu mediul, dezvoltarea de 
tehnologii şi soluții tehnice cu aplicabilitate în programele spațiale,  precum şi în susținerea 
dezvoltarii întreprinderilor mici, mijlocii şi mari de la nivel local şi regional în accesarea 
oportunitaților oferite de programele spațiale naționale/europene. 

 Dezvoltarea si upgradarea Centrul National de Date Oceanografice si de Mediu  
(CNDOM)  (www.nodc.ro) 

 Realizarea unei camere video cu sistem inclus de iluminare sub apă; 
 Realizarea unui ansamblu de televiziune subacvatică pentru investigarea caracteristicilor 

fizice ale fundului marin, pe traiectoria unei sonde ultrason 
 Statie oceanografica de monitorizare in timp real a parametrilor fizici si calitatii apelor marine 

in zona de interes turistic (baia Mamaia) – finalizare in 2014 
 Achizitionarea unei noi nave de colectare date oceanografice si pescaresti 

 
 

8. Măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității INCD  
 

8.1. Prezentarea activității de colaborare prin parteneriate:  
 dezvoltarea de parteneriate la nivel național și internațional (cu personalități/ instituții / 

asociații profesionale) în vederea participării la programele naţionale şi europene specifice; 

 Parteneriate in cadrul proiectelor derulate in cadrul Proiectelor nationale finantate de 
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si 
Inovarii in cadrul Planului national de Cercetare Dezvoltare 2007-2013;  

 Parteneriat cu IO-BAS si IFR Varna, Bulgaria, precum si cu Agentiile Nationale de 
Pescuit si Acvacultura din Romania si Bulgaria in vederea participarii la Programul 
comun de evaluare a resurselor pescaresti (conform cerintelor Reglementarii CE 
199/2008 si Deciziei Comisiei 949/2008/CE); 

 Joint Operational Programme “BLACK SEA 2007-2013”: Strengthening the regional 
capacity to support the sustainable management of the Black Sea Fisheries 
(SRCSSMBSF): Proiect finantat de UE care urmareste intarirea capacitatii de sprijinire a 
managementului durabil al pescariei in Marea Neagra; consortiu format din  6  parteneri 

http://www.emodnet-chemistry.eu/portal/portal/
http://www.emodnet-physics.eu/Map/
http://www.nodc.ro/
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 Joint Operational Programme “BLACK SEA 2007-2013”: Industrial Symbiosis Network 
for Environment Protection and Sustainable Development in Black Sea Basin: Proiect 
finantat de UE care urmareste unei rețele în sectorul industriei, în vederea protecției 
mediului și dezvoltării durabile în regiunea Mării Negre; 

 FP 7: ODEMM: Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management – Proiect 
finantat de UE care are ca scop principal furnizarea unui set de optiuni de management 
al ecosistemului marin care sa indeplineasca obiectivele cerute de implementarea unor 
directive europene precum: Marine Strategy Framework Directive,  Habitats Directive, 
dar si a European Commission Blue Book si a Guidelines for the Integrated Approach to 
Maritime Policy (16 parteneri). 

 FP 7: CREAM: proiect finantat de UE in scopul desfasurarii de cercetari care sa sprijine 
aplicarea unui management bazat pe abordarea ecosistemica in pescaria din Mediterana 
si Marea Neagra (consortiu format din 19 parteneri) 

  FP7: PEGASO: parteneriat cu INCDD Tulcea pentru realizarea obiectivelor asumate 
pentru intarirea capacitatilor existente si pentru dezvoltarea unor noi abordari pentru 
sprijinirea politicilor integrate in zona marina si costiera din Mediterana si Marea Neagra 
(Consortiu format din 24 de parteneri) 

 FP7: PERSEUS: parteneriat cu 29 de institutii din 12 tari – Spania, Franta, Italia, 
Portugalia, Grecia, Finlanda, Irlanda, Luxemburg, Norvegia, Suedia, Elvetia si Olanda; 
proiectul isi propune sa construiasca si sa cladeasca un sistem de supraveghere maritim 
integrat in UE pe baza instalatiilor comunitare si nationale existente pe care sa le 
imbunatateasca cu tehnologii inovatoare. 

 FP7: COCONET: parteneriat cu 38 de institutii din 17 tari. Proiectul va identifica grupurile 
de arii marine protejate interconectate în Marea Mediterană și Marea Neagră, trecând de 
la nivel local (arie marina protejata unica) la nivel regional (retele de arii marine protejate) 
și bazinal . 

 EMODNET - European Marine Observation and Data Network (Chemical Lot)  - Retea 
europeana (finantata de EU prin Directia Generala Afaceri Maritime si Pescuit) de 
observare si culegere de date din mediul marin  pentru a facilita accesul la date intr-un 
numar limitat de bazine maritime acelor organisme publice si private care au nevoie de 
respectivele date. Consortiu format din 25 parteneri, 

 Ocean Color - Application for the Western Black Sea - Proiect finantat in cadrul 
activitatilor coordinate ESA (European Sapce Agency) in colaborare cu JRC (Joint 
Reserch Center). Proiectul are drept scop realizarea de campanii dedicate cercetarii 
parametrilor bio-optici, in apele romanesti influentate de evacuarile Dunarii. Colectarea a 
datelor se face in parteneriat si se bazeaza, in principal, pe echipamentul si 
metodologiile aplicate in mod regulat de catre JRC pentru cartografierea proprietatilor 
bio-optice a marile europene si in conformitate cu protocoalele de validare MERIS 
Validation Team. Consortiu format din urmatorii parteneri: INCDM”Grigore Antipa”, 
Constanta, Romania; Directoratul Hidrografic Maritim, Constanta, Romania; Centrul de 
Cercetare al Marinei, Constanta, Romania; Institute of Oceanology, Bulgarian Academy 
of Sciences (IO-BAS), Bulgaria, Varna; Joint Research Centre of EC (JRC), Ispra, Italy, 

 Bio-Optical Characterization of the Black Sea for Remote Sensing Proiect finantat prin 
programul NATO Science for Peace. Scopul principal al proiectului este de a compila un 
set de date cuprinzator  de date bio-optice din diferite regiuni ale Marii Negre. Datele vor 
fi utilizate pentru a dezvolta algoritmi si modele pentru determinarea/validarea  a 
elementelor bio-optice semnificative ale apelor marine obtinute prin teledetectie. 
Consortium alcatuit din: Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, 
Erdemli-Mersin, TURKEY; Institute of Oceanology, Bulgarian Academy of Sciences, 
Varna, Bulgaria; Marine Hydrophysical Institute, National Academy of Science of 
Ukraine, Sevastopol, Ukraine; National    Institute    for Marine Research and 
Development, “Grigore Antipa”, Constanta, Romania; P.P. Shirshov Institute of 

http://vbn.aau.dk/da/projects/odemm-options-for-delivering-ecosystembased-marine-management(26036d4c-1cff-47b9-9a68-dbc6c5b2dbbf).html
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Oceanology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; Joint Research Centre of 
EC (JRC), Ispra, Italy. 

 SeaDataNet (Pan –  European Infrastructure for Ocean&Marine Data 
Management) retea formata din 59 de parteneri din 35 de tari (68 Centre 
nationale de date conectate) si 3 organizati i internationale: IOC, ICES, 
JRC. 

 MyOcean  (Prototype Operational Continuity for the GMES Ocean Monitoring and 
Forecasting Service) retea formata din 59 parteneri din 28 de tari 

 DG MARE: Knowledge base for growth and innovation in ocean economy: assembly and 
dissemination of marine data for seabed mapping (EMODNET Chemistry II) –retea 
europeana formata din 46 de institute din 29 de tari 

 NATO SfP: Bio-optical characteristies of the Black Sea – 5 parteneri din Romania, 
Bulgaria, Turcia, Ucraina, Rusia 

 Reinnoirea Protocolului de colaborare incheiat intre INCDM “Grigore Antipa” Constanta 
si Administratia Nationala Apele Romane / Administratia Bazinale de Apa Dobrogea 
Litoral (ABADL). Protocolul are ca obiectiv principal realizarea programului comun de 
monitorizare a calitatii apelor tranzitorii si costiere, in vederea indeplinirii atributiilor ce le 
revin in domeniul cunoasterii, conservarii, protectiei si imbunatatirii calitatii mediului 
acvatic, inclusiv transmiterea datelor pentru constituirea unei baze de date comune in 
vederea evaluarii starii ecologice si a starii chimice a corpurilor de apa tranzitorii si 
costiere, 

 Secretariatul ISSE-B.EN.A., gazduit de INCDM “Grigore Antipa” a contribuit la 
organizarea unor evenimente stiintifice internationale, care au permis diseminarea unor 
proiecte nationale si internationale derulate in cadrul INCDM “Grigore Antipa, avand in 
vedere o mai buna cunoastere si promovare a activitatii institutului. Parte din lucrarile 
prezentate in cadrul acestor reuniuni au fost publicate in Jurnalul International cu 
recunoastere ISI: Journal of Ecology and Environmental Protection (JEPE). 
 

 Inscrierea INCD in baze de date internationale care promoveaza parteneriatele:  

 Portalul participantilor in cadrul Programului FP7 (CE); 

 Registrul Potentialilor Contractori (ANCS); 

 Baza de date a potentialior beneficiari ai Programului ESPON (MDRT); 

 Portalul de sprijinire a beneficiarilor Programelor de Cooperare Teritoriala 
(MDRT); 

 Registrul cu evidenta rezultatelor CD (MEN). 
 

 Inscrierea INCD ca membru in retele de cercetare/membru in asociatii profesionale 
de prestigiu pe plan national/international: 

 European Science Foundation - ESF 

 General Fisheries Commission for the Mediterranean - GFCM 

 Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) / CE 

 European Aquaculture Society - EAS 

 Network of Aquaculture Centres in Central-Eastern Europe NACEE 

 Balkan Environmental Association – BENA 
 

 De asemenea, INCDM asigură Președinția și Secretariatul Comitetului Național 
Român de Oceanografie, Comisia Națională a României pentru UNESCO, începând 
din 2004, ceea ce facilitează schimbul de date și informații oceanografice. 
 

 În cadrul INCDM activează o serie de reprezentanți naționali (NRC) și puncte focale 
naționale (NFP), după cum urmează: 

I. Agenţia Europeană de Mediu (EEA/EIONET) 
1. NRC Coastal and Marine Water Quality : dr. Andra Oros 



17 

 

e-mail: aoros@alpha.rmri.ro 
2. NRC Fisheries: dr. Valodea Maximov  

e-mail: vmaximov@alpha.rmri.ro 
3. NRC Marine Biology: dr. Laura Boicenco 

e-mail: lboicenco@alpha.rmri.ro 
4. NRC Marine ICZM: dr. Mariana Golumbeanu 

e-mail: mgolumbeanu@alpha.rmri.ro; golumbeanum@gmail.com 
 

II. Comisia pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării (BSC) 
1. Regional Activity Center for Environmental Aspects of Management of Fisheries 

Director dr. ing. Simion Nicolaev 
e-mail: snicolaev@alpha.rmri.ro  

2. NFP Environmental Aspects of the Management of Fisheries and other Marine 
Living Resources : 
 dr. Gheorghe Radu 
e-mail: gradu@alpha.rmri.ro  

3. NFP Conservation of Biological Diversity : dr. Laura Boicenco 
e-mail: lboicenco@alpha.rmri.ro 

4. NFP Pollution Monitoring and Assessment: dr. Andra Oros 
e-mail: aoros@alpha.rmri.ro 

5. NFP Control of Pollution from Land Based Sources : dr. Luminita Lazar 
e-mail: llazar@alpha.rmri.ro  

6. NFP Development of Common Methodologies for Integrated Coastal Zone 
Management :  
dr. Mariana Golumbeanu 
e-mail: mgolumbeanu@alpha.rmri.ro; golumbeanum@gmail.com 

 
III. ACCOBAMS 

  NFP : CS III Camelia Dumitrache 
e-mail: cdumitrache@alpha.rmri.ro  

 
IV. General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) 

 Reprezentant naţional pentru Scientific Advisory Committee: dr. ing. Simion       
Nicolaev 
e-mail: snicolaev@alpha.rmri.ro  

 Coordonator al Grupului de lucru pentru Marea Neagra (BSWG / GFCM): dr. 
ing. Simion Nicolaev 
e-mail: snicolaev@alpha.rmri.ro  

 
V. Convention for Migratory Species (CMS) 

NFP : dr. Gheorghe Radu (protecţia rechinilor) 
e-mail: gradu@alpha.rmri.ro 
 

VI. Mediterranean Science Comission (CIESM) 
NRC: dr. Tania Zaharia: e-mail: tzaharia@alpha.rmri.ro  
NFP – Jellywatch:dr. Florin Timofte: e-mail: ftimofte@alpha.rmri.ro  

 
VII. UNESCO / COI  

• Programul GOOS / Black Sea GOOS si MEDGLOS 
   NRC: Viorel Malciu: e-mail: incdmct@datanet.ro  

  
                             •  Programul IODE 

 NRC: Viorel Malciu: e-mail: incdmct@datanet.ro  
 

mailto:aoros@alpha.rmri.ro
mailto:vmaximov@alpha.rmri.ro
mailto:lboicenco@alpha.rmri.ro
mailto:mgolumbeanu@alpha.rmri.ro
mailto:golumbeanum@gmail.com
mailto:snicolaev@alpha.rmri.ro
mailto:gradu@alpha.rmri.ro
mailto:lboicenco@alpha.rmri.ro
mailto:aoros@alpha.rmri.ro
mailto:llazar@alpha.rmri.ro
mailto:mgolumbeanu@alpha.rmri.ro
mailto:golumbeanum@gmail.com
mailto:cdumitrache@alpha.rmri.ro
mailto:snicolaev@alpha.rmri.ro
mailto:snicolaev@alpha.rmri.ro
mailto:gradu@alpha.rmri.ro
mailto:tzaharia@alpha.rmri.ro
mailto:ftimofte@alpha.rmri.ro
mailto:incdmct@datanet.ro
mailto:incdmct@datanet.ro
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    •  Open-ended Intersessional Working Group to further review and improve 
the Global Ocean Science Report (GOSR)  
NRC: dr. Luminita Buga: e-mail: lbuga@alpha.rmri.ro  

 
VIII. Comisia Internaţională pentru reglementarea vânătorii balenelor (IWC) 

NRC (comisar): dr. ing. Simion Nicolaev 
e-mail: snicolaev@alpha.rmri.ro  
 

IX. Fundatia Europeana de Stiinta – Marine Board  
NRC: dr. Vasile Patrascu: e-mail: vpatrascu@alpha.rmri.ro  
 

 INCDM este membru in Reteaua Nationala de Centre de Cercetare in domeniul 
Chimiei Biologice, creata in cadrul proiectului de infrastructura ESFRI EU-
OPENSCREEN; 
 

 INCDM este asociat in „Clusterul pentru promovarea afacerilor specializate in 
ecotehnologii si surse alternative de energie” – Cluster MEDGREEN; 

 
 INCDM este membru al Clusterului Maritim Romanesc (care are pana in prezent 

39 de membri din mediul de afaceri, universitar, de cercetare, ONG-uri si care va 
contribui la dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și 
internațional – ca POL DE COMPETITIVITATE); 

 
 INCDM este membru si coordonator al Reţelei Naţionale a Experţilor în 

Cianobacterii şi integrarea, prin aceasta, a României, în acţiunea internaţionalã 
COST ES1105 - “Cyanobacteria blooms and toxins in water resources: Occurrence, 
impacts and management” (CYANOCOST), alãturi de alte 33 de ţãri europene. 
 

 participarea în comisii de evaluare concursuri naționale și internaționale: dr. Elena 
Stoica participare ca: 

o Expert evaluator international EVAL-INCO regional ERA-NETs of the EU FP7 
programme;  

o Expert evaluator international FP7-PEOPLE- 2013- Marie Curie IEF-IIF-IOF 
Programme (ENV panel) 

o Expert evaluator international Polish-Norwegian Research Programme 
o  Expert evaluator international Joint Operational Programme Black Sea 2007-

2013 

 

 personalități științifice ce au vizitat INCD: 

Vizite ale unor personalitati: Dr. Evanghelos Papathanassiou, Prof.Dr. Fokion Vosniakos, 
Prof.Dr. Halil Sur, Prof. Marco Zavatarelli, Dr. Violin St. Raykov, Prof. Angel Borja, Dr. Cristina 
Mazziotti, Assoc.Prof.Dr. Giovanni Coppinni 

Cu ocazia organizarii de catre INCDM a SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL 
PROTECȚIA ȘI GESTIONAREA DURABILĂ A ECOSISTEMULUI MĂRII NEGRE. IMPERATIV 
AL MILENIULUI TREI, EDIȚIA A VI-A, 30 Octombrie 2013, Constanța, România si a celei de-a 
a 4-a Conferințe Științifice Bianuale a Mării Negre: „Marea Neagră - Provocări în vederea 
atingerii stării bune a mediului“, 102 personalitati din strainatate au luat contact cu cercetatorii 
romani si au facut schimb de idei (Tabelul urmator). 

mailto:lbuga@alpha.rmri.ro
mailto:snicolaev@alpha.rmri.ro
mailto:vpatrascu@alpha.rmri.ro
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 lecții invitate, cursuri și seminarii susținute de personalitățile științifice invitate: 
 

 Scoala de vara: The contribution of environmental indices in meeting the 
objectives and principles of the Marine Strategy Framework Directive – INCDM 
“Grigore Antipa” sub auspiciile UE PC-7 PERSEUS “Policy oriented marine 
environmental research in the Southearn European Seas”, organized by: University of 
Malta, CONISMA (Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Scienze del Mare), 
NIMRD “Grigore Antipa”, 3-7 iunie 2013Prof. Marco Zavatarelli (Consorzio 
Nazionale Interuniversitario per la Scienze del Mare, Italy) – Cordonator Stiintific  
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o Dr. Violin St. Raykov - (Institute of Oceanology - BAS, Department of Marine Biology 
and Ecology, Varna, Bulgaria) – lecture on: Fishery related indices   

o Prof. Angel Borja (AZTI - Tecnalia - Marine Research Division, Spain), – lecture on: 
AMBI, M-AMBI index and MSFD assessment issues 

o Dr. Cristina Mazziotti (ARPA Emilia-Romagna, Struttura Oceanografica Daphne, 
Italy) – lecture on Characterization of the ecological state of marine and coastal 
waters using the Trophic Index (TRIX) 

o Assoc.Prof.Dr. Giovanni Coppinni (Euro-Mediterranean Centre for Climate Change 
- CMCC, Italy) – lecture on:  EEA ocean color based index 

o Școala de Vară CoCoNET GIS și Marxan – INCDM “Grigore Antipa” sub auspiciile 
UE PC-7 CoCoNET “Reţele inter-costiere de arii marine protejate (de la țărm până în 
larg), alături de potențialul energetic eolian offshore”. Cursuri organizate de Institutul 
de Științe ale Mării - Consiliul Național al Cercetării (ISMAR CNR), Bologna, Italia, 9-
15 septembrie 2013 

o Dr. Federica Foglini (CNR-ISMAR, Bologna, Italia) – GIS Training 
o Dr. Oleksandr Neprokin (UkrSCES, Ucraina) – GIS Training 
o Dr. Norma Serra și Dr. Trevor Wiens (PacMARA) – Marxan Training 

 
 

 membrii în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI ( sau incluse în baze 
internaționale de date) și în colective editoriale internaționale și/sau naționale; 

1 Journal of Environmental protection and Ecology / ISBN 1311-5065 is indexed and 

abstracted in the Science Citation Index Expanded (SciSearch*) and Journal Citation 

Reports/Science edition, Thomson Scientific, and in Elsevier Bibliographic Databases 

(Geobase and EMBiology), Ulrich Database Factor de impact 2012: 0,259 

http://www.jepe-journal.info/ 

Mariana 
Golumbeanu 
Membru Editorial 
Management Board 
2013: vol 14/1, 14/2, 
14/3, 14/3A, 14/4 

2 Membru in colectivul de redactie al J. of  Environmental Protection and Ecology, Ed. 
Scientific Bulgarian Communications,  ISSN 1311-5065, citat Thomson si Elsevier 
Publishers, http://www.jepe.gr 
 Membru In Comitetul International Editorial al Journal of Environmental Protection and 
Ecology, Ed. Scientific Bulgarian Communications, ISSN 1311-5065, citat Thomson si 
Elsevier Publishers Factor de impact 2012: 0,259 

Zaharia Tania: 
2013: Vol. 14, No1
  
Vol.14, No 2   
Vol.14, No 3 
Vol.14, No.3A   
Vol. 14, No 4 

3 IJIBCS – International Journal of Innovations in Biological and Chemical Sciences, 
ISSN 2047 9093 
http://whitesscience.com/shop/ijibcs-international-journal-of-innovations-in-biological-
and-chemical-sciences/editorial-board-ijibcs/?print=pdf 

Elena Stoica 
Membru in colectivul 
editorial 

4 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS) 
Revista ISI, IF = 1.07 
http://www.trjfas.org/Index.php?Editorial_Board 
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi 

Elena Stoica 
Membru in colectivul 
editorial 

5 Journal of Shipping and Ocean Engineering (JSOE),  
ISSN: 2159-5879  
(BDI: EBSCO, CSA, Ulrich,Google Scholar,J-Gate) 
http://www.ebscohost.com/academic 
http://www.academia.edu/5064864/ocean_and_shipping_engineering 

Elena Stoica 
Membru in colectivul 
editorial 

6 Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation - International Journal of the Bioflux 
Society 
ISSN 1844-9166 (online) 
ISSN 1844-8143 (print) 
Thomson Reuters Scientific – ISI Web of Knowledge 
Thomson Reuters Scientific – Zoological Record 
CABI International  
SCIMAGO 
http://www.bioflux.com.ro/journal 

Victor Nita 
Membru in colectivul 
editorial 

7 Advances in Environmental Sciences - International Journal of the Bioflux Society 
Online ISSN 2066-7647 
Print ISSN 2066-7620 
Thomson Reuters Scientific – ISI Web of Knowledge 

Victor Nita 
Membru in colectivul 
editorial 

http://www.jepe-journal.info/
http://www.jepe.gr/
http://whitesscience.com/shop/ijibcs-international-journal-of-innovations-in-biological-and-chemical-sciences/editorial-board-ijibcs/?print=pdf
http://whitesscience.com/shop/ijibcs-international-journal-of-innovations-in-biological-and-chemical-sciences/editorial-board-ijibcs/?print=pdf
http://www.trjfas.org/Index.php?Editorial_Board
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi
http://www.ebscohost.com/academic
http://www.academia.edu/5064864/ocean_and_shipping_engineering
http://www.bioflux.com.ro/journal
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Thomson Reuters Scientific – Zoological Record 
CABI International  
SCIMAGO 
http://www.aes.bioflux.com.ro/ 

 
 

8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile și expozițiile naționale și internaționale;  
târguri și expozitii internaționale  

 târguri și expoziții naționale: -  
 

8.3.Premii obținute prin proces de selecție/distincții, etc. 
 

1 Nutrient Levels and 
Eutrophication of the 
Romanian Black Sea 
Waters (2006-2011) - 
Assessment Related to the 
Marine Strategy Framework 
Directive Implementation 

4
th
  BI-ANNUAL BLACK SEA SCIENTIFIC 

CONFERENCE  
“BLACK SEA - CHALLENGES TOWARDS GOOD 
ENVIRONMENTAL STATUS“  
NIMRD Symposium section 1: Oceanography and 
Coastal Engineering 
Premiul 1 
Constanta, Romania, 28-31 octombrie 2013 

Luminița Lazăr, 
Laura Boicenco, 
Valentina Coatu, 
Andra Oros, Daniela 
Țigănuș, Maria - 
Emanuela Mihailov 

 

2 Upwelling and algae bloom. 
The case of Romanian 
Black Sea Coast 

1st International UOC-B.EN.A. Conference „The 
susteinability of pharmaceutical, medical and 
ecological education and research – SPHAMEER 
– 2013,  
Premiul 1 
Constanta, Romania, 20-23 iunie 2013 

L.Buga,
   

M.E.Mihailov, 
 

L. Boicenco,  
L. Lazar,  
A. Spinu,  
M.I. Tomescu – 
Chivu,  
V. Malciu,  
G. Sarbu 

3 Spring season 
phytoplankton communities 
in Romanian Black Sea 
waters 

4
th
  BI-ANNUAL BLACK SEA SCIENTIFIC 

CONFERENCE “BLACK SEA - CHALLENGES 
TOWARDS GOOD ENVIRONMENTAL STATUS“  
NIMRD Symposium section 1: Oceanography and 
Coastal Engineering 
Premiul 1 Constanta, Romania, 28-31 octombrie 
2013 

Laura Boicenco 
Oana Vlas 
Luminita Lazar 

4 Environmental assessment 
training of researchers from 
the Mediterranean and the 
Black Sea 

4
th 

Black Sea Scientific Conference - Black Sea, 
Challenges Towards Good Environmental Status, 
Constanta, Romania 28-31 October 2013 
Premiul I la Sectiunea Ecological Education 

Golumbeanu 
Mariana,Oros 
Andra, Micu Dragos, 
Nenciu Magda, 
Foglini Federica, 
Zavatarelli Marco, 
Drago Aldo 

5 Demersal fisheries 
dynamics at the Romanian 
Black Sea coast, during 
2000 – 2012 

4th Bi-annual Black Sea Scientific Conference 
“Black Sea - Challenges Towards Good 
Environmental Status“, Constanta, 28-30 October 
2013, in cadrul sectiunii  -  Socio-economic impact 
on marine environment - Premiul 1 

Valodia Maximov, 
Simion  Nicolaev, 
Gheorghe Radu, 
Eugen  Anton, Tania 
Zaharia 

6 The Situation of Marine 
Litter Collected During 
Demersal Survey in 2012 in 
the Romanian Black Sea 
Area 

4th Bi-annual Black Sea Scientific Conference 
“Black Sea - Challenges Towards Good 
Environmental Status“, Constanta, 28-30 October 
2013 - Premiul 1 

E. Anton, G. Radu, 
M. Nenciu 

7 Quantitative and qualitative 
structure of alosa 
populations at the romanian 
Blak Sea coast 

Conferinţa Ştiinţifica a Şcolilor Doctorale, 
Universitatea Dunărea de Jos Galati, 16-17 mai 
2013-  Premiul III 

Tiganov G., 
Maximov V., Oprea 
L. 

8 Upwelling and algae bloom. 
The case of Romanian 
Black Sea Coast 

1st International UOC-B.EN.A. Conference „The 
sustainability of pharmaceutical, medical and 
ecological education and research – SPHAMEER 
– 2013,  
Premiul 1 
Constanta, Romania, 20-23 iunie 2013 

L.Buga,
   

M.E.Mihailov, 
 

L. Boicenco,  
L. Lazar,  
A. Spinu,  
M.I. Tomescu – 

http://www.aes.bioflux.com.ro/
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Chivu,  
V. Malciu,  
G. Sarbu 

9 Spring season 
phytoplankton communities 
in Romanian Black Sea 
waters 

4
th
  BI-ANNUAL BLACK SEA SCIENTIFIC 

CONFERENCE  
“BLACK SEA - CHALLENGES TOWARDS GOOD 
ENVIRONMENTAL STATUS“  
NIMRD Symposium section 1: Oceanography and 
Coastal Engineering 
Constanta, Romania, 28-31 octombrie 2013, 
Premiul 1 

Laura Boicenco 
Oana Vlas 
Luminita Lazar 

10 Phytobenthos – key 
biological element 

Simpozionul International – „Protectia si 
gestionarea durabila a ecosistemului Marii Negre, 
imperativ al mileniului III”, Editia a Va, INCDM 
“Grigore Antipa”, Constanta, 28-31 octombrie 
2013 
Premiul 1 

Oana Marin,  
Valeria Abaza, 
Daciana Sava 

11 Sustainable development in 
the Romanian coastal zone 

– UAB – BENA Conference “ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT”, 23-25 May 2013, “1 Decembrie 
1918” University of Alba Iulia, Romania, Special 
Award for Senior Researchers 

Mariana 
Golumbeanu, 
Simion Nicolaev, 
Mihail Costache, 
Razvan Mateescu, 
Laura Alexandrov, 
Magda Nenciu 

12 Upwelling and algae bloom. 
The case of Romanian 
Black Sea Coast 

1st International UOC-B.EN.A. Conference „The 
susteinability of pharmaceutical, medical and 
ecological education and research – SPHAMEER 
– 2013,  
Contanta, Romania, 20-23 iunie 2013 
Premiul 1 
 

L.Buga,
  
 

M.E.Mihailov,  
L. Boicenco,  
L. Lazar,  
A. Spinu,  
M.I. Tomescu – 
Chivu,  
V. Malciu,  
G. Sarbu 

13 Industrial Symbiosis 
Network for Environmental 
Protection Sustainable 
Development in the Black 
Sea 

1st International UOC-B.EN.A. Conference „The 
susteinability of pharmaceutical, medical and 
ecological education and research – SPHAMEER 
– 2013,  
Contanta, Romania, 20-23 iunie 2013 
Premiul 3 

A. Spinu 
L. Buga 
S. Nicolaev 

 
 
8.4 Prezentarea activitătii de mediatizare:  

 
 extrase din presa (interviuri) 

 
Pe parcursul anului 2013, mediatizarea activităților desfășurate în cadrul INCDM „Grigore Antipa“ 

Constanța a constituit una dintre priorități. Astfel, pornind de la acțiunile de educație ecologică (Ziua 
Mediului), până la școlile de vară organizate în cadrul unor proiecte europene (PERSEUS, CoCoNET) și 
Conferința Internațională „Black Sea - Challenges Towards Good Environmental Status“ (28-31 
octombrie 2013), toate au fost reflectate în mass-media. 

 
 
Ziua Mediului, 5 iunie 2013  

1. Știre Junior Ranger Ziua Mediului 2013, 7.06.2013, Liderul de Opinie  
Link știre: http://lideruldeopinie.ro/95510/grigore-antipa-a-sarbatorit-ziua-mediului 

http://lideruldeopinie.ro/95510/grigore-antipa-a-sarbatorit-ziua-mediului
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Școala de Vară PERSEUS - „Contribuția indicatorilor de mediu la respectarea obiectivelor și principiilor  
Directivei-Cadru Strategia pentru Mediul Marin”,  3-7 iunie 2013, Constanța, România 

 
2. Știre Ziua de Constanța 30.05.2013 

Link știre: http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/scoala-de-vara-pe-probleme-de-mediu-la-
institutul-grigore-antipa-458449.html 
 

3. Știre Telegraf 31.05.2013 
Link știre: 
http://www.telegrafonline.ro/1369947600/articol/235984/scoala_de_vara_internationala_la_8222antipa8
221.html 

 
4. Știre Realitatea TV 30.05.2013 

http://www.realitatea.net/scoala-de-vara-pe-probleme-de-mediu-la-institutul-grigore-
antipa_1193455.html 
 
 

5. Știre Liderul de Opinie 6.06.2013 
Link știre: http://lideruldeopinie.ro/95239/in-cautare-de-solutii-pentru-mediul-marin 

http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/scoala-de-vara-pe-probleme-de-mediu-la-institutul-grigore-antipa-458449.html
http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/scoala-de-vara-pe-probleme-de-mediu-la-institutul-grigore-antipa-458449.html
http://www.telegrafonline.ro/1369947600/articol/235984/scoala_de_vara_internationala_la_8222antipa8221.html
http://www.telegrafonline.ro/1369947600/articol/235984/scoala_de_vara_internationala_la_8222antipa8221.html
http://www.realitatea.net/scoala-de-vara-pe-probleme-de-mediu-la-institutul-grigore-antipa_1193455.html
http://www.realitatea.net/scoala-de-vara-pe-probleme-de-mediu-la-institutul-grigore-antipa_1193455.html
http://lideruldeopinie.ro/95239/in-cautare-de-solutii-pentru-mediul-marin
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Expediţie comună multidisciplinară în Marea Neagră în cadrul proiectului MISIS, 22-31 iulie 2013 

 
6. Știre Telegraf 6.08.2013 

Link știre: 
http://www.telegrafonline.ro/1375736400/articol/242266/marea_neagra_un_ecosistem_cu_particularitati
_unice.html 

 

 
 
 
 

 

http://www.telegrafonline.ro/1375736400/articol/242266/marea_neagra_un_ecosistem_cu_particularitati_unice.html
http://www.telegrafonline.ro/1375736400/articol/242266/marea_neagra_un_ecosistem_cu_particularitati_unice.html
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Școala de Vară CoCoNET GIS și Marxan, Constanța, România, 9-15 septembrie 2013  
 

7. Știre Ziua Constanța 5.09.2013 
Link știre: http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/institutii-de-invatamant-comunicate/scoala-de-vara-
coconet-gis-si-marxan-constanta-romania-9-15-septembrie-2013-468903.html 
 

8. Știre Ziare Live 5.09.2013 
Link știre: 
http://www.ziarelive.ro/stiri/scoala-de-vara-coconet-gis-si-marxan-constanta-romania-9-15-septembrie-
2013.html 
  

9. Știre Ziar.com 5.09.2013 
Link știre: 
http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=5991659 
  

10. Știre Realitatea.net 5.09.2013 
Link știre: 
http://www.realitatea.net/scoala-de-vara--la-institutul-grigore-antipa_1263695.html 
 

11. Știre Telegraf 6.09.2013 
Link știre: 
http://www.telegrafonline.ro/1378414800/articol/245031/39_de_cercetatori_din_22_de_tari_la_constanta
.html 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/institutii-de-invatamant-comunicate/scoala-de-vara-coconet-gis-si-marxan-constanta-romania-9-15-septembrie-2013-468903.html
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/institutii-de-invatamant-comunicate/scoala-de-vara-coconet-gis-si-marxan-constanta-romania-9-15-septembrie-2013-468903.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/scoala-de-vara-coconet-gis-si-marxan-constanta-romania-9-15-septembrie-2013.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/scoala-de-vara-coconet-gis-si-marxan-constanta-romania-9-15-septembrie-2013.html
http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=5991659
http://www.realitatea.net/scoala-de-vara--la-institutul-grigore-antipa_1263695.html
http://www.telegrafonline.ro/1378414800/articol/245031/39_de_cercetatori_din_22_de_tari_la_constanta.html
http://www.telegrafonline.ro/1378414800/articol/245031/39_de_cercetatori_din_22_de_tari_la_constanta.html
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12. Știre Gazeta de Năvodari 9.09.2013 
Link știre: 
http://www.gazetadenavodari.ro/scoala-de-vara-la-institutul-de-cercetari-marine-grigore-antipa/ 
  

 
 
 

13. Știre Telegraf 10.09.2013 

Link știre:  
http://www.telegrafonline.ro/1378760400/articol/245331/studenti_straini_scoliti_sa_devina_cerc
etatori_la_constanta.html 
 

 
 

 
 

http://www.gazetadenavodari.ro/scoala-de-vara-la-institutul-de-cercetari-marine-grigore-antipa/
http://www.telegrafonline.ro/1378760400/articol/245331/studenti_straini_scoliti_sa_devina_cercetatori_la_constanta.html
http://www.telegrafonline.ro/1378760400/articol/245331/studenti_straini_scoliti_sa_devina_cercetatori_la_constanta.html
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14. Știre Observator de Constanța 10.09.2013 

Link știre: 
http://observator.ro/220905/cercetatori-din-22-de-tari-si-au-dat-intalnire-la-constanta-
220905.html   

 
 
 
 
Cea de a 4-a Conferință Bianuală a Mării Negre „Marea Neagră - Provocări în vederea atingerii 
stării bune a mediului“, 28-31 octombrie 2013, Hotel „Flora“, Mamaia 
Ziua Internațională a Mării Negre, 31 octombrie 2013 
 

15. Știre Gazeta de Năvodari 25.10.2013 
Link știre: http://www.gazetadenavodari.ro/marea-neagra-provocari-in-vederea-atingerii-starii-bune-a-
mediului/ 
 

 
 
  

http://observator.ro/220905/cercetatori-din-22-de-tari-si-au-dat-intalnire-la-constanta-220905.html
http://observator.ro/220905/cercetatori-din-22-de-tari-si-au-dat-intalnire-la-constanta-220905.html
http://www.gazetadenavodari.ro/marea-neagra-provocari-in-vederea-atingerii-starii-bune-a-mediului/
http://www.gazetadenavodari.ro/marea-neagra-provocari-in-vederea-atingerii-starii-bune-a-mediului/
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16. Știre EcoMagazin 26.10.2013 

Link știre: http://www.ecomagazin.ro/conferinta-marea-neagra-provocari-in-vederea-atingerii-starii-bune-
a-mediului/ 

 
 
 

17. Știre Gazeta de Năvodari 28.10.2013 
Link știre: http://www.gazetadenavodari.ro/conferinta-bianuala-a-marii-negre-marea-neagra-provocari-in-
vederea-atingerii-starii-bune-a-mediului/ 
 

 
 

http://www.ecomagazin.ro/conferinta-marea-neagra-provocari-in-vederea-atingerii-starii-bune-a-mediului/
http://www.ecomagazin.ro/conferinta-marea-neagra-provocari-in-vederea-atingerii-starii-bune-a-mediului/
http://www.gazetadenavodari.ro/conferinta-bianuala-a-marii-negre-marea-neagra-provocari-in-vederea-atingerii-starii-bune-a-mediului/
http://www.gazetadenavodari.ro/conferinta-bianuala-a-marii-negre-marea-neagra-provocari-in-vederea-atingerii-starii-bune-a-mediului/
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18. Știre Liderul de Opinie 30.10.2013 
Link știre: http://lideruldeopinie.ro/111531/conferinta-bianuala-marii-negre-inceput-mamaia 
 
 

19. Știre Telegraf 31.10.2013 
Link  știre: 
http://www.telegrafonline.ro/1383170400/articol/250023/conferinta_bianuala_a_marii_negre_continua.ht
ml 
 

 
 

20. Știre Ziua de Constanța, 31.10.2013 
Link știre: http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/administratie-locala/s-au-incheiat-lucrarile-conferintei-
bianuale-a-marii-negre-vezi-solutia-specialistilor-in-privinta-protectiei-impotriva-eroziunii-costiere-
474848.html 

 
 

http://lideruldeopinie.ro/111531/conferinta-bianuala-marii-negre-inceput-mamaia
http://www.telegrafonline.ro/1383170400/articol/250023/conferinta_bianuala_a_marii_negre_continua.html
http://www.telegrafonline.ro/1383170400/articol/250023/conferinta_bianuala_a_marii_negre_continua.html
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/administratie-locala/s-au-incheiat-lucrarile-conferintei-bianuale-a-marii-negre-vezi-solutia-specialistilor-in-privinta-protectiei-impotriva-eroziunii-costiere-474848.html
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/administratie-locala/s-au-incheiat-lucrarile-conferintei-bianuale-a-marii-negre-vezi-solutia-specialistilor-in-privinta-protectiei-impotriva-eroziunii-costiere-474848.html
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/administratie-locala/s-au-incheiat-lucrarile-conferintei-bianuale-a-marii-negre-vezi-solutia-specialistilor-in-privinta-protectiei-impotriva-eroziunii-costiere-474848.html
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21. Știre Adevărul 31.10.2013 
Link știre:  
http://adevarul.ro/locale/constanta/marea-neagra-vedeta-zilei-31-octombrie-
1_52726790c7b855ff56a01ac1/index.html 
 
 

22. Știre Telegraf 1.11.2013 
Link știre: 
http://www.telegrafonline.ro/1383256800/articol/250139/marea_neagra_in_proces_de_8222vindecare82
21.html 
 

 

 
 
 
 

http://adevarul.ro/locale/constanta/marea-neagra-vedeta-zilei-31-octombrie-1_52726790c7b855ff56a01ac1/index.html
http://adevarul.ro/locale/constanta/marea-neagra-vedeta-zilei-31-octombrie-1_52726790c7b855ff56a01ac1/index.html
http://www.telegrafonline.ro/1383256800/articol/250139/marea_neagra_in_proces_de_8222vindecare8221.html
http://www.telegrafonline.ro/1383256800/articol/250139/marea_neagra_in_proces_de_8222vindecare8221.html
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Activități educaționale Junior Rangeri - Junior Rangerii Rezervației Vama Veche - 2 Mai au fost 
premiați de Moș Crăciun  

 
23. Știre Liderul de Opinie 18.12.2013 

Link știre: http://lideruldeopinie.ro/117137/incdm-grigore-antipa-l-adus-la-mos-craciun-la-copiii-din-2-mai 

 
 

24. Știre Telegraf 19.12.2013 
Link știre: 
http://www.telegrafonline.ro/1387404000/articol/254723/activistii_ecologisti_de_la_8222junior_ranger82
21_lau_primit_pe_mos_craciun.html 
 

 
 

25. Știre Observator de Constanța 19.12.2013 
Link știre: http://observator.ro/233949/rangerii-de-la-2-mai-vizitati-de-mos-craciun-233949.html 
 

http://lideruldeopinie.ro/117137/incdm-grigore-antipa-l-adus-la-mos-craciun-la-copiii-din-2-mai
http://www.telegrafonline.ro/1387404000/articol/254723/activistii_ecologisti_de_la_8222junior_ranger8221_lau_primit_pe_mos_craciun.html
http://www.telegrafonline.ro/1387404000/articol/254723/activistii_ecologisti_de_la_8222junior_ranger8221_lau_primit_pe_mos_craciun.html
http://observator.ro/233949/rangerii-de-la-2-mai-vizitati-de-mos-craciun-233949.html
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26. Știre Cuget Liber 19.12.2013 
Link știre: http://www.cugetliber.ro/stiri-social-mos-craciun-a-ajuns-la-micii-ecologisti-de-la-coala-2-mai-
202262 
 

 participare la dezbateri radiodifuzate / televizate 
 Știre DIGI 24 14.05.2013 Resursele de hidrogen sulfurat din Marea Neagră 

Link știre video: 
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiinta+si+Mediu/NEEXPLOATATA+Cea+mai+mare+cantitat
e+de+hidrogen+sulfurat+se+afla 
 

 
 
 

 Știre TV Neptun 3.06.2013, Școală de Vară pentru cercetători marini la Constanța 

Link știre: http://www.reporterntv.ro/stire/scoala-de-vara-pentru-cercetatorii-marini-la-constanta 

 
 

 
 
 
 

http://www.cugetliber.ro/stiri-social-mos-craciun-a-ajuns-la-micii-ecologisti-de-la-coala-2-mai-202262
http://www.cugetliber.ro/stiri-social-mos-craciun-a-ajuns-la-micii-ecologisti-de-la-coala-2-mai-202262
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiinta+si+Mediu/NEEXPLOATATA+Cea+mai+mare+cantitate+de+hidrogen+sulfurat+se+afla
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiinta+si+Mediu/NEEXPLOATATA+Cea+mai+mare+cantitate+de+hidrogen+sulfurat+se+afla
http://www.reporterntv.ro/stire/scoala-de-vara-pentru-cercetatorii-marini-la-constanta
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 Știre DIGI 24 07.08.2013 Invazia de alge în timpul sezonului turistic 
Link știre video: 
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Constanta/Stiri/Marea+Neagra+arata+ca+o+salata+uriasa+Al
gele+au+pus+stapanire+in 
 

 
 
 

 Știre Litoral TV 9.09.2013 - Școala de Vară CoCoNET GIS și Marxan 
Link știre video: http://www.tvlitoral.ro/scoala-de-vara-la-institutul-national-de-cercetare-si-dezvoltare-
marina-grigore-antipa/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Constanta/Stiri/Marea+Neagra+arata+ca+o+salata+uriasa+Algele+au+pus+stapanire+in
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Constanta/Stiri/Marea+Neagra+arata+ca+o+salata+uriasa+Algele+au+pus+stapanire+in
http://www.tvlitoral.ro/scoala-de-vara-la-institutul-national-de-cercetare-si-dezvoltare-marina-grigore-antipa/
http://www.tvlitoral.ro/scoala-de-vara-la-institutul-national-de-cercetare-si-dezvoltare-marina-grigore-antipa/
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 Știre TV Neptun 3.10.2013 - Eroziunea costieră 
Link știre: http://www.reporterntv.ro/stire/furtuna-a-inghitit-plajele 
 

 
 
 

 Știre TV Neptun 29.10.2013 - Conferința Internațională „Black Sea - Challenges 
Towards Good Environmental Status“ (28-31 octombrie 2013) 

 
Link știre: http://www.reporterntv.ro/stire/specialisti-peste-10-ani-se-va-putea-vorbi-despre-exploatarea-
resurselor-de-energie-regenerabila-in-marea-neagra 
 

 
 
 
 

http://www.reporterntv.ro/stire/furtuna-a-inghitit-plajele
http://www.reporterntv.ro/stire/specialisti-peste-10-ani-se-va-putea-vorbi-despre-exploatarea-resurselor-de-energie-regenerabila-in-marea-neagra
http://www.reporterntv.ro/stire/specialisti-peste-10-ani-se-va-putea-vorbi-despre-exploatarea-resurselor-de-energie-regenerabila-in-marea-neagra
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 Știre TV Neptun 31.10.2013 - Conferința Internațională „Black Sea - Challenges 
Towards Good Environmental Status“ (28-31 octombrie 2013) 

 
Link știre: http://www.reporterntv.ro/stire/in-marea-neagra-au-reaparut-specii-de-pesti-considerate-
disparute 

 

 
 
 
 

 Știre Radio Constanța 31.10.2013 Starea ecosistemului din Marea Neagră s-a 
îmbunătăţit considerabil 

Link știre audio: http://radioconstanta.ro/audio-starea-ecosistemului-din-marea-neagra-s-a-
imbunatatit-considerabil-t8030.html 
 

 
 
 
 

http://www.reporterntv.ro/stire/in-marea-neagra-au-reaparut-specii-de-pesti-considerate-disparute
http://www.reporterntv.ro/stire/in-marea-neagra-au-reaparut-specii-de-pesti-considerate-disparute
http://radioconstanta.ro/audio-starea-ecosistemului-din-marea-neagra-s-a-imbunatatit-considerabil-t8030.html
http://radioconstanta.ro/audio-starea-ecosistemului-din-marea-neagra-s-a-imbunatatit-considerabil-t8030.html
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 Știre DIGI 24 04.11.2013 Specii considerate dispărute au reapărut 
Link știre video: 
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Constanta/Stiri/Crabul+albastru+inoata+in+Marea+Neagra+Cr
abul+chinezesc+zarganul 
 
 

 
 
 
 

 Știre DIGI 24 11.12.2013 Starea resurselor pescărești la Marea Neagră  
Link știre video: 
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Constanta/Stiri/Romania+codasa+la+productia+de+peste+T

ara+noastra+ocupa+locul+21 

 
 

 
 
 

 Știre PRO TV 14.12.2013 Problematica delfinilor în Marea Neagră 
Link știre video: http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/marea-neagra-ar-putea-ramane-fara-delfini-ong-urile-
cauta-solutii-pentru-a-putea-salva-mamiferele.html 
 

http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Constanta/Stiri/Crabul+albastru+inoata+in+Marea+Neagra+Crabul+chinezesc+zarganul
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Constanta/Stiri/Crabul+albastru+inoata+in+Marea+Neagra+Crabul+chinezesc+zarganul
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Constanta/Stiri/Romania+codasa+la+productia+de+peste+Tara+noastra+ocupa+locul+21
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Constanta/Stiri/Romania+codasa+la+productia+de+peste+Tara+noastra+ocupa+locul+21
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/marea-neagra-ar-putea-ramane-fara-delfini-ong-urile-cauta-solutii-pentru-a-putea-salva-mamiferele.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/marea-neagra-ar-putea-ramane-fara-delfini-ong-urile-cauta-solutii-pentru-a-putea-salva-mamiferele.html
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9. Surse de informare și documentare din patrimoniul științific și tehnic al INCD:  
 

- Biblioteca INCDM „Grigore Antipa”: peste 43,500 volume 
 

- Website-ul INCDM : www.rmri.ro  
 

- Revista INCDM „Grigore Antipa” Cercetări Marine (Recherches Marines) ISSN 
0250-3069,  
Editura Boldaș Constanța (indexată Google Scholar) 
http://www.rmri.ro/Home/Publications.RecherchesMarines.html 
 

- Centrul Național Român de Date Oceanografice și de Mediu 
Centrul Național Român de Date Oceanografice și de Mediu (CNRDOM) 

(http://www.nodc.ro) a fost desemnat ca centru național de date oceanografice în cadrul 

sistemului IOC-IODE, înlocuind Agenția Națională desemnată în acest sens. Centrul este 

recunoscut oficial ca Centrul Român de Date Oceanografice și este inclus pe lista internațională 

a Centrelor de Date Oceanografice ale IOC/IODE.  

CNRDOM oferă acces în timp util, liber și nerestricționat la date, metadatele asociate și 

produse generate sub auspiciile programelor Comitetului Oceanografic Internațional. Pentru 

programele ce nu țin de Comitetul Oceanografic Internațional, CNRDOM respectă politicile de 

gestionare a datelor ale programelor, precum și politica națională de gestionare a datelor. 

Pentru uz comercial, CNRDOM oferă acces la date cu un tarif minim, care în niciun caz nu este 

mai mare decât costul de reproducere și de livrare, fără plată pentru datele și produselor în 

sine. 

CNRDOM respectă regulile și recomandările liniilor directoare ICES pentru asigurarea 

calității și Manualul de procedură de control al calității pentru validarea de datelor 

oceanografice. 

 

 

http://www.rmri.ro/
http://www.rmri.ro/Home/Publications.RecherchesMarines.html
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10. Concluzii :  

In anul 2013, institutul si-a realizat misiunile principale materializate in finalizarea unor 
studii si cercetari de interes national si european. 

Astfel au fost abordate 58 de proiecte si studii de cercetare printre cele mai relevante 
fiind proiectele vizand monitoringul fizic, chimic si biologic al mediului costier si marin, 
supravegherea eroziunii costiere, implementarea politicii europene din reteaua Natura 2000, 
implementarea Programului national de colectare a datelor pescaresti, etc.  

Demne de subliniat sunt si participarile INCDM la 19 proiecte internationale, inclusiv trei 
proiecte de colaborare bilaterala cu China si Grecia. 

In paralel au fost depuse si eforturi pentru asigurarea continuitatii prin proiecte de 
cercetare noi. Astfel au fost elaborate documentatiile de participare pentru 29 proiecte din care 
6 au fost castigate, 15 se afla in proces de evaluare iar 8 au fost declarate necastigatoare. 

Trebuiesc subliniate in mod deosebit si activitatile cu caracter operational pe care 
specialistii INCDM le-au executat ca responsabilitati de Centre de activitati sau puncte focale 
ale Conventiei de la Bucuresti, ACCOBAMS, GFCM, etc. 

In 2013, specialistii institutului au elaborat 59 articole stiintifice publicate in diferite reviste 
de specialitate (din care 16 sunt cotate ISI) si 107 de comunicari stiintifice pentru diferite 
manifestari nationale si internationale. 

Pe parcursul anului 2013, s-au desfasurat o serie de activitati care constituie baza 
activitatilor viitoare ale sub-unitatii, precum: 

- s-au elaborat cerintele tehnice din Caietul de sarcini pentru achizitia Navei de Cercetari 
Marine prin Programul Operational de Pescuit ; 

- s-a participat la activitatile curente cu caracter operational ale structurilor consultative 
(locale si centrale) precum Comitetul de monitorizare al POP, Consilul Stiintific al RBDD, 
etc. sau ale stucturilor executive precum Comitetul Operativ de Depoluare Marina si in 
mod special al Secretariatului Comitetului National al Zonei Costiere ; 

- s-au dezvoltat facilitatile pentru transferul de date si tehnologii prin Centrul National de 
Date Oceanogrefice si de Mediu gazduit de INCDM ; 

- s-au proiectat si achizitionat componentele Statiei Automate de Date Oceanografice 
amplasate in Baia Mamaia. 
In luna octombrie 2013 INCDM a organizat SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL 

PROTECȚIA ȘI GESTIONAREA DURABILĂ A ECOSISTEMULUI MĂRII NEGRE. IMPERATIV 
AL MILENIULUI TREI, EDIȚIA A VI-A, în cadrul cele de-a A 4-A CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE 
BIANUALE A MĂRII NEGRE: „MAREA NEAGRĂ - PROVOCĂRI ÎN VEDEREA ATINGERII 
STĂRII BUNE A MEDIULUI“, alaturi de Secretariatul Permanent al Comisie Mării Negre și 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu sprijinul financiar al Ministerului Educatiei 
Nationale. Simpozionul si conferinta au vizat întrunirea, în cadrul lucrărilor, a principalilor 
colaboratori din țară și din străinatate ai Institutului nostru, reprezentanți ai instituțiilor de 
cercetare, învățământ superior, organizații științifice, agenți economici interesați de 
problematica mediului marin. Evenimentele au asigurat cadrul de dezbatere necesar promovării 
de noi programe și proiecte de colaborare bilaterală sau regională, în scopul creșterii participării 
românești la programele Uniunii Europene și integrarea ariei românești a cercetării în aria 
europeană a cercetării. 

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor manifestării, organizatorii au editat si au pus la 
dispoziţia tuturor participanţilor volumul nr. 43 din periodicul „Cercetari marine-Recherches 
marines”, în ediţie în limba engleză, precum și  programul  simpozionului și volumul 
rezumatelor. 

Comunitatea ştiinţifică internațională a fost reprezentată de 209 specialişti, cercetători și 
cadre didactice universitare din  17 state: România (136), Republica Moldova (1), Ucraina (12), 
Federația Rusă (7), Georgia (2), Turcia (17), Bulgaria (11), Ungaria (1), Marea Britanie (2), 
Finlanda (6), Elveția (2), Italia (2), Belgia (1), Germania (2), Olanda (2), Grecia (3) și Statele 
Unite (2). S-a consemnat prezenţa misiunii diplomatice a Federație Ruse acreditate la 
Constanța, reprezentată prin Excelența Sa dl. viceconsul Vitaly Gherman.  
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In anul 2013, din bugetele proiectelor derulate au fost achizitionate 52 buc. mijloace fixe 
in valoare de 1.442.790 lei.  

Rezultatele activitatilor s-au materializat in numeroase documente si rapoarte. Cel mai 
relevant ramane “Raportul privind starea mediului marin si costier in anul 2012” document care 
continua seria rapoartelor de acest gen de peste 10 ani.  
 
11. Perspective/priorități pentru perioada următoare de raportarexxi:  
       în conformitate cu strategia și programul de dezvoltare ale INCDPM 
 

                         DIRECTOR,                                              DIRECTOR STIINTIFIC, 
 
                  Dr.ing. Simion NICOLAEV                                       Dr. Tania ZAHARIA 
 

 

DIRECTOR ECONOMIC, 
 

ec. Lucia ANTON 
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