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1 Datele de identificare ale INCD 

 

Denumirea:  

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ „GRIGORE ANTIPA”  

 

Actul de inființare, cu modificările ulterioare: 

Hotărârea de Guvern nr. 253/2015 

 

Numărul de înregistrare în Registrul potențialilor contractori:  

485 

 

Adresa:  

Bd. Mamaia nr. 300, Municipiul Constanta, Jud. Constanța, cod 900581 

 

Telefon, fax, pagina web, e-mail:  

0241/543288; 0241/540870, Fax: 0241/831274 

www.rmri.ro, office@alpha.rmri.ro  

 

2 Scurtă prezentare a INCD 

2.1 Istoric 

Cercetarea biologică marină a debutat, în România spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Acest început a 
coincis aproximativ cu preocupările similare la nivel mondial, precum expediția belgiană în Antarctica 
(1897 - 1898), cu participarea celui mai remarcabil biolog român, Emil Racoviță. 

Dar, chiar de la începuturile oceanologiei românesti, interesul științific a depăsit cadrul regional limitat 
al apelor teritoriale din Marea Neagră. O dovadă în acest sens o constituie invitarea României, alături 
de celelalte state cofondatoare, la crearea Comisiei Internaționale pentru Explorarea Științifică a Mării 
Mediterane (CIESM), încă din 1910, prin personalitatea strălucită a ihtiologului Grigore Antipa. În 
perioada 1960 - 1970, pe o lungime de litoral de numai 25 km, funcționau cinci unități de cercetare 
marină cu tutelare diferită, care desfășurau într-o oarecare măsură activități în paralel, fiecare cu 
mijloace proprii relativ modeste. Ca urmare, a devenit necesară unificarea bazei materiale, 
informaționale și a personalului într-o instituție cu un plan de cercetare marină unitar, în concordanță 
cu necesitățile economiei naționale și cu tendințele existente în acest domeniu de activitate pe plan 
mondial. S-a născut, astfel, la 1 martie 1970, Institutul Român de Cercetări Marine (IRCM), ca rezultat 
al fuzionării celor cinci instituții menționate anterior, cu scopul îndeplinirii dezideratelor precizate, în 
spiritul continuării tradiției anterioare în cercetarea marină inițiată de predecesorii Emil Racoviță, Ioan 
Borcea și Grigore Antipa. 

http://www.rmri.ro/
mailto:office@alpha.rmri.ro
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Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” (INCDM), aflat în coordonarea 
Ministerului Educației și Cercetării, a fost creat în anul 1999, prin reorganizarea Institutului Român de 
Cercetări Marine. Pentru recunoașterea tradiției și continuității în domeniul oceanologiei românești, 
institutul a fost numit în memoria profesorului Grigore Antipa (1867-1944), fondatorul școlii române 
de ecologie marină.  

INCDM are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale, aplicative și de 
dezvoltare tehnologică în domeniul oceanografiei, ingineriei marine și costiere, ecologiei și protecției 
mediului marin, precum și al gestionării resurselor vii la Marea Neagră sau alte zone marine de interes, 
pentru a răspunde cerințelor de interes național și internațional în zona economică exclusivă proprie, 
precum și obligațiilor impuse de aderarea României la convențiile internaționale din domeniu. 

 

2.2 Structura organizatorică  

Forma de organizare a INCDM este de institut național, cu activitatea și statutul reglementate în 
principal prin: OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea 
nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr 319/2003, privind Statutul 
personalului din cercetare-dezvoltare. 

Structura organizatorică a INCDM a fost aprobată prin Ordin al Ministrului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice nr. 5952/08.12.2016, fiind modificată la sfârșitul anului 2021 prin Ordinul MCID nr. 
812/14.12.2021 (ANEXA 10). 

 

2.3 Domeniul de specialitate al INCD (conform clasificării CAEN și 
UNESCO) 

d) conform clasificării UNESCO: Cod 2510 

e) conform clasificării CAEN: Cod 7219 

Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare: 

• 7211 – Studii și cercetări în domeniul biotehnologiilor de mediu 

• 7120 – Activități de testări și analize tehnice; 

• 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice 

• 5811 – Activități de editare a cărților 

• 5814 – Activități de editare și tipărire a revistelor și publicațiilor de specialitate; 

• 6311 – Activități administrare a paginilor de web proprii și activități conexe 

• 8560 – Activități de servicii suport pentru învățămȃnt 

• 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi 

• 9412 – Activități ale organizatiilor profesionale 

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

a) Domenii principale de cercetare-dezvoltare:  

- Activități de cercetare-dezvoltare și cercetări fundamentale, aplicative și de dezvoltare 
tehnologică în domeniile: 
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• Oceanografie generală, oceanografie operațională, precum: aprofundarea cunoașterii 
interacțiunilor la nivelul componentelor abiotice ale mediului marin, cunoașterea 
proceselor de bază în evoluția sistemului climatic/hidrologic, în special la interfața uscat-
mare-atmosferă etc. 

• Inginerie marină și costieră, precum: cunoașterea proceselor morfodinamice ale 
litoralului, reabilitarea și protecția prin tehnologii integrate a zonei costiere împotriva 
eroziunii prin evaluarea, modelarea și monitorizarea acestora, lucrări de batimetrie, 
curentometrie, topografie și elaborarea de hărți tematice și atlase, fundamentarea 
științifică a procesului de gestionare integrată a zonei costiere, a planificării spațiale în 
domeniu, în raport cu cerințele dezvoltării sale durabile etc. 

• Ingineria mediului: renaturarea și reabilitarea habitatelor marine și paramarine 
modificate prin intervenții antropice inadecvate, redresarea ecologică a populațiilor unor 
organisme marine aflate în declin, perfecționarea tehnicilor și tehnologiilor de protecție 
a habitatelor marine în situații de urgență etc. 

• Ecologie și biologie marină, precum: aprofundarea cunoașterii structurii, funcționării și 
productivității ecosistemului marin/paramarin, evaluarea și supravegherea evoluției 
biodiversității în zona costieră și a lacurilor litorale etc. 

• Gestionarea resurselor vii din Marea Neagră: evaluarea și prognozarea resurselor marine 
vii, elaborarea biotehnologiilor de acvacultură în mediul marin și dulcicol, desfășurarea 
activităților la nivel de pilot, elaborarea și optimizarea tehnologiilor de pescuit, de 
valorificare și industrializare a resurselor marine, cercetări halieutice integrate 
desfășurate în zona economică exclusivă a României sau în alte zone marine de interes 
etc. 

• Evaluarea impactului asupra mediului: evaluarea modificărilor mediului sub influența 
factorilor antropici și impactul acestor manifestări asupra resurselor naturale și a 
biodiversității, evaluarea impactului activităților antropice asupra calității factorilor de 
mediu, evaluarea riscului de mediu, predicția, prevenirea și reducerea acestuia etc. 

 

b) Domenii secundare de cercetare: 

- Activități de formare și specializare profesională, 
- Activități de editare și tipărire a publicațiilor de specialitate, 
- Activități de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării, 
- Valorificarea rezultatelor cercetării din domeniul marin și costier. 

 

c) Servicii / microproducție: 

- Prestări de servicii sau activități de producție în sfera domeniului propriu de activitate, în 
cooperare cu instituții colaboratoare pentru susținerea transferului tehnologic, valorificarea 
cercetării, participarea la activități expoziționale, totul în conformitate cu legislația în vigoare. 

2.5 Modificări strategice în organizarea și funcționarea INCD  

INCDM nu a suferit modificări strategice în organizarea și funcționarea sa în ultimii 5 ani. 
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3 Structura de Conducere a INCD 

3.1 Consiliul de administrație 

Consiliul de Administrație al INCDM „Grigore Antipa” și-a desfășurat activitatea în conformitate cu 
Regulamentul de organizare și funcționare avizat de Consiliul de Administrație în ședința din 
26.06.2015 și aprobat de conducerea ANCSI. 

Consiliul de Administrație al INCDM în 2021 a funcționat în baza ordinului nr. 434/17.07.2019, 
modificat prin ordinul nr. 3062/16.01.2020  și Ordinul nr. 6257/21.12.2020 al Ministerului Cercetării și 
Inovării în următoarea componență: 

Nume și prenume Instituția Funcția în CA 

Dr. Abaza Valeria  Director General  INCDM Președinte 

Dr. Lazăr Luminița Președinte al Consiliului Stiințific INCDM Membru 

Candrea Aurora 
Geanina 

Reprezentant Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifică și 
Inovare 

Membru 

Popescu Lucia Reprezentant Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifică și 
Inovare 

Membru 

Zamfir Julien Reprezentant Ministerului Finanțelor Publice Membru  

Geru Gabriel Reprezentant Ministerul Muncii și Justiției Sociale  

Prin ordinul de Ministru nr. 93/03.06.2021 s-au modificat punctele 2 și 7 de la articolul 1 al ordinului 
ministrului cercetării și inovării nr. 434/17.07.2019 privind aprobarea componenței Consiliului de 
Administrație al INCDM „Grigore Antipa”, prin numirea domnului Timofte Florin, președintele 
Consiliului Științific al INCDM și doamnei Keresztesi Agnes-Zsuzsa, specialist în cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Nume și prenume Instituția Funcția în CA 

Dr. Abaza Valeria Director General  INCDM Președinte 

Dr. Timofte Florin Președinte al Consiliului Stiințific (INCDM) Membru 

Candrea Aurora Geanina Reprezentant Autoritatea Națională pentru Cercetare 
Stiințifică și Inovare 

Membru 

Popescu Lucia Reprezentant Autoritatea Națională pentru Cercetare 
Stiințifică și Inovare 

Membru 

Zamfir Julien Reprezentant Ministerului Finanțelor Publice Membru  

Geru Gabriel Reprezentant Ministerului Finanțelor Publice Membru 

Keresztesi Agnes-Zsuzsa Reprezentant Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Membru 

În afara membrilor Consiliului de Administrație, la ședințe a participat reprezentantul sindicatului în 
calitate de invitat permanent, iar în funcție de problematica abordată directorul științific, directorul 
economic, consilierul juridic sau reprezentanți ai firmei de audit financiar. Consiliul de Administrație se 
întrunește lunar, sau de câte ori necesitățile o impun (în ședințe extraordinare). Fiecare ședință a 
debutat cu prezentarea modului de implementare a deciziilor anterioare ale Consiliului de 
Administrație, urmată de prezentarea situației finaciare la zi și a situației proiectelor de cercetare 
contractate până în luna respectivă.  

Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2021 și Programul de activitate pe anul 2022 sunt 
prezentate în ANEXA 1. 
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3.2 Directorul general 

Pentru anul 2021, atribuțiile funcției de director general au fost exercitate de doamna dr. Valeria Abaza, 
numită prin ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 6257/21.12.2020 si ordinul Ministrului 
Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 107/10.06.2021. 

Raportul privind activitatea Directorului General se regăsește în ANEXA 2. 

 

3.3 Consiliul Științific 

Consiliul Științific (CS) ales de către Adunarea generală a salariaților cu studii superioare din institut 
din 27 aprilie 2021 este format din 15 membri, reprezentanți ai departamentelor CDI ale institutului. 
Directorul general și Directorul științific sunt membri de drept. La sfârșitul anului 2021, CS avea 
următoarea componență: 

  

Dr. Florin Timofte Președinte 

Dr. Elena Stoica Vicepreședinte 

Dr. Valeria Abaza Membru 

Dr. Laura Boicenco Membru 

Dr. Andra Oros Membru 

Dr. Luminița Buga Membru 

Dr. Adrian Filimon Membru 

Dr. Victor Niță Membru 

Dr. Valentina Coatu Membru 

Dr. Alina Spînu Membru 

Dr. George Țiganov Membru 

Dr. Mariana Golumbranu Membru 

Dr. Oana Marin Membru 

Dr. Ing. Răzvan Mateescu Membru 

Dr. Mădălina Galațchi Membru 

 

Consiliul Științific își desfășoară̆ activitatea în conformitate cu Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Științific din Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină „Grigore 
Antipa” aprobat de către consiliul de administrație în data de 29.10.2021 prin hotărârea 28.  

Consiliul Științific este organismul care asigură orientarea și coordonarea activității tehnico - științifice 
din INCDM având ca scop elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare și inovare și a programelor 
proprii de cercetare-dezvoltare și inovare ale INCDM, precum și luarea măsurilor necesare pentru 
realizarea acestora.  

Raportul privind activitatea Consiliului Stiințific pentru anul 2021 se regăsește ca anexă la raportul 
consiliului de administrație. 
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3.4 Comitetul de direcţie 

Componența Comitetului de Direcție a INCDM „Grigore Antipa” Constanța a fost stabilită prin 
Regulamentul De Organizare și Funcționare al Comitetului de Direcție. Acesta este constituit din 14 
membri, respectiv: 

  

Dr. Valeria Abaza Președinte (Director General INCDM) 

Dr. Laura Boicenco Membru (Director Stiințific) 

Dr. Florin Timofte Membru (Director Tehnic, președinte Consiliu științific) 

Ec. Ionela Moroșan Membru (Director Economic) 

Dr. Luminița Buga / Dr. Ing. Răzvan Mateescu Membru (Șef Departament Oceanografie și Inginerie 
Costieră) 

Dr. Valentina Coatu Membru (Șef Laborator Măsurări și Analize) 

 Dr. Adrian Filimon Membru (Șef Departament Ecologie și biologie marină) 

Dr. Victor Nita Membru (Sef Departament Resurse Marine Vii) 

CS III Marius Nedelcu Membru (Șef Departament IT și GIS) 

Dr. Mariana Golumbeanu Membru (Șef departament “Transfer Tehnologic, 
Diseminare și Relații publice” 

Jur. Oana Meiță Membru (Șef Birou Resurse umane) 

Ing. Ion Stanciu Membru (Șef Departament Logistic) 

CS III Camelia Dumitrache / Dr. Oana Vlas Lider de sindicat 

 

La ședințele Comitetului de Direcție participă în calitate de invitat permanent ec. Costin Botea, din 
cadrul compartimentului de achiziții. 

 

4 Situația economico-financiară a INCDM în anul 2021 

4.1 Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 
decembrie, din care: 

a) active imobilizate (imobilizări corporale și necorporale): 47.917.192 lei 

b) active circulante: 11.182.371 lei  

c) active totale: 59.099.863 lei 

d) capitaluri proprii: 13.461.519 lei 

e) rata activelor imobilizate: 81,08% 

f) rata stabilității financiare: 22,78%  

g) rata autonomiei financiare: 22,78% 

h) lichiditatea generală: 1,70% 

i) solvabilitatea generală: 8,97%  
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 31.12.2021 31.12.2020 

Total patrimoniu, din care:   

Active imobilizate (imobilizări corporale și necorporale) 47.838.949 39.666.133 

Active circulante 11.182.371 12.264.308 

Imobilizări financiare 300 300 

Active totale 59.099.863 51.892.981 

Capitaluri proprii 13.461.519 4.269.229 

 

4.2 Venituri totale în anul 2021 

Veniturile înregistrate în raportările financiare în anul 2021 au fost de 18.847.300 lei, structura fiind 
următoarea: 

 

a) venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice 
(repartizat pe surse naționale și internaționale): 17.456.353 lei 

- surse naționale: 6.213.033 lei 
- surse internaționale: 11.243.320 lei 

b) venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri private (cu 
precizarea surselor): 1.841.083 lei (OMV PETROM, HALCROW ROMANIA) 

c) venituri aferente costului productiei in curs de executie: 1.833.418 lei 

d) venituri realizate din activități economice (servicii, microproducție, exploatarea drepturilor de 
proprietate intelectuală): 5.961 lei 

e) subvenții / transferuri (reluarea la venituri a amortizării aferente dotărilor finanțate din fonduri 
publice): 1.208.705 lei 

f) alte venituri (plusuri de inventar, vȃnzări deșeuri): 119.358 lei 

g) venituri financiare: 49.263 lei 

 

4.3 Cheltuieli totale  

Cheltuielile totale din raportările financiare s-au situat la o valoare de 18.799.056 lei, din care:  

a) cheltuieli cu personalul/ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli: 11.986.019 lei 
/ 63,76% 

b) cheltuieli cu utilitățile/ponderea cheltuielilor cu utilitățile în total cheltuieli: 192.287 lei / 
1,02% 

c) alte cheltuieli: 6.620.750 lei. 
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4.4 Salariul mediu pentru personalul de cercetare-dezvoltare (total 
și defalcat pe categorii) 

Functia Salariul mediu brut (lei/lună) / 2021 

CS1 20.239 

CS2 18.896 

CS3 11.137 

CS 9.611 

ACS 6.201 

T1 5.200 

T2 5.614 

T3 4.966 

Ingineri 9.226 

Economisti 10.289 

Juristi 5.950 

Personal aparat functional cu studii superioare 13.122 

Personal aparat functional cu studii medii 5.395 

Personal studii superioare nava de cercetare 6.902 

Personal cu studii medii nava de cercetare 4.419 

 

4.5 Investiții în echipamente/dotări/mijloace fixe de CDI 

Valoarea totală a investițiilor în echipamente / dotări /mijloace fixe realizate în 2021 se ridică la 
843.051 lei față de 2.194.498 lei, cât a fost în anul 2020 (de 2,6 ori mai mică decât în 2020).  

 

4.6 Rezultate financiare/rentabilitate:  

• Profit brut: 48.244 lei 

• Rata rentabilității economice: 0,36% 

• Marja profitului net: 0,26% 

 

4.7 Situația arieratelor  

        Datorii totale: 6.589.472 lei, din care: 

d) Datorii istorice: 0 

e) Datorii curente: 6.582.472 lei 

4.8 Pierderea brută 

- Nu este cazul 
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4.9 Evoluția performanței economice  

 2021 2020 

Indicatorul lichidităţii curente 1,70 1,53 

Viteza de rotație a creditelor furnizori 34,43 30,92 

Rentabilitatea financiară 0,36 0,34 

Viteza de rotație a debitelor clienți 27,29 34,31 

 

4.10  Productivitatea muncii pe total personal și personal de CDI  

Indicatori 2021 2020 

Productivitatea muncii pe total personal 209.414 214.760 

Productivitatea muncii pe total personal CDI 278.700 282.560 

 

4.11  Politicile economice și sociale implementate (costuri/efecte) 

Politica financiară generală a constat în aplicarea consecventă a principiului ajustării (diminuării) 
cheltuielilor în așa fel încât în fiecare etapă și pe total an, acestea să fie situate sub nivelul veniturilor 
(încasărilor). 

Politicile sociale implementate asigură salariaților instituției o serie de facilități în limitele legale 
permise de codul fiscal: 

• acordarea de sporuri de toxicitate personalului din laboratoare, 

• asigurarea condițiilor de securitate socială în contextul specific al pandemiei CoVID în 2021,  

• asigurarea unor servicii medicale gratuite (controlul medical anual obligatoriu  

• ajutoare sociale pentru: nașteri, decese, incapacitate temporară de muncă, sau când starea 
salariatului necesită un tratament costisitor și alte situații excepționale, 

• acordarea de zile libere pentru nașteri, decese, evenimente deosebite, 

• decontarea a 50% din contravaloarea abonamentelor de transport, 

• promovarea politicii de protecție a persoanelor cu dizabilități prin achiziționarea de produse 
de la firme aflate sub incidența Legii nr. 448/2006 republicată, 

• promovarea politicii de protecție a femeilor însărcinate sau care alăptează cu respectarea 
HG96/2003.  

In condițiile speciale ale pandemiei coronavirus câteva politici sociale au fost aplicate, și anume: 

• respectarea orientărilor privind măsurile de distanțare socială pentru a se evita adunările 
inutile, menținând, în același timp, prestarea serviciilor esențiale și a lanțurilor de 
aprovizionare, 

• introducerea lucrului la domiciliu ca măsură de distanțare socială. 
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5 Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare 

5.1 Total personal 

a) personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare 

 < 35 ani 36-50 ani 51-65 ani >65 ani Total 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Cercetător științific I  0 0 5 4 6  8  4 2 15  14 

Cercetător științific II  0 0  2 1  2 2  0 0 4  3 

Cercetător științific III  4 4  4 7  7 5  0 0 15  16 

Cercetător științific  0 4  0 1  1 1  0 0 1  6 

Asistent cercetare  13 6  0 3  0 0  0 0  13 9 

Total 17 14 11 16 16 16 4 2 48 48 

 

b) pondere personal (total și pe grade științifice) în total personal angajat:  

 Structura Personal 2021 2020 

1 Total personal angajat, din care:  94 97 

1.1 Studii Superioare 61 63 

1.2 Studii Medii 33 34 

2 Total personal CD, din care: 61 64 

2.1 Total personal studii superioare, din care: 48 49 

 CS I 14 15 

 CS II 3 4 

 CS III 16 15 

 CS 6 1 

 AC 9 14 

2.2 Total personal studii medii 13 15 

 Total 94 97 

 

c) gradul de ocupare a posturilor: 75%   

d) număr conducători de doctorat: -  

e) număr de doctori: doctori - 27 (54 %), doctoranzi - 9 (18%) 

In cursul anului 2021 au fost organizate concursuri pentru promovarea personalului CD pe grade 
științifice, precum și de completare a componenței departamentelor de cercetare după cum urmează: 

-  în luna august 2021 – concurs de promovare la CS I, validat de CNATDCU și prin Ord. MCID nr. 
609/14.10.2021  în urmă căruia a fost conferit gradul de CS I dlui dr. Victor Nicolae NIȚĂ; 

-  în perioada mai–iulie - concurs de promovare pe grade știintifice de la AC la CS și CS IIII în urma 
căruia 3 candidați au promovat la gradul CS III și 4 candidați la gradul de CS. Rezultatele concursului 
au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/30.07.2021; 

-  în vederea completării componenței departamentelor de cercetare au fost organizate concursuri 
pentru ocuparea unor posturi vacante după cum urmează: 3 posturi de asistent de cercetare și două 
posturi de tehnician.   
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5.2 Informații privind activitățile de perfecționare a resursei umane 
(personal implicat în procese de formare – stagii de pregătire, 
cursuri de perfecționare) 

Cursuri universitare și postuniversitare 

In cursul anului 2021, un număr de 14 tineri cercetători și-au continuat studiile de masterat și doctorale 
în diverse stadii de pregătire. Situația cercetătorilor care urmează studii de masterat, doctorale și 
postdoctorale în diverse universități este prezentată în tabelele următoare: 

Nume 
doctorand 

Domeniul studiat / Titlul tezei de 
doctorat 

Universitatea Perioada   Departament 

Oana Vlas Domeniul: biologie, Titlul tezei: 
Contribuții la cunoașterea unor 
modificări structurale și functionale ale 
populațiilor de fitoplancton de la 
litoralul românesc al Mării Negre 
survenite în ultimele 2 decenii ca 
urmare a unor cauze naturale și 
antropice. 

Școala Doctorală 
de Științe 
Aplicate, 
Universitatea 
“Ovidius’’ 
Constanța 

2014 - 
2021 

Ecologie și 
Biologie Marină 

Oana Marin Domeniul: biologie, Titlul tezei: 
Contribuții la cunoașterea biologică 
integrată a vegetației macrofitice din 
apele costiere de la litoralul românesc 
al Mării Negre. 

Institutului de 
Biologie, Școala 
de Studii Avansate 
a Academiei 
Române 
(SCOSAAR) 

2015 - 
2021 

Ecologie și 
Biologie Marină 

Elena Pantea Domeniul: biologie/biochimie, Titlul 
tezei: Cercetări privind influența 
factorilor de mediu asupra bivalvei 
Mytilus galloprovincialis. 

Școala Doctorală 
de Științe 
Aplicate, 
Universitatea 
,,Ovidius’’ 
Constanța 

2015 - 
2022 

Ecologie și 
Biologie Marină 

Aurelia 
Toțoiu 

Domeniul: Inginerie Industrială / 
Ingineria Resurselor Vegetale și 
Animale, Titlul tezei: Optimizarea 
operațiunilor de pescuit industrial prin 
analiza stării de sănătate la principalele 
specii de pești de interes comercial în 
zona marină românească. 

Universitatea 
Dunărea de Jos, 
Galați 

2016 - 
2021 

Ecologie și 
Biologie Marină 

Nicoleta 
Damir 

Domeniul: lngineria Produselor 
Alimentare, Titlul tezei: Aspecte 
științifice și nutriționale ale 
bioacumulării de hidrocarburi 
aromatice policiclice (PAH) în 
organismele acvatice din zona de 
coastă a Mării Negre. 

Facultatea de 
Știința și lngineria 
Alimentelor, 
Școala Doctorală 
de Științe 
Fundamentale și 
Inginerești, din 
cadrul 
Universității 
"Dunărea de Jos", 
Galați 

2017 -
2021 

LMA 
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Nume 
doctorand 

Domeniul studiat / Titlul tezei de 
doctorat 

Universitatea Perioada   Departament 

Gheorghe 
Sȃrbu 

Domeniul: Analiza numerică, Titlul 
tezei: Algoritmi de rezolvare numerică a 
problemelor de transfer de masa în 
sisteme multicomponente. 

Scoala Doctorală 
de Matematică, 
Universitatea 
,,Ovidius’’ 
Constanța 

2017 - Oceanografie 

Elena 
Bișinicu 

Domeniu: Inginerie Industrială, Titlul 
tezei: Dinamica spațio-temporală a 
comunității mezozooplanctonice de la 
litoralul românesc al Mării Negre și 
contribuția acesteia în hrănirea unor 
specii de pești pelagici cu valoare 
economică. 

Șoala doctorală de 
Inginerie 
Mecanică și 
Industrială, 
Universitatea 
Dunărea de Jos, 
Galați 

2018 - 
2022 

Ecologie și 
Biologie Marină 

Cătălin Păun Domeniul: Ingineria și Managementul 
Resurselor Vegetale, Titlul tezei: 
Caracterizarea populaţiei de stavrid din 
zona litorală a Mării Negre. 

Școala Doctorală 
de Ingineria și 
Managementul 
Resurselor 
Vegetale, 
U.S.A.M.V. 
București 

2018 - 
2024 

Resurse Marine 
Vii 

Dragoș 
Marin 

Domeniul: Fizica Stării Condensate, 
Titlul tezei: Studii asupra straturilor 
subtiri de TiO2 cu aplicații în celule 
fotovoltaice. 

Facultatea de 
Fizică, Scoala 
doctorală de 
Fizică, din cadrul  
Universității 
București 

2019 - 
2023 

Oceanografie 

Diana 
Danilov 

Domeniu: Biotehnologii, Titlul tezei: 
Cercetări privind impactul poluanților 
din Marea Neagră asupra proceselor 
fiziologice la specia Psetta maeotica. 

Facultatea de 
Știința și Ingineria 
Alimentelor, 
Școala Doctorală 
de Științe 
Fundamentale și 
Inginerești, din 
cadrul 
Universității 
„Dunărea de Jos” 
din Galați 

2021 - 
2024 

LMA 

Elena 
Vlăsceanu 

Programul instituțional de pregătire 
postdoctorală „Excelența academică și 
valori antreprenoriale în cercetarea 
postdoctorală” (EAVAP) 

Universitatea 
“Dunarea de Jos” 
din Galati 

2021 - 
2022 

Oceanografie 
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Nume 
masterand 

Domeniul studiat / Titlul tezei de 
masterat 

Universitatea Perioada Departament 

Andreea 
Ciucă 

Master “Tehnologii și Management 
în Prelucrarea Petrolului”, Titlu tezei: 
Investigații privind acumularea 
deșeurilor marine la speciile de 
păsări prezente în zona costieră 
românească a Mării Negre. 

Facultatea de Științe 
Aplicate și Inginerie, 
Universitatea 
„Ovidius” Constanța 

2019 - 
2021 

Ecologie și 
Biologie Marină 

Alina Spînu Master “Conservarea biodiversității, 
anul I. 

Facultatea de Științe 
ale Naturii și Științe 
Agricole- Biologie, 
Universitatea 
"Ovidius" Constanța 

2021-
2023 

Oceanografie 

Daniel 
Grigoras 

Masterand Specializarea: Ştiinţa și 
ingineria bioresurselor acvatice 

Facultatea de Ştiinţa 
şi Ingineria 
Alimentelor, 
Universitatea 
"Dunărea de Jos" 
din Galați 

2021 - 
2023 

Resurse Marine 
Vii 

 

In anul 2021, activitatea de perfecționare a personalului s-a concretizat prin participare la următoarele 
cursuri / seminarii / conferințe organizate la nivel național / internațional, pe diferite tematici specifice 
domeniului de activitate al institutului, respectiv: 

Cursuri / seminarii  

Denumire curs / Organizator curs / Perioada Participanți 

Training utilizare baze de date ANELIS PLUS 2020-2021, Sesiune de Instruire 
Enformation/ INCDM Grigore Antipa Constanta/ 12 aprilie 2021 (online) 

Adrian Filimon, 
Oana Marin, Elena 
Pantea 

Sesiune de Instruire Enformation/INCDM Grigore Antipa /12 aprilie 2021(online) George Harcotӑ 

Citizen Science for Conservation in Africa (CISCA)/19-4-2021 (online) George Harcotӑ 

A lunchtime discussion about GIS (Geographic Information Systems)/ 20.04.2021 
(online) 

George Harcotӑ 

Cabot Oceans Seminars: Plankton, a modeling challenge",/21.04.2021 (online) George Harcotӑ 

Seminar: Microplastics are Everywhere!/ 24-4-2021 (online) George Harcotӑ 

Webinar: Promoting research excellence in nature-based solutions for innovation, 
sustainable economic growth and human well-being in Malta/ 16 iunie 2021 
(online) 

Oana Marin 

SEArica Event “Water is coming: the EU Strategy on climate adaptation – focus on 
coastal erosion and sea level rise”, co-organised with the Surfrider Foundation 
Europe and the Conference of Peripheral Maritime Regions, 29 March 2021 
(online) 

Elena Stoica 

Online webinar Plankton Genomics: Multidisciplinary data mining to assess 
plankton distributions, 23.04.2021 

Elena Stoica 

iFAST online seminar: The World of Environmental Virology, 22.09.2021 Elena Stoica 

iFAST online seminar: Geochemical cycles out of control - how microbial 
biotechnology can help, 20 October 2021 

Elena Stoica 

EUROqCHARM Stakeholder Webinar “What do you expect from EUROqCHARM 
and what does EUROqCHARM need?”, 09.11.2021 

Elena Stoica 
 

Online BSUN Master Courses on Blue Growth: Microbiology and Genetic 
Engineering, Black Sea Universities Network, 07-08.042021, Certificate of 
Attendance  

Elena Stoica 

Online Promega course: “A Fast and Reliable Method for SARS-CoV-2 Wastewater Elena Stoica 



 

14 

 

Denumire curs / Organizator curs / Perioada Participanți 

Surveillance”, 07 December 2021, Certificate of Attendance  

Online Forensic® course: “Breakthroughs in Forensic DNA Analysis Using Next-
Generation Sequencing”, 18 November 2021, Certificate of Attendance 

Elena Stoica 

Curs online “Best Practices on cetacean postmortem investigation and tissue 
sampling resulted from the harmonization process in ACCOBAMS and ASCOBANS”, 
ACCOBAMS; 28.06.2021- 30.01.2022 

Mihaela Cosmina 
Tӑnase 

 Webinar "Species detection using eDNA species-specific approach or 
metabarcoding in aquatic systems", Quentin Mauvisseau, METU-IMS, 08.12.2021 

Mihaela Cosmina 
Tӑnase 

Webinar "Microbial Ressources for a Green, Healthy and Sustainable Future, 
Cutting edge technologies for 2030 microbial Culture Collections", MIRRI, 18-
19.11.2021 

Mihaela Cosmina 
Tӑnase 

"One Integrated Marine Debris Observing System for a Clean Ocean" GeoBlue 
Planet, 17 – 18.11.2021 

Mihaela Cosmina 
Tӑnase 

Seminar înregistrat “Quantifying the marine CaCO3 cycle using water chemistry”, 
Zvika Steiner, Ben-Gurion University of the Negev, 16.08.2021 

Mihaela Cosmina 
Tӑnase 

Seminar “Accumulation of ambient phosphate in the periplasm of marine 
bacteria”, Nina Kamennaya, National Oceanography Centre, UK & Ben-Gurion 
University of the Negev, 22.06.2021 

Mihaela Cosmina 
Tӑnase 

Seminar online "Unravelling the uncultured microorganisms in saline sediments by 
metagenomics”, Prof. Horia Banciu, seminar RoBioinfo de metanogenomică, 
Societatea Română de Bioinformatică, 12 – 13.04.2021 

Mihaela Cosmina 
Tӑnase 

Curs online "BSUN Master Courses on Blue Growth: Microbiology and Genetic 
Engineering", Black Sea Universities Network, 17 – 18.04.2021 

Mihaela Cosmina 
Tӑnase 

Curs de Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene, S.C. Alma 
Vision S.R.L., 18 – 24.02.2021 

Mihaela Cosmina 
Tӑnase 

"Managing Risk: Marine Litter and Microplastics Mitigation and Prevention", UN-
SPBF, 19.02.2021 

Mihaela Cosmina 
Tӑnase 

Real-Time PCR Online Training, Thermo Fisher Scientific, 28.01.2021 Mihaela Cosmina 
Tӑnase 

Aquaculture Demonstrative Centre online – Demonstrative training on finfish 
pathology, 5 - 13 April 2021 

Aurelia Ṭoṭoiu 

Curs “Marine Data Literacy”, organizat de European University of the Seas 
(University of Cádiz, Spain – Coordinator, University of Western Brittany Brest, 
France, University of Kiel, Germany, University of Gdańsk, Poland, University of 
Split, Croatia, University of Malta, octombrie – noiembrie 2021, online 

Ana C. Serafia 

Training utilizare baze de date prin Anelis Plus contract 2020-2021 Enformation - 
aprilie 2021 

Elena Vlӑsceanu 

ECOSTAT webinar on Trac hydromorphological methods, 8 iunie 2021 Elena Vlӑsceanu 

Webinar Radar measurements in hydrology – using radar technology for 
hydrological research, 1 iulie 2021 

Elena Vlӑsceanu 

BRIDGE-BS - Black Sea Helix Introductory Webinar, 22 octombrie 2021 Elena Vlӑsceanu 

Cercetator Postdoctoral, Programul instituțional de pregătire postdoctorală 
„Excelența academică și valori antreprenoriale în cercetarea postdoctorală” 
(EAVAP), Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati (mai 2021 – mai 2022) 

Elena Vlӑsceanu 

GLOBE training workshop - EMODnet Bathymetry–High Resolution Seabed 
Mapping 2020 – 2022 (HRSM3), 06.09.2021 (soft prelucrare date batimetrice) 

Alina Spȋnu 

Training utilizare sistem de cercetare batimetrica multifascicul Kongsberg 
GeoSwath 4R, 500kHz/ pachet software de planificare, calibrare si prelucrare date 
multibeam si side-scan GS4, mai-iunie 2021 

Alina Spȋnu 

ECOSTAT webinar on Trac hydromorphological methods, 8 iunie 2021 Rӑzvan Mateescu 

Webinar Radar measurements in hydrology – using radar technology for 
hydrological research, 1 iulie 2021 

Rӑzvan Mateescu 

Workshop on sampling design optimization R tools, 29 November – 1 December 
2021, certificat de instruire obţinut, (on-line) 

Cristian Danilov, George 
Tiganov 
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Denumire curs / Organizator curs / Perioada Participanți 

Enformation training cu tema: Acces electronic la literatura ştiinţifică pentru 
susținerea și promovarea sistemului de cercetare și educaţie din România, 12 
aprilie, (on-line) 

Mӑdӑlina Galatchi 

Workshop on “Small-scale fishers: guardians of our changing marine environment” 
FAO-GFCM (certificat de participare) 

Mӑdӑlina Galatchi 

DG MARE - Seminar on Fisheries Science on-line (certificat de participare) Mӑdӑlina Galatchi 

Introducing the environment: Ecology and ecosystems, The OpenLearn University, 
on line (certificat de participare) 

Mӑdӑlina Galatchi 

Curs de instruire privind acvacultura sturionilor, organizat de GFCM/Central 
Fisheries Research Institute, Trabzon, Turkey - Online Training on Sturgeon 
Aquaculture, 15-19 November 2021, Online - Zoom Platform, 10:30 - 17:30 daily 

Magda Nenciu, Victor 
Niṭӑ 

 

 

5.3Informații privind politica de dezvoltare a resursei umane de 
cercetare-dezvoltare 
 
În conformitate cu Strategia de cercetare-dezvoltare și inovare a INCDM pentru perioada 2017-2021, 
s-au avut în vedere din punct de vedere al strategiei resurselor umane urmărirea și atingerea a 4 
obiective importante după cum urmează: 

• Atragerea și recrutarea resursei umane de înaltă calitate; 

• Evaluarea resursei umane;  

• Motivarea resursei umane;  

• Managementul performanței resurselor umane. 
Astfel au fost realizate: 

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

• susținerea programelor de pregătire masterală, doctorală și post-doctorală; 

• creșterea gradului de uniformitate al nivelului de vizibilitate și performanță între diferitele 
echipe de cercetare, care să asigure o strategie și o zonă de performanță bine definite pentru 
fiecare echipă la nivel internațional; 

• dezvoltarea echilibrată a personalului de CD din INCDM; 

• introducerea unui sistem de stimulare și motivare a personalului de CD pentru creșterea 
gradului de accesibilitate la proiecte noi și surse de finanțare (în principal, prin aplicarea 
sistemului de plată pe proiecte); 

• adecvarea raportului numeric între personalul de CD și personalul auxiliar și administrativ, în 
favoarea personalului de CD, ca indicator al unei politici de personal adecvată obiectivelor 
statutare al INCDM; 

• îmbunatățirea mecanismului de evaluare a personalului și de promovare și stimulare a 
personalului performant, focalizate pe merit și pe performanțele profesionale reale; 

• îmbunătățirea comunicării și creșterea eficienței și disponibilității personalului auxiliar și 
administrativ pentru a asista și a susține personalul de CD; 

• creșterea nivelului de implicare a personalului INCDM în procesul de implementare al 
deciziilor; 

• creșterea gradului de satisfacție a personalului de CD referitoare la sprijinul oferit de aparatul 
administrativ, auxiliar și tehnic; 

• aderarea la bunele practici în domeniul managementului instituțional în cercetare la nivel 
european și internațional, prin adoptarea și implementarea la nivelul regulamentelor interne 
de funcționare a unor practici recomandate la nivel european. 
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6 Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilități de 
cercetare  

6.1 Laboratoare de cercetare-dezvoltare 

a) Departamentul Oceanografie și Inginerie Costieră  

Laboratorul de Oceanografie operaţională fizică – desfășoară cercetări privind analiza dinamicii 
maselor de apă, dinamica principalilor parametrii fizici și hidrologici marini (nivelul mării, valurile, 
temperatura, salinitatea, curenții marini, viteza sunetului), analiza și caracterizarea, sub aspectul 
evaluarii riscului, a fenomenelor extreme în zona de coastă și de larg (upwelling, gheața pe mare, 
furtuni extreme, tsunami), analiza parametrilor fizici și interacțiunea acestora cu alți parametrii de 
stare ai mediului marin (radiație solară, sedimente, chimism, biota, resurse marine vii), prognoza 
oceanografică pentru patru parametri: temperatură, salinitate, curenți și nivelul mării, studii de 
acustică subacvatică (surse de zgomot în mediul marin).  

 

Radiometru oceanic instalat la Platforma “Sectia 7" 

 

Laborator Geomorfodinamică şi inginerie maritimă şi costieră - efectuează cercetări privind: cartarea 
elementelor geomorfologice litorale (morfologia ţărmului în profil transversal şi longitudinal) utilizând 
măsurători topografice, batimetrice şi de teledetecţie aeriană (UAV) şi satelitară; transportul 
sedimentar; dinamica proceselor morfologice (eroziune/acumulare) de la interfaţa mare-uscat; 
evaluarea eficienţei structurale şi functionale a sistemului de protecţie şi impactul acestuia asupra 
integrităţii zonei costiere; clasificarea și distribuția tipologiei sedimentelor depozitelor superficiale 
(marine, costiere şi lacustre).  
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Experiment in-situ: evoluţia profilului de plajă la furtună 

 

h) Departamentul de Ecologie și Biologie Marină 

Laborator microbiologie marină și biologie moleculară - desfășoară cercetări în domeniul 
microbiologiei marine, biologiei și ecologieI moleculare marine și genomică. In cadrul laboratorului se 
realizează analize de microbiologie sanitară prin măsurarea cantitativă și calitativă a indicatorilor 
microbieni de poluare fecală în apă, sedimente și biota; izolarea, cultivarea și identificarea 
microorganismelor marine; analize de biologie moleculară și genetică marină (extracția și cuantificarea 
ADN și ARN, amplificarea genetică prin standard PCR și RT-PCR, clonare, analiza expresiei genice, 
identificarea speciilor marine prin metoda eDNA). 

 

Activităti în cadrul Laboratorului de microbiologie marină și biologie moleculară 

 

Laborator de plancton – desfășoară cercetări asupra structurii și funcțiilor comunităților planctonice 
(fito- și zooplancton); evaluarea stării ecologice a apelor marine conform cerințelor pentru 
implementarea legislatiei de mediu naționale sau a Directivelor Europene (DCA, DCSMM).     

 

Laboratorul de microscopie planctonică 

 

Laborator de bentos – efectuează cercetări biologice și ecologice asupra comunităților fito și 
zoobentice de la Marea Neagră; evaluează impactul unor activități antropice asupra comunităților și 
habitatelor bentice; monitorizează starea de conservare a speciilor și habitatelor prin eșantionare 
(utilizând Van Veen, Day grab, Corer etc.) și prin colectarea de date in situ (census vizual prin 
scufundare științifică); concepe și realizează experimente științifice de ecologie marină; asigură suport 
științific pentru implementarea legislatiei naționale de mediu și a Directivelor Europene (DCA, DCSMM, 
DH). 
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Laboratorul de microscopie bentală 

 

Laborator de cultivare a unor organisme marine - efectuează cercetări privind: acvacultura marină, 
aclimatizarea unor specii de microalge și nevertebrate alohtone, cultivarea speciilor de microalge și 
nevertebrate cu valoare economică; menținerea culturilor monoalgale în vederea cercetării; selectarea 
și cultivarea unor noi specii de microalge din mediul marin; cultivarea unor specii de macroalge în 
condiţii controlate de laborator pentru scopuri diverse (valorificare şi reconstrucţie ecologică). 

 

Laboratorul culturi organisme marine 

 

Laborator de biochimie şi fiziologie – cercetări privind potențialului nutritiv al bioresurselor marine şi 
al valorificării bioresurselor în alimentația umană, zootehnie și în industria farmaceutică; studii 
ecologice şi biochimice în ecosisteme marine. 
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Laboratorul de biochimie şi fiziologie 
 
Laborator radioecologie marină – realizează analize de radioactivitate, prin măsurări spectrometrice 
de radiații gamma (cu detectori NaI și semiconductori); analize de radioactivitate beta global, prin 
măsurări de radiații beta (cu detector solid si scintilator lichid); măsurări dozimetrice (radiații alfa, beta, 
gamma); analize prin fluorescența de raze X (XRF); experimente de laborator. 

 

i) Departamentul Resurse Vii Marine 

Laborator pentru studiul resurselor ihtiofaunei - desfășoară cercetări privind starea și tendințele de 
evoluţie a resurselor marine vii pelagice și demersale; diversitatea ihtiofaunei; biologia, mărimea și 
răspândirea stocurilor de delfini; impactul pescuitului industrial; aspectele economice și gestionarea 
pescuitului; asigură sprijin științific pentru punerea în aplicare a legislației naționale în domeniul 
pescuitului și protejarea speciilor și habitatelor marine, în conformitate cu legislația europeană. 

 

Activitate de evaluare a stocurilor de pești comerciali din Marea Neagră 
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Laborator de acvacultură marină și reconstrucție ecologică – desfășoară lucrări de cercetare și servicii 
privind: acvacultura marină, aclimatizarea unor specii de pești și nevertebrate valoroase economic, în 
vederea cultivării acestora în sisteme închise sau în mare deschisă; creșterea și reproducerea speciilor 
de pești și nevertebrate valoroase economic; creșterea și reproducerea în vederea reconstrucției 
ecologice a speciilor vulnerabile. De asemenea, oferă suport științific în domeniul legislației privind 
acvacultura. Asigură funcționarea Centrului Demonstrativ de Acvacultură a moluștelor la Marea 
Neagră, structură coordonată de FAO/GFCM. 

 

Laboratorul de acvacultură marină 

 

j) Laboratorului măsurări și analize fizico-chimice (LMA) 

Desfășoară activități de cercetare a ecosistemelor marine în relație cu presiunile antropice și impactul 
acestora și de încercare și dezvoltare a metodelor analitice pentru analiza apei de mare, sedimentelor 
marine și biotei. Domeniile cheie de expertiză se referă la eutrofizare (cauze – nutrienți, carbon organic 
total și efecte – oxigen dizolvat) și poluare marină prin prezența contaminanților (metale grele, 
hidrocarburi petroliere și poliaromatice, pesticide organoclorurate, bifenilipoliclorurati) și efectelor 
acestora (bioacumulare, biomarkeri). Printre preocupările recente se regăsește și testarea eficienței și 
toxicității dispersanților la Marea Neagră și testarea toxicității unor substanțe și amestecuri de 
substanțe chimice asupra unor specii cheie ale ecosistemului marin. Expertiza în domeniul analitic 
constă în validarea metodelor, asigurarea controlului și calității datelor, utilizarea software-ului 
oceanografic și de statistică. 
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Laboratorul de măsurări și analize fizico-chimice 

 

k) Departamentul Transfer Tehnologic, Diseminare și Relații Publice 

Desfășoară activități de diseminare/vizibilitate pentru proiectele naționale și internaționale; 
coordonează realizarea jurnalului științific “Cercetări Marine/Recherches Marines” (open access 
online, indexat în bazele de date internaționale EBSCO, CABI, Google Scholar); organizează evenimente 
științifice (workshop-uri, conferințe, întâlniri tematice cu stakeholders etc.); asigură îndeplinirea 
obligațiilor de raportare a cerințelor din cadrul Punctului Focal Advisory Group ICZM din cadrul 
Comisiei pentru Protecția Mării Negre împotriva Poluării; asigură activitățile specifice Secretariatului 
Tehnic Permanent (STP-CNZC) și co-organizează ședințele Comitetului Național al Zonei Costiere; 
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asigură organizarea practicilor studențești, îndrumare și realizare lucrări de licență, dizertație, teze 
doctorat; organizează cursuri acreditate de perfecționare în domeniul protecției mediului etc. (cod COR 
242304, 321106); asigură procesul de transfer tehnologic și al unor facilități între INCDM pe de o parte 
și unități executive, de producție sau de prestări servicii pe de altă parte; menține direcții reciproce de 
comunicare, înțelegere, acceptare și cooperare între INCDM și publicul larg. 

l) Compartiment IT și GIS 

Asigură dezvoltarea bazelor de date spațiale, georeferențiere și digitizare, prelucrare, integrare și 
reprezentare date geomorfologice, fizico-chimice, biologice, ecologice privind mediul marin, realizare 
hărți, cartări (geomorfogice, habitate, activităti și utilizări ale spațiului marin și costier), prelucrarea 
imaginilor aeriene și a datelor spațiale și satelitare (date GPS, ortofotoplanuri, date batimetrice, side-
scan) și analize/modelare spațială, cantitativă și calitativă (modele digitale ale suprafeței/terenului, 
indicatori ai ecosistemului marin și ai mediului antropic). 

6.2 Laboratoare de încercări acreditate / neacreditate 

Incepând cu 01.12.2013, INCDM este certificat URS, pentru recunoașterea Sistemului de Management 
al CaIității în raport cu cerințele ISO 9001:2015, pentru recunoașterea Sistemului de Management de 
Mediu în raport cu cerințele ISO 14001:2015, pentru recunoașterea Sistemului de Management al 
Sănătatii și Securității Ocupaționale în conformitate cu cerințele ISO 45001:2018. Domeniul de 
activitate acoperit de acestea îl reprezintă „Activități de cercetare ştiințifică şi dezvoltare tehnologică 
în domeniul ecologiei şi protecției mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, 
resurselor marine vii, precum şi activități conexe, inclusiv prestări servicii”. Având o contribuție certă și 
la creșterea capacității instituționale, prin îmbunătățirea proceselor și a managementului integrat, au 
fost efectuate audituri anuale de evaluare. Pentru 2021 a fost obținută prelungirea anuală, fiind 
menținută în continuare, recunoașterea certificată (Anexa 12). 

 

6.3 Instalații şi obiective speciale de interes naţional 

INCDM nu deţine obiective speciale de interes naţional. 

 

6.4 Instalaţii experimentale / instalaţii pilot 

Nivelul de dotare şi de performanţă al echipamentelor existente şi înnoite prin proiecte naţionale şi 
internaţionale permite cercetări competitive de referinţă în domeniul controlului şi evaluării poluării 
mediului marin.  

INCDM operează şi în anul 2021 staţia de monitorizare a nivelului măriii şi avertizare de tsunami şi 
stația oceanografică de monitorizare în timp real a parametrilor fizici și calității apelor marine în zona 
de interes turistic (baia Mamaia). 

 

Stația de monitorizare a nivelului mării și avertizare de tsunami  

- parte integrată  a “Northeast Atlantic, Mediterranean and connecting seas Tsunami Early Warning 
and mitigation System (NEAMTWS)” (Sistemul de atenționare de urgență și atenuare a efectelor 
valurilor seismice din Atlanticul de Nord, Marea Mediterană și mările adiacente), aflat sub egida 
Comisiei Oceanografice Interguvernamentale (IOC) a UNESCO, ca aport al CIESM la NEAMTWS. 
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Funcționarea stației asigură seturi de date in-situ a nivelului mării (zilnic/de trei ori pe zi) pe baza cărora 
se realizează analiza statistică pe termen lung, mediu şi scurt a nivelului mării şi a fenomenelor 
extreme şi a efectelor acestora asupra zonei de coastă. 

Dotare: înregistrator digital de nivel al mării; sensor de presiune Paroscientific  Inteligent digitquartz 
cu sensor de presiune atmosferică SETRA atașat; laptop ce asigură legătura între datele de intrare de 
la senzor și transmiterea lor în timp real; sistem integrat de control cRIO-9072 CompactRIO și 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; consolă cu 5 intrări 10/100 Mbps; switch Ethernet de mare viteză; receiver 
USB GPS; licență pentru utilizarea  LabVIEW Real-Time ETS pentru computer standard pe CD-uri media. 

 

Dotare: înregistrator digital de nivel al mării; Echipament și senzor de presiune Valeport (Stația 
Mangalia). Echipamentul asigură colectarea datelor la fiecare 30 de minute si transmiterea lor către 
server odată la 24 de ore. 

 

 

Echipament Valeport TideMaster Senzor radar Valeport (VRS-20) 

 

Dotare: înregistrator digital de nivel al mării; Echipament și senzor de presiune Valeport (Stația 
Constața). Echipamentul asigură colectarea datelor și stocarea acestora pe o unitate de stocare. 

Dotare: înregistrator digital de nivel al mării; Echipament și senzor de presiune MDS Electric (Stația 
Sulina). Echipamentul nu este conectat la rețeaua electrică, necesitând înlocuirea bateriei odată la un 
an. Colectează datele la oră și le stochează în memoria internă urmând a le transmite următoarea zi, 
transmiterea realizându-se odată la 24 de ore. 

   

Înregistrator digital – echipament (stanga) și senzor de presune (central și dreapta) 
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Stație oceanografică de monitorizare în timp real a parametrilor fizici și calității apelor marine în 
zona de interes turistic (baia Mamaia)  

– asigură seturi de date in-situ de vânt, temperatură, pH, salinitate, saturație oxigen, oxigen dizolvat, 
clorofilă care asigură fondul de date pe termen lung al Cetrului Național de Date Oceanografice și de 
Mediu (CNDOM), pe baza cărora se validează prognozele stării mediului marin costier.  

Dotare: senzor YSI 6600 V2, curentmetru Valeport 808; anemometru Gill WindSonic;  workstation (PC) 
pentru colectarea datelor; terminal servere RS232 Ethernet; sistem de legătură radio wireless între 
stație și sediu. Echipamentele stației asigură configurarea comunicației între stație și serverul central. 

In cadrul INCDM funcționează trei centre de competență, dedicate susținerii activităților maritime, 
după cum urmează: 

Centrul de competență pentru tehnologii spațiale, Constanța (COSMOMAR) 

- dedicat dezvoltării sustenabile a regiunilor marine și costiere românești: gestionează baze de date de 
imagistică satelitară, respectiv date istorice  de observare a Pământului prin teledetecție aeriană (UAV) 
și satelitară/EO (Earth Observation). Centrul se află în structura administrativă a INCDM1, înființat în 
2013 în cadrul programului STAR al ROSA (Agentia Spațială Română). COSMOMAR are ca obiectiv 
strategic, dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru facilitarea cooperării științifice în domeniul 
EO, la nivel regional/european, în direcția dezvoltării aplicațiilor teledetecției satelitare și a 
tehnologiilor spațiale inovative de supraveghere integrată a mediului marin și costier. 

Centrul Național de Date Oceanografice și de Mediu (CNDOM) 

CNDOM2 a fost desemnat ca Centru Național de Date Oceanografice în cadrul sistemului IOC-IODE3 și 
IOC/GOOS4, înlocuind Agenția Națională desemnată în acest sens. CNDOM a fost înființat în anul 2007, 
este recunoscut oficial ca Centrul Român de Date Oceanografice și este inclus pe lista internațională a 
Centrelor de Date Oceanografice ale IOC/IODE5. Desfășoară activități și servicii privind: achiziționarea, 
procesarea și arhivarea de date și metadate oceanografice; găzduirea datelor şi metadatelor 
oceanografice aparţinȃnd unor surse de date diferite; asigură controlul calităţii, validarea, formatarea 
şi standardizarea datelor oceanografice conform directivelor europene; schimb de date, în 
conformitate cu normele de confidențialitate a proprietarilor de date. 
 

 
Pagina de web a Centrul Național de Date Oceanografice și de Mediu 

 

1 http://www.cosmomar.ro 
2 www.nodc.ro 
3 http://www.iode.org/ 
4 http://www.ioc-goos.org/ 
5 www.iode.org/nodc 

http://www.cosmomar.ro/
http://www.nodc.ro/
http://www.iode.org/
http://www.ioc-goos.org/
http://www.iode.org/nodc
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Centrul Demonstrativ de Acvacultură (ADC) 
INCDM a fost desemnat în anul 2018 de către Comisia Generală a Pescăriilor din Marea Mediterană 
(GFCM), structură aflată sub coordonarea FAO, să dezvolte un Centru Demonstrativ pentru Acvacultura 
bivalvelor la Marea Neagră. Acest Centru a fost inițiat pentru a stimula dezvoltarea acvaculturii marine 
într-o zonă în care acest gen de activitate este defavorizată de o serie de constrângeri (atât de mediu, 
cât și administrativ-legislative). Până în prezent, activitățile desfășurate de către specialiștii INCDM în 
cadul ADC, au condus la reglementarea cadrului național legislativ privind clasificarea microbiologică 
a apelor pentru acvacultura și recoltarea moluștelor bivalve vii, dar s-au concretizat și într-o serie de 
trei cursuri de instruire în domeniu, care au adunat participanți din toate țările riverane Mării Negre. 
Următorul obiectiv al Centrului de Acvacultură vizează oferirea consultanței științifice necesare în 
vederea rezolvării problematicii privind concesionarea luciului de apă de către potențialii investitori în 
domeniul mariculturii. 

 

Activități în cadrul Centrul Demonstrativ de Acvacultură 

STEAUA DE MARE - Nava de cercetare pentru colectare date oceanografice și pescărești  

Ca și  în anii precedenți, existența navei de cercetare „Steaua de Mare 1“ a reprezentat un suport 
decisiv în contractarea proiectelor în domeniul cercetării costiere și marine și peste 80% din contracte 
au beneficiat de aportul navei în activitățile offshore și de cercetare in situ.  

 

Nava de cercetare si pescuit științific Steaua de Mare 1 
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6.5 Echipamente relevante pentru CDI 

Lista echipamentelor cu valoare de inventar mai mare de 100.000 EUR (denumire echipamente, 
valoare de inventar, grad de exploatare etc.) se regăsește în ANEXA 4 la raportul de activitate. 

Au fost identificate trei echipamente cu valoare mai mare de 100.000 €, și anume: 

- Ambarcațiune RIB cu motor 
- Gaz cromatograf cu spectrometru de masă 
- Sistem de cercetare batimetrie 

utilizate în procesul de cercetare pe mare, respectiv în laboratorul specializat. 
 

6.6 Infrastructură dedicată microproducției/prototipuri 

Nu este cazul. 

 

6.7 Măsuri de creștere a capacității de cercetare-dezvoltare corelate 
cu asigurarea unui grad de utilizare optimă a infrastructurii de 
CDI (se precizează beneficiarii infrastructurii de CDI pe categorii 
de facilități). 

Orientarea strategică a activităților desfășurate de INCDM satisface valorile unui program național de 
cercetare marină, dedicat conservării ecosistemului marin și promovării utilizării sale durabile. Astfel, 
strategia de dezvoltare a INCDM își propune să aprofundeze cunoașterea mediului marin și să asigure 
fondul de date și informații necesare fundamentării științifice a deciziilor la nivel național, regional și 
comunitar pentru protecția și dezvoltarea durabilă a mediului marin prin promovarea unei tematici de 
cercetare unitare și interdisciplinare. Punerea în practică a acestei strategii se realizează prin 
implementarea următoarelor obiective, cu utilizarea corespunzătoare a infrastructurii: 

 

Nr. 
crt. 

Obiective strategice ale INCDM Măsuri de creștere a capacității de cercetare-
dezvoltare 

1. Poziționarea, pe termen mediu, a INCDM, 
în topul INCD din România și clasarea 
programelor de cercetare în topul 
ierarhiei naționale și regionale. 

Creșterea competitivității prin întărirea activității 
de inovare, de transformare a cunoștințelor 
științifice în rezultate fizice. 

2. Punerea, cel puțin, a fundamentelor 
esențiale pentru trecerea, pe termen 
lung, la posibila redefinire a misiunii 
asumate de INCDM la categoria 
„cercetare avansată" și la poziționarea 
acestuia în topurile internaționale. 

Redefinirea strategiei INCDM prin adaptarea 
acesteia la condițiile de piață actuale, prin 
integrarea în strategie a unor obiective noi care să 
vizeze dezvoltarea de noi competențe și punerea 
bazelor unor domenii de cercetare. 

3. Redefinirea pe specializări și pe colective 
/ departamente de cercetare a 
obiectivelor prioritare de cercetare 
științifică, expertizare și consultanță în 
concordanță cu noile dezvoltări și 

Realizarea de analize privind evoluția actuală a 
cercetării și a nevoilor acesteia la nivel național și 
European. Identificarea noilor direcții de 
cercetare și dezvoltarea capacităților INCDM în 
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tendințe manifestate pe plan intern și 
internațional, precum și cu cerințele Ariei 
Europene ale Cercetării. 

vederea satisfacerii acestora. 

4. Dezvoltarea cercetărilor științifice 
interdisciplinare, prin întărirea colaborării 
dintre colectivele și departamentele de 
cercetare, cercetări capabile de ofertă 
științifică mai complexă, plurivalentă, 
flexibilă și mai competitivă. 

Crearea de echipe de lucru interdisciplinare / 
interdepartamentale în vederea dezvoltării de 
proiecte de cercetare complexe, care să susțină 
nevoile actuale ale societății, precum și 
îndeplinirea responsabilităților naționale. 

5. Atragerea unor proiecte/programe de 
cercetare de mare complexitate, 
responsabilitate și prestigiu pentru ca 
acestea să corespundă standardelor de 
evaluare interne și internaționale. 

Participarea la competițiile naționale (finanțate 
prin PNCDI III, POIM, etc.), precum și la 
competițiile europene (Horizon 2020, Horizon 
EUROPA, EraNet, etc.). 

6. Asigurarea suportului informațional 
pentru participare la proiecte de 
cercetare ale UE și creșterea ratei de 
succes. 

Dezvoltarea infrastructurii IT prin crearea sau 
utilizarea de platforme de colaborare online. 
Dezvoltarea de software „in-house” în vederea 
satisfacerii nevoilor actuale privind 
managementul datelor, colaborarea și 
diseminarea rezultatelor cercetării. 

7. Îmbunătățirea infrastructurii de cercetare 
a laboratoarelor prin procurarea de 
aparatură performantă și mijloace de 
informatizare, atât din fonduri bugetare 
(prin atragerea de fonduri structurale), 
cât și din veniturile proprii obținute din 
proiectele de cercetare. 

Achiziționarea de echipamente de cercetare 
moderne, care să susțină abordarea unor 
domenii noi de cercetare, să conducă la obținerea 
de rezultate cu o calitate superioară și cu o 
eficiență crescută. Apelarea la fonduri structurale 
și de investiții europene în vederea achiziționării 
unei nave noi de cercetare care să permită 
extinderea ariei de cercetare a INCDM la nivelul 
bazinului Mării Negre. 
Utilizarea în comun a infrastructurii de cercetare 
pusă la dispoziție prin intermediul Registrului de 
infrastructuri de cercetare din Romania (ERRIS), 
precum și punerea la dispoziție prin intermediul 
aceleiași platforme a infrastructurii deținute de 
INCDM. 

8. Îndrumarea și elaborarea de teze de 
doctorat/lucrări de dizertație de interes 
major pentru mediul marin și costier, care 
să aibă în vedere dezvoltarea durabilă și 
asigurarea unui suport financiar din 
partea utilizatorilor rezultatelor 
cercetării. 

Colaborarea cu universități în vederea 
coordonării activităților de cercetare întreprinse 
de studenți în timpul realizării tezelor de 
doctorat, masterat sau a lucrărilor de licență. 
Identificarea potențialului actualilor studenți în 
vederea dezvoltării viitorilor cercetători. 

9. Diseminarea rezultatelor, invențiilor și 
inovațiilor realizate de INCDM ca rezultat 
a activității CDI. 

Creșterea vizibilității prin participarea la 
conferințe și workshop-uri în vederea diseminării 
rezultatelor CDI ale INCDM. Dezvoltarea de noi 
tehnologii brevetabile și transferul acestor 
tehnologii către potențiali beneficiari. 

10. Publicarea rezultatelor activității CDI sub 
forma de lucrări științifice originale, în 

Creșterea numărului de publicații în reviste 
internaționale cu cotații superioare. Obținerea 
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publicații de nivel corespunzător care să 
ridice INCDM pe un nivel superior de 
clasificare instituțională. 

cotației ISI pentru propriul jurnal (Cercetări 
Marine / Recherches Marines). 

11. Întărirea legăturii dintre cercetători, 
mediul de afaceri și educație (triunghiul 
cunoașterii) în scopul transferului 
cunoștințelor de la instituția de cercetare 
către sectorul privat, cu respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală. 

Extinderea gamei de servicii oferite către 
industrie și afaceri. Întărirea colaborării între 
INCDM și industria offshore prin realizarea de 
parteneriate în vederea dezvoltării de tehnologii 
pentru rezolvarea problemelor de mediu și 
creșterea gradului de protecție al mediului marin. 

12. Proiectele avute în vedere în cadrul 
strategiei au menirea să asigure printre 
altele continuitatea datelor științifice de 
care dispune oceanologia românească ca 
principal instrument de analiză și 
evaluare comparativă a tendințelor de 
evoluție a ecosistemului marin. 

Dezvoltarea rețelei de senzori marini necesari 
acumulării de șiruri de date cât mai lungi, din cât 
mai multe locații. Utilizarea de modele 
oceanografice în vederea identificării timpurii sau 
prognozarea modificărilor apărute în mediul 
marin. 
Creșterea numărului de parametri observați în 
timp real.  
Dezvoltarea Centrului Național de Date 
Oceanografice și de Mediu. 
Participarea în rețele internaționale de 
organizații, precum EMODNET, care să efectueze 
observații oceanografice, să proceseze datele în 
conformitate cu standardele internaționale și 
pentru a face aceste informații disponibile în mod 
liber. 

13. Accesarea pe cale electronică, de către 
personalul din cercetare din cadrul 
institutului, a surselor de documentare 
științifică. 

INCDM s-a alăturat consorțiului ANELIS+ la 
implementarea proiectului „Acces național 
electronic la literatura științifică pentru 
susținerea sistemului de cercetare și educație din 
Romȃnia – ANELIS PLUS 2020”. 
Apelarea la surse de finanțare în vederea 
digitalizării Bibliotecii INCDM (https://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/07/817ff190091f6ccfb46fbfd49fd8f220.pdf) 

 
 

Pentru realizarea lucrărilor de cercetare, INCDM dispune de dotare performantă, cu echipamente de 
cercetare specifice pentru controlul și evaluarea stării ecosistemului marin, atȃt în laboratoarele 
institutului, cȃt și pe teren. 
 
Gradul de utilizare a aparaturii de cercetare este în funcție de categoria de lucrări pentru care este 
destinată, precum și, într-o anumită măsură de structura cererii pe piață. De asemenea, aparatura 
deservește studiile privind cerințelor legislației nationale și europene, cȃt și cercetările proprii pentru 
dezvoltarea de noi direcții de cercetare și susținerea pregătirii lucrărilor de doctorat ale cercetătorilor 
din institut. 
Pentru o serie de activități privind prelevarea de probe / determinări în laborator, aparatele și 
echipamentele se folosesc în comun de către departamentele și laboratoarele de cercetare. 
 
Referitor la infrastructura existentă, 99,25% din valoarea achizițiilor de echipamente a fost realizată 
prin proiecte. În anul 2021, 4,4% din valoarea veniturilor realizate de INCDM a fost destinată achizițiilor 
de echipamente și aparatură (față de 9,90%/2020, 3,30%/2019, 3,76%/2018 și 12,63 % /2017).  



 

29 

 

 

7 Prezentarea activității de cercetare-dezvoltare 

7.1 Participarea la competiții naționale / internaționale 

În anul 2021, au fost depuse 17 propuneri de proiecte la competiții naționale și internaționale , dintre 
care, au fost declarate câștigătoare 8 (47%), iar 6 sunt în curs de evaluare. La competițiile naționale au 
fost depuse 5 propuneri în anul 2021. 

 

 

7.2 Structura rezultatelor de cercetare realizate 

Nr.crt. Indicatori de performanta tehnico - stiintifici  
 

Nr. 2021 Nr. 2020 

7.2.1 Lucrări științifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI 6 17 

7.2.2 Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI 13,646 31,289 

7.2.3 Citări în reviste de specialitate cotate ISI 195 173 

7.2.4 Brevete de invenție (solicitate / acordate) 5/2 0 

7.2.5 Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate 0 0 

7.2.6 Produse/servicii/tehnologii rezultate din activități de cercetare, 
bazate pe brevete, omologări sau inovații proprii 

0 0 

7.2.7 Lucrări științifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotație ISI  18 21 

7.2.8 Comunicări științifice prezentate la conferințe internaționale 54 38 

7.2.9 Studii prospective și tehnologice, normative, proceduri, 
metodologii și planuri tehnice, noi sau perfecționate, comandate 
sau utilizate de beneficiar 

58 54 

7.2.10 Drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare legale 0 0 

 Se precizează dacă la nivelul INCD există rezultate CDI clasificate 
sau protejate ca secrete de serviciu 

NU  

 

ANEXA 5 - Lucrări științifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI / 2021 
ANEXA 6 – Citări în reviste de specialitate cotate ISI / 2021 
ANEXA 7 – Lista brevetelor acordate și a cererilor de prevete / 2021 

Depuse Respinse Contractate
In curs de
evaluare

In curs de
contractare

Internationale 12 2 5 2 2

Nationale 5 1 1 4 0
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ANEXA 8 - Lucrări științifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotație ISI / 2021 
ANEXA 9 - Comunicări științifice prezentate la conferințe internaționale / 2021 
ANEXA 10 - Studii prospective si tehnologice, normative, proceduri, metodologii si planuri tehnice, noi 
sau perfecționate, comandate sau utilizate de beneficiar / 2021 
 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI  TOTAL  

din care: 

NOI MODERNIZATE 
BAZATE  

PE 
BREVETE 

VALORIFICATE  
LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE 
 ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

1 Prototipuri  0           

2 Produse (soiuri plante, etc.) 0           

3 Tehnologii 0           

4 Instalații pilot 0           

5 Servicii tehnologice 0           

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI TOTAL 
ȚARĂ STRĂINĂTATE 

TOTAL TOTAL UE SUA JAPONIA 

1 Cereri de brevete de invenție 3  3 0 0 0  0 

2 Brevete de invenție acordate 2  2 0 0 0  0 

3 Brevete de invenție valorificate 0  0 0 0 0  0 

4 Modele de utilitate 0  0 0 0 0  0 

5 Marcă înregistrată 0  0 0 0 0  0 

6 
Citări în sistemul ISI al cercetărilor 
brevetate 

0  0 0 0 0  0 

7 
Drepturi de autor protejate ORDA sau 
în sisteme similare 0  0 0 0 0  0 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ REZULTATE CDI TOTAL 
ȚARĂ STRĂINĂTATE 

TOTAL TOTAL UE SUA JAPONIA 

1 
Numărul de lucrări prezentate la 
manifestări științifice  

63 37 26 26 0 0 

2 
Numărul de lucrări prezentate la 
manifestări științifice publicate în 
volum 

10 5 5 5 0 0 

3 
Numărul de manifestări științifice  
(congrese, conferințe) organizate de 
institut 

3 2 1 1 0 0 

4 
Numărul de manifestări științiice 
organizate de institut, cu participare 
internațională 

3 2 1 1 0 0 

5 
Numărul de articole publicate în 
străinătate în reviste indexate ISI6  

6 1 5 5 0 0 

6 
Factor de impact cumulat al lucrărilor 
indexate ISI  

13,646 1,523 12,123 12,123 0 0 

7 
Numărul de articole publicate în 
reviste științifice indexate BDI7 

18 15 3 3 0 0 

8 Numărul de cărți publicate 12 9 3 3 0 0 

9 
Citări științifice / tehnice în reviste de 
specialitate indexate ISI 

195  195 195 0 0 

N
r.

 

cr
t . STRUCTURĂ REZULTATE CDI  TOTAL  din care: 

 

6 se prezintă în anexa 5 la raportul de activitate [titlu, revista oficiala, autorii] 
7 se prezintă în anexa 6 la raportul de activitate [titlu, revista, autorii] 
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NOI 
MODERNIZATE 

/ REVIZUITE 

BAZATE  
PE 

BREVETE 

VALORIFICATE  
LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE 
 ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

10 Studii prospective și tehnologice8 58 48 7 0 3 0 

11 Normative 0      

12 Proceduri și metodologii 0      

13 Planuri tehnice 0      

14 Documentații tehnico-economice 0      

TOTAL GENERAL 380 128 249 212 7 0 

Rezultate CD aferente anului 2020 
înregistrate în Registrul Special de evidență 
a rezultatelor CD clasificate conform TRL* 
(în cuantum) 

TOTAL 
din care: 

TRL 1  TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9 

31 22 3 4 1 0 0 1 0 0 

Nota 1: Se va specifica dacă la nivelul INCD există 
rezultate CDI clasificate sau protejate ca secrete de 
serviciu 

NU 
Observații: 

*Nota 2:  Se va specifica numărul de rezultate CD  
înregistrate în Registrul special de evidență a 
rezultatelor CD în total și defalcat în funcție de (nivelul 
de dezvoltare tehnologică conform TRL) 

TRL 1 - Principii de bază observate    
TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic    
TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind funcționalitățile critice sau caracteristicile la nivel 
analitic sau experimental    
TRL 4 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții de laborator    
TRL 5 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare (mediul 
industrial)    
TRL 6 - Demonstrarea functionalității modelului în condiții relevante de funcționare (mediul 
industrial)    
TRL 7 - Demonstrarea functionalității prototipului în condiții relevante de funcționare    
TRL 8 - Sisteme finalizate și calificate  
TRL 9 - Sisteme a căror funcționalitate a fost demonstrată în mediul operațional 

 

7.3 Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate și efecte obținute 

Proiectele de cercetare finalizate sau aflate în diverse stadii de implementare în anul 2021 (ANEXA 
3), au condus la obținerea de rezultate intermediare sau finale, noi sau modernizate aplicabile (in 
diverse stadii de maturitate), precum următoarele:  

Documentaţii, studii, lucrări 

• Evaluarea proceselor hidro-geo-morfodinamice la nivelul șelfului românesc și zonei costiere 
(profile batimetrice, modele digitale ale terenului, valuri, nivel, curenți de mică adâncime și de 
larg, fenomene de upwelling) și determinarea ciclității acestora în contextul schimbărilor climatice; 

• Cunoașterea stării ecologice a ecosistemului Mării Negre și a tendințelor de evoluție, prin 
colectarea continuă și integrarea informațiilor privitoare la caracteristicile fizice, chimice și 
biologice, precum și a presiunilor și impacturilor predominante;  

• Analiza privind identificarea presiunilor, a impactului și a măsurilor pentru reducerea presiunilor 
asupra ecosistemului marin; 

• Evaluarea biodiversității comunităților de pești din sectorul marin romȃnesc prin metoda ADN de 
mediu (eDNA), în vederea eficientizării bio-monitorizării, managementului și conservării 
biodiversității ecosistemului Mării Negre; 

• Raport privind patologiile moluștelor pentru țările riverane Mării Negre (FAO/GFCM) ce a stat la 
baza alocării zonelor pentru acvacultură în contextul Planificării Spațiale Maritime; siguranța 
alimentară și managementul calității moluștelor, prin implementarea principiilor HACCP (analiza 

 

8 se prezintă în anexa 7 la raportul de activitate 
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riscurilor si a punctelor critice de control); 

• Raport privind situația actuală a sectorului pescăresc marin și a tendințelor privind dezvoltarea 
acestui sector din România, în conformitate cu prevederile regulamentelor și deciziilor UE 
aplicabile. 

• Utilizarea Centrului Demonstrativ de Acvacultură ca vector pentru dezvoltarea acvaculturii marine 
în România și transfer de cunoștințe către agenții economici interesați. 

Procedee, metode, metodologii 

• Metodologii comune de monitorizare, instrumente și indicatori noi pentru evaluarea integrată a 
stării mediului, incluse în Ghidul de monitorizare și evaluare armonizată a Mării Negre (BSMAG) 

• Implementarea tehnicii ADN de mediu (eDNA) ca metoda nouă de evaluare a diversităţii speciilor 
alogene invazive transportate în sectorul costier romȃnesc al Mării Negre; 

• Metodologii pentru inventarierea și cartarea speciilor de pești și speciilor de cetacee din 
ROSCI0066 și a zonei de hrănire pentru speciile de sturioni și scrumbie în ROSCI0066 

• Identificarea, dezvoltarea și testarea de noi metodologii pentru gestionarea spațială și temporară 
a pescuitului și acvaculturii în zonele de coastă și impactul acestor activități asupra ecosistemelor 
costiere, inclusiv habitatele peștilor esențiale și habitatele prioritare de conservare; 

• Ghid privind criteriile pentru monitorizarea impactului activităților maritime 

• Procedura de implementare a sistemului calităţii pentru managementul integrat al laboratorului 
de ecotoxicologie. 

• Protocol pentru testarea toxicităţii unor efluenţi pe larve de Mytilus galloprovincialis  obţinute în 
laborator din organisme prelevate din mediul natural 

• Creații biologice noi în domeniul producției vegetale și producției animale 

• Cresterea performantelor in  acvacultura, prin testarea si demonstrarea avantajelor, metodologiei 
si parametrilor de cultivare a pastravului curcubeu in apa marina, prin procedura de somonificare 

Produse informatice; colecții și baze de date 

• Integrarea datelor și metadatelor oceanografice naționale în Infrastructura Pan-Europeană pentru 
managementul de date și metadate oceanografice și marine  (Pan – European Infrastructure for 
Ocean&Marine Data Management) SEADATANET9 

• Integrarea și asimilarea datelor oceanografice fizico-chimice în produse specifice de analiză și 
prognoze pentru Marea Neagră (Basin-scale analysis and forecast product of the Black Sea 
circulation and stratification - temperature, salinity, currents and sea level10) 

• Asigurarea continuității procesului de completare a seriilor de date istorice din baza de date a 
INCDM, informații necesare evaluării tendințelor de evoluție pe termen lung a componentelor 
ecosistemului marin;  

• Seturi de date privind starea actuală de conservare a speciilor și habitatelor  marine și costiere 
(habitate 1110, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1210); 

• Baza de date din literatura de specialitate a nivelului maxim de poluare sonoră care afectează viața 
marină; 

• Platforma on-line (serviciu dedicat bazat pe web care poate fi utilizat de utilizatorii finali ca 
instrument de asistență decizională) pentru găsirea zonelor de pescuit cele mai favorabile sau 
pentru analizarea adecvării unor zone specifice pentru activitățile de acvacultură și monitorizarea 
celor existente; 

• Casual Loop Diagrams (diagrame cauzale), Fuzzy Cognitive Maps (hărți cognitive) și modelarea tip 
System Dynamics pentru principalele sectoare din zona costieră (Turism, Pescuit, Creștere 
Albastră) 

• Model de prognoză adaptat la rezoluția necesară utilizării în mod curent pentru activitatea de 
 

9 http://romania-seadatanet.maris2.nl/v_cdi_v3/ search.asp; http://romania-seadatanet.maris2.nl/v_cdi_v3/browse_ 

step.asp 
10 http://bsmfc.net/ 

http://romania-seadatanet.maris2.nl/v_cdi_v3/%20search.asp
http://romania-seadatanet.maris2.nl/v_cdi_v3/browse_%20step.asp
http://romania-seadatanet.maris2.nl/v_cdi_v3/browse_%20step.asp
http://bsmfc.net/
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maricultură la litoralul românesc; 

• Dezvoltarea de softuri specifice utilizarii datelor în vederea obținerii de produse oceanografice;  

• Seturi de date batimetrice raportate la sistemele naționale, regionale sau comerciale de informare 
interoperabile, detectabile și descărcabile, conform politicii de date INCDM; 

• Aplicație  EO4SIBS DATA ACCESS11 

• Aplicație web si mobila pentru evaluarea riscului de expunere a instalatiilor de acvacultura a 
midiilor la potentiale deversari de ape uzate contaminate cu coliformi, in vederea adoptarii unor 
masuri de preventie in ceea ce priveste recoltarea sau punerea pe piata 

Serviciu nou / modernizat 

• Asigurarea suportului științific pentru susținerea obligațiilor naționale ale MMAP de raportare la 
CE în procesul implementării Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin; 

• Raportul național anual către Secretariatul Permanent al Comisiei Mării Negre (BSC-PM) în cadrul 
Grupurilor Consultative: Monitoring și Evaluare a Poluării (AG-PMA); Surse și Activități de Poluare 
de pe Uscat (LBSA); Management Costier Integrat (ICZM); 

• Asigurarea suportul științific pentru factorul decizional în sensul  elaborării politicilor și strategiilor 
pentru mediul marin; 

• Fundamentarea efortului de pescuit și a capturii total admisibile (TAC) pe 2021; 

• Rapoarte cu date biologice, transversale și socio-economice către GFCM 2021; 

• Rapoarte cu date biologice, transversale și socio-economice către DG Mare și JRC 2021; 

• Determinării limitelor maxim admise la evacuarea în mare a substantelor care intră în compoziţia 
ROEMEX-RX 5255 

Brevete de invenție 

• 2 brevete acordate în anul 2021 în cadrul proiectului INOBIOMAR – echipa formată din 
Universitatea “Ovidius”, Constanța, INCDM “Grigore Antipa”, Universitatea Politehnica București, 
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, București, Institutul de Chimie-
Fizică ”Ilie Murgulescu” al Academiei Române,  București, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar 
- “Preparate dermato-cosmetice topice de tip geluri bioadezive cu efect de regenerare a 

ţesutului dermic” 134938 A0 / BOPI nr. 5/ 28.05.2021 
- “Compoziţie biostimulatoare-regeneratoare pe bază de bioresurse reziduale cu potenţial de 

fertilizare” 134968 A0 / BOPI nr. 5/ 28.05.2021 

• 2 cereri de brevete depuse în anul 2021 în cadrul proiectului INOBIOMAR – echipa formată din 
Universitatea “Ovidius”, Constanţa, INCDM “Grigore Antipa”, Universitatea Politehnica Bucureşti, 
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, București, Institutul de Chimie-
Fizică ”Ilie Murgulescu” al Academiei Române,  București, Stațiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar 
- Preparate dermato-cosmetice de tip creme pe bază de componente bioactive din surse marine 

şi viticole și procedeu de obținere a acestora - Cerere de brevet OSIM nr. A/00580/27.09.2021. 
- Preparate farmaceutice de tip trochiști mucoadezivi cu aplicații în afecțiuni bucofaringiene şi 

procedeu de obţinere a acestora - Cerere de brevet OSIM nr. A/00581/27.09.2021 

• 1 cerere brevet “Sistem de instalație și procedeu de obținere a algei brune Cystoseira barbata” 
A/00676/2021 – echipă de cercetare INCDM “Grigore Antipa” 

 

 

 

 

11 http://86.127.36.60/esa_app_external_users/ 

http://86.127.36.60/esa_app_external_users/


 

34 

 

Forma de valorificare a acestor rezultate se înscrie în sfera serviciilor, desfășurate pentru diferiți 
beneficiari: 

- Ministere:  

• MEC (implementarea Directivei Inspire),  

• MMAP (suport științific pentru implementarea MSFD și DH – responsabilitatea științifică a 
Programului de monitoring al mediului marin),  

• MLPDA (implementarea Politicii comunitare de pescuit – programul național de colectare date 
pescărești), 

• MDRAP (implementarea Politicilor de planificare maritime spațială). 

- Diferite organisme internaționale la care România este parte:  

• Comisia Mării Negre (BSC) prin punctele focale din I.N.C.D. M. “Grigore Antipa”; 

• Agenția Europeană de Mediu (EEA) prin corespondenți naționali/domenii I.N.C.D. M. “Grigore 
Antipa”; 

• Acordul pentru conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și zona contiguă 
a Atlanticului de Nord (ACCOBAMS) prin punctul focal,  

• Comisia Generală a Pescăriilor pentru Mediterana (GFCM) prin Grupul de lucru pentru Marea 
Neagră și reprezentantul national în Comitetul consultativ științific, 

• Comisia științifică a Mării Mediterane (CIESM) prin delegatul national, 

• Comisia interguvernamentală oceanografică (IOC) prin corespondenți naționali/domenii, 

• Comitetul Marin European (EMB) conform nominalizării prin Ordinul Ministrului Cercetării și 
Inovării nr. 511/13.09.2017 etc. 

- Agenții / autorități guvernamentale:  

• Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), în principal la realizarea raportului anual 
privind Starea mediului în România, 

• Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANPM), prin monitorizarea speciilor și 
habitatelor marine din siturile Natura 2000, 

• Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), prin furnizarea anuală a 
informațiilor privind starea mediului în zona marină a RBDD și monitorizarea speciilor și 
habitatelor din zona marină, 

• Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA), suport științific în fundamentarea 
politicilor comunitare de pescuit, cotelor de pescuit, ordin prohibiție, alte reglementări 
legislative în domeniu, implementarea programului de colectare date pescărești, 

• Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în 
principal în implementarea directivelor europene privind siguranța alimentară în consumul 
fructelor de mare provenite din zona marină românească. De menționat, sprijinul solicitat de 
către ANSVSA pentru clasificarea apelor pentru moluște, în curs de rezolvare alături de alți 
factori interesați. 

• Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în principal pentru implementarea 
Directivei Inspire - pentru Tema III.15 „Caracteristici georgrafice oceanografice” și Tema III.16 
„Regiuni maritime” (autoritatea publică responsabilă fiind MENCS prin INCDM), precum și 
participant la alte teme, etc. De menționat, schimbul de date privind măsurătorile de 
nivelment de precizie și măsurătorile oceanografice la maregrafele și mirele din porturile 
Constanța, Mangalia, Sulina pentru legarea maregrafelor la rețeaua de nivelment și integrarea 
rețelelor geodezice naționale în sistemele de referință europene (în baza Protocolului nr. 
3533/10.08.2015).  

- Diferite companii private:  

• OMV Petrom SA: Str. Coralilor nr. 22 („Petrom City”), sector 1, București, România, CP 013329; 
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evaluări de mediu pentru activitățile off-shore, 

• SC BLACK SEA OIL & GAS SRL: cu sediul in mun.Bucuresti, Calea Floreasca, nr.175, et.10, sector 
1; evaluări de mediu pentru activitățile off-shore, 

• HALCROW ROMANIA SRL:  Strada Carol Davila, nr: 85 050453 BUCURESTI, SECTOR 5; client 
final EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LTD. 169 A Calea Floreasca 
Building A, 4th Floor, District 1, Bucharest,  010165o ; evaluări de mediu pentru activitățile off-
shore, 

• SC TRACON SRL: Constanța, Str. Industrială 1B,900147 Constanța – monitorizarea apelor de 
îmbăiere, 

• ROPESCADOR MAREA NEAGRĂ FEDERAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA PESCUITULUI MARIN 
ROMÂNESC: Tulcea, str. Iuliu Maniu, nr.9 – exploatarea resurselor marine vii, 

• TAISIS CONCEPT SRL:   Cȃmpulung, Str. Ion Ticaloiu, nr. 17 dezvoltarea de dispozitive medicale 
inovante, 

• SC EMINVEST PHARMACEUTICALS SRL: Str. Ștefan Stoica  22  București  sect 1 – analize apă 
marină în vederea utilizării acesteia la fabricarea unor dispozitive medicale, 

• SC FARMACLASS SRL: Str. Sold. Minca Dumitru nr. 2-4, sector 4 , Bucuresti - analize apă marină 
în vederea utilizării acesteia la fabricarea unor dispozitive medicale. 

 

De menționat, integrarea datelor și metadatelor oceanografice naționale după cum urmează: 

• Integrarea datelor și metadatelor oceanografice naționale în baza de date a Centrului Național 
de Date Oceanografice și de Mediu – CNDOM (www.nodc.ro) 

• Integrarea datelor și metadatelor oceanografice naționale în Infrastructura Pan-Europeană 
pentru managementul de date și metadate oceanografice și marine (Pan – European 
Infrastructure for Ocean&Marine Data Management) SEADATANET121314: 

• Integrarea și asimilarea datelor oceanografice fizico-chimice în Basin-scale analysis and 
forecast product of the Black Sea circulation and stratification (temperature, salinity, currents 
and sea level) / the operational nominal product for the Black Sea for all application areas15   

• Integrarea datelor oceanografice chimice  românesti în Reteaua europeană de observare și 
date privind mediul marin (European Marine Observation and Data Network) EMODNET 
Chemistry16 

• Furnizarea de date către repozitoarele de date existente în cadru proiectului EMODNET 
Ingestion and Safe-Keeping of Marine Data17 

• Elaborarea modelului de teren digital a mărilor europene cu o rezoluție 1/16 *1/16 arcminute 
determinat pe baza masuratorilor batimetrice, date satelitare, GEBCO 2014 si linia tarmului cu 
cea mai bună estimare referitoare la elipsoidul GRS80 (EMODnet Bathymetry Consortium 
(2018): EMODnet Digital Bathymetry (DTM)18   

• Agregarea și validarea setului de date "Marea Neagră" ce conține date  privind eutrofizarea și 
acidificarea oceanului (15 parametri cu indicatori de calitate) și acoperă Marea Neagră, Marea 
Marmara și Marea Azov: Black Sea - Eutrophication and Acidity aggregated datasets 
1935/2020 v202119 

 

12 https://cdi.seadatanet.org/search 
13 https://cdi.seadatanet.org/search/welcome.php?query=2288&query_code={FAFAC060-051E-4199-BD9F-474D18395B75 
14 http://romania-seadatanet.maris2.nl/v_cdi_v3/browse_step.asp 
15 http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/ 
16https://emodnet-chemistry.maris.nl/search/welcome.php?query=2287&query_code={D7B8C04F-D1FC-4790-925A-
6B086CF125F0} 
17 https://www.emodnet-ingestion.eu/submissions/ 
18 http://doi.org/10.12770/18ff0d48-b203-4a65-94a9-5fd8b0ec35f6 
19https://www.emodnet-chemistry.eu/products/catalogue#/metadata/b55f9e70-ce8e-4d7c-b6bf-bd0587e90bf9) ; 
https://doi.org/10.6092/E9JP-RA41 

https://cdi.seadatanet.org/search
https://cdi.seadatanet.org/search/welcome.php?query=2288&query_code=%7bFAFAC060-051E-4199-BD9F-474D18395B75
http://romania-seadatanet.maris2.nl/v_cdi_v3/browse_step.asp
http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/
https://emodnet-chemistry.maris.nl/search/welcome.php?query=2287&query_code=%7bD7B8C04F-D1FC-4790-925A-6B086CF125F0%7d
https://emodnet-chemistry.maris.nl/search/welcome.php?query=2287&query_code=%7bD7B8C04F-D1FC-4790-925A-6B086CF125F0%7d
https://www.emodnet-ingestion.eu/submissions/
http://doi.org/10.12770/18ff0d48-b203-4a65-94a9-5fd8b0ec35f6
https://www.emodnet-chemistry.eu/products/catalogue#/metadata/b55f9e70-ce8e-4d7c-b6bf-bd0587e90bf9
https://doi.org/10.6092/E9JP-RA41
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• Harmonizarea si validarea setului de date  "Marea Neagră" ce conține date  privind 
contaminanții și acoperă Marea Neagră, Marea Marmara și Marea Azov: Black Sea - 
Contaminants aggregated datasets 1974/2019 v202120 

• Producerea de hărți climatologice sezoniere regional pentru Marea Neagra si coastal (zona sub 
directa influență a Dunării)  ale concentrațiilor parametrilor selectați de importanta privind  
eutrofizarea oceanelor21  

 

7.4 Oportunități de valorificare a rezultatelor de cercetare 

Implementarea Directivelor Europene (DCA, DCSMM, DH, DI, precum și a Politicii Comunitare pentru 
Pescuit) și îndeplinirea obligațiilor României prin aderarea la diferite convenții/acorduri/organizații: 

• Elaborarea raportului de stare a mediului marin și costier pentru anul 2020, care este distribuit 
la MMAP, ANPM, APM Constanța, ARBDD. Raportul este public și poate fi accesat la: 
http://www-old.anpm.ro/upload/150386_ANPM-PC_RSM%202019.pdf. 

• Definitivarea metodologiilor de stabilire a stării ecologice bune pentru Descriptorii specifici 
Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin utilizate la îndeplinirea obligațiilor de raportare 
ale României la UE; 

• Continuarea dezvoltării laboratorului de ecotoxicologie în vederea testării toxicității 
poluanților la cererea agenților economici și în scopul cercetărilor aplicative. 

• Extinderea rețelei de schimb de date și informații cu partenerii naționali: AFDJ, ARBDD și 
ABADL în domeniul datelor ADCP și al fotografiilor provenind de la camerele web costiere;  

• Furnizarea de date către CNDOM, atât din expediții oceanografice în zona costieră și marină, 
cât și de la stațiile oceanografice de țărm; 

• Studierea posibilităților de valorificare biotehnologică a unor resurse marine vii din sectorul 
românesc al Mării Negre în condițiile schimbărilor climatice și al impactului antropic; 

• Utilizarea Centrului Demonstrativ de Acvacultură ca vector pentru dezvoltarea acvaculturii 
marine în România și transfer de cunoștințe către agenții economici interesați; 

• Integrarea datelor și metadatelor oceanografice naționale în Infrastructura Pan-Europeană 
pentru managementul de date și metadate oceanografice și marine  (Pan – European 
Infrastructure for Ocean&Marine Data Management) SEADATANET22 

• Integrarea și asimilarea datelor oceanografice fizico-chimice în produse specifice de analiză și 
prognoze pentru Marea Neagră (Basin-scale analysis and forecast product of the Black Sea 
circulation and stratification - temperature, salinity, currents and sea level)  

• Integrarea datelor oceanografice chimice românești în Rețeaua europeană de observare și 
date privind mediul marin (EMODNET - European Marine Observation and Data Network23 

• Integrarea datelor și metadatelor biologice în Rețeaua europeană de observare și date privind 
mediul marin (EMODNET BIOLOGY - European Marine Observation and Data Network24 

• Asigurarea suportului informațional pentru participare la proiecte de cercetare ale UE și 
creșterea ratei de succes. 

 

 

20https://www.emodnet-chemistry.eu/products/catalogue#/metadata/5d2ad7f1-bed2-41c4-92b4-4b26bb5ba298;  
https://doi.org/10.6092/JBGE-HY83 
21https://www.emodnet-chemistry.eu/products/catalogue#/search?isTemplate=n&from=1&to=30& 
sortBy=resourceTitleObject.default.keyword&languageStrategy=searchInDetectedLanguage&query_string=%7B%22th_NVS
-C19.default%22:%7B%22Black%20Sea%22:true%7D,%22th_NVS-L04.default%22:%7B%22water%20body%22:true%7D%7D 
22https://cdi.seadatanet.org/search/welcome.php?query=2288&query_code={FAFAC060-051E-4199-BD9F-474D18395B75} 
23 http://www.emodnet-chemistry.eu/portal/portal/ 
24 http://www.emodnet-biology.eu/ 

http://www-old.anpm.ro/upload/150386_ANPM-PC_RSM%202019.pdf
https://www.emodnet-chemistry.eu/products/catalogue#/metadata/5d2ad7f1-bed2-41c4-92b4-4b26bb5ba298
https://doi.org/10.6092/JBGE-HY83
https://www.emodnet-chemistry.eu/products/catalogue#/search?isTemplate=n&from=1&to=30& sortBy=resourceTitleObject.default.keyword&languageStrategy=searchInDetectedLanguage&query_string=%7B%22th_NVS-C19.default%22:%7B%22Black%20Sea%22:true%7D,%22th_NVS-L04.default%22:%7B%22water%20body%22:true%7D%7D
https://www.emodnet-chemistry.eu/products/catalogue#/search?isTemplate=n&from=1&to=30& sortBy=resourceTitleObject.default.keyword&languageStrategy=searchInDetectedLanguage&query_string=%7B%22th_NVS-C19.default%22:%7B%22Black%20Sea%22:true%7D,%22th_NVS-L04.default%22:%7B%22water%20body%22:true%7D%7D
https://www.emodnet-chemistry.eu/products/catalogue#/search?isTemplate=n&from=1&to=30& sortBy=resourceTitleObject.default.keyword&languageStrategy=searchInDetectedLanguage&query_string=%7B%22th_NVS-C19.default%22:%7B%22Black%20Sea%22:true%7D,%22th_NVS-L04.default%22:%7B%22water%20body%22:true%7D%7D
https://cdi.seadatanet.org/search/welcome.php?query=2288&query_code=%7bFAFAC060-051E-4199-BD9F-474D18395B75%7d
http://www.emodnet-chemistry.eu/portal/portal/
http://www.emodnet-biology.eu/
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7.5 Măsuri privind creșterea gradului de valorificare socio-
economică a rezultatelor cercetării 

Măsurile luate în vederea creșterii gradului de valorificare socio-economică au fost diferite comparativ 
cu anii precedenți pe fondul aspectelor legate de pandemia CoVid. Astfel rezultatele cercetării au fost 
diseminate și valorificare în mod special prin distribuirea lor în întâlniri organizare în mediul on-line.  

• Colaborări cu agenții economici care ar putea aplica rezultatele cercetărilor, în principal 
industria off-shore (OMV Petrom, EXXONMOBIL, BLACK SEA OIL&GAS, etc.), sectorul pescăresc 
și turism; 

• Creșterea capacității de expertiză prin achiziția de echipamente care să permită atât 
extinderea gamei de parametri analizați, cât și îmbunătățirea performanțelor pentru cei 
analizați în prezent și prelucrarea statistică a datelor; 

• Colaborări cu diferitele instituții/organisme ale statului (agenții guvernamentale, ministere, 
administrații, Garda de Coastă, Direcția Hidrografică, Administrația Națională Apele Române, 
primării din zona costieră, etc.); 

• Întărirea colaborării cu companii private interesate în exploatarea principiilor active ale 
ecosistemului marin (Eminvest, FarmaClass, Taisis, etc.); 

• Diseminarea rezultatelor obținute cu ocazia diferitelor evenimente organizate online cu agenți 
economici sau factori interesați; 

• Organizarea de cursuri online dedicate sprijinirii dezvoltării acvaculturii marine în bazinul Mării 
Negre, cu participanți din toate țările riverane, cu sprijinul FAO/GFCM; 

• Diseminarea în timp real a principalelor evenimente și rezultate obținute de INCDM pe pagina 
de socializare  a institutului; 

• Participarea la târguri / expoziții specializate în promovarea rezultatelor cercetării, 
materializate prin câștigarea de premii; 

• Participarea la evenimente online organizate de universitățile constănțene cu potențiali 
angajatori (institute C&D, firme private, instituții publice, etc.); 

• Acordarea sprijinului pentru ANSVSA în vederea stabilirii și clasificării microbiologice a zonelor 
de producție și relocare a moluștelor bivalve vii din sectorul românesc al Mării Negre; 

• Funcționarea Centrului Demonstrativ de Acvacultură ca incubator pentru promovarea și 
dezvoltarea acvaculturii midiilor în rândul micilor întreprinzători dar, și pentru susținerea 
dezvoltării acestui sector în România. 
 

8 Măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității INCD  

Organizare de evenimente științifice și de popularizare în anul 2021: INCDM, prin departamentul 
TTDRP a organizat în cursul anului 2021 următoarele evenimente: 

1. Organizarea celei de-a 22-a Ședința a Comitetului Național al 
Zonei Costiere (CNZC). Responsabil activități STP-CNZC INCDM 
"Grigore Antipa" 

23.03.2021 

2. Co-organizare Workshop SMARTSEA An Erasmus+ Join 
Postgraduate Degree – BISITE (University of Salamanca) 
Coordonat de BISITE (University of Salamanca, Spain) și INCDM 
”Grigore Antipa” 

20.04.2021 

3. Workshop “International Black Sea Day” 
Coordonat de: INCDM "Grigore Antipa" și GeoEcoMar 

28.10.2021 
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4. Workshop “Impactul speciilor invazive asupra ecosistemului 
marin” 
Coordonat de INCDM "Grigore Antipa", în cadrul proiectului BS 
CONNECT/Black Sea Young Ambassador, GeoEcoMar, Liceul 
Teoretic Decebal, Constanța 

15.12.2021 

 

8.1 Prezentarea activității de colaborare prin parteneriate 

a) dezvoltarea de parteneriate la nivel național și internațional (cu personalități / instituții / 
asociații profesionale) în vederea participării la programele naționale și europene specifice; 

 

• Parteneriate în cadrul proiectelor derulate prin Proiectele naționale finanțate de Unitatea 
Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării în cadrul 
Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020;  

• Parteneriate cu institute de cercetare din alte țări (prin Protocoale de colaborare), precum: 
HCMR Athens/Greece, Institute of Oceanology Bulgarian Academy of Sciences/Bulgaria, 
Central Fisheries Reasearch Institute of Trabzon/Turkey, Karadeniz Technical University, Faculty 
of Marine Sciences/Turkey; 

• Parteneriate în cadrul unor programe de cercetare comune realizate în parteneriat cu diferite 
instituții europene, precum: 

➢ H2020: COASTAL - Collaborative Land And Sea inTegration pLatform, cu 29 de 
parteneri din țări precum: Belgia, Grecia, Suedia, Norvegia, Finlanda, Franta, Ungaria. 

➢ H2020: SeaDataCloud: 57 de parteneri. SeaDataCloud are ca scop promovarea 
serviciilor din proiectul SEADATANET și creșterea utilizării acestora, adoptând 
tehnologia „cloud” pentru o performanță mai bună. Datele se referă la o gamă largă 
de observații în situ și a datelor la distanță de detectare. SeaDataCloud va îmbunătăți 
serviciile utilizatorilor și furnizorilor de date, pentru a optimiza conectarea centrelor 
de date și fluxuri, precum și cu alte rețele interoperabile europene și internaționale.  

➢ H2020: CONNECT: “Coordination of marine and maritime research and innovation in 
the Black Sea” - parteneriat cu 14 instituții din 9 țări precum Turcia, Romania, Bulgaria, 
Georgia, Federația Rusă, Ucraina, Germania, Franța, Republica Moldova  

➢ H2020: EUROqCHARM: „EUROpean quality Controlled Harmonization Assuring 
Reproducible Monitoring and assessment of plastic pollution” - rețea europeană 
formată din 15 institute din 10 țări: Norvegia, Olanda, Franța, România, Spania, 
Bulgaria, Germania, Danemarca, Elveția, Italia. 

➢ DG-MARE: MARSPLAN-BS: „Projects on Maritime Spatial Planning" - Cross-Border 
MARitime Spatial PLANning in the Black Sea: consortiu din care fac parte: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice din Romania, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice din Bulgaria, un institut de cercetare din Bulgaria, 
o agentie de mediu si 2 institute de cercetare de mediu din Romania (total 10 
parteneri). 

➢ ERA NET-COFASP: ECOAST: „New methodologies for an ecosystem approach to spatial 
and temporal management of fisheries and aquaculture in coastal areas”; 8 parteneri 
din Italia, Spania, Danemarca, Grecia, Norvegia si Romania. 
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➢ CBC JOP Black Sea: ANEMONE: „Assessing the vulnerability of the Black Sea marine 
ecosystem to human pressures” parteneriat cu 6 parteneri din țări precum Bulgaria, 
Ucraina, România, Turcia. 

➢ DG MARE : EMODNET Chemistry: European Marine Observation and Data Network 
(Chemical Lot) - Rețea europeană (finanțată de EU prin Direcția Generală Afaceri 
Maritime și Pescuit) de observare și culegere de date din mediul marin  pentru a 
facilita accesul la date într-un număr limitat de bazine maritime acelor organisme 
publice și private care au nevoie de respectivele date. Consorțiu format din 25 
parteneri. 

➢ DG MARE: EMODNET Biology: Knowledge base for growth and innovation in ocean 
economy: assembly and dissemination of marine data for seabed mapping – rețea 
europeană formată din 46 institute din 29 de țări. 

➢ ERANET: CoCliME: “Co-development of Climate services for adaptation to changing 
Marine Ecosystems” – rețea europeană formată din 11 institute din 7 țări, coordonator 
Marine Institute din Irlanda. 

➢ CBC JOP Black Sea: LITOutER: „Raising Public Awareness and Reducing Marine Litter 
for Protection of the Black Sea Ecosystem” - parteneriat cu 6 institute din țări, precum 
Turcia, Romania, Bulgaria, Georgia 

➢ ERASMUS+ /SMARTSEA: Surveying & MARITime internet of thingS EducAtion – 
parteneriat cu 11 instituții din 10 țări: Spania, Slovenia, Polonia, Estonia, Grecia, 
Portugalia, Bulgaria, România, Franța, Cipru. 

➢ ESA: EO4SIBS: Black Sea and Danube Regional Initiative – Science: An Earth 
Observation Data Exploitation Platform for Science and Innovation in the Black Sea: 
parteneriat cu 7 instituții din 4 țări. 

➢ ESA: EO4BSP: Earth Observation services for Black Sea Environmental Protection: 
parteneriat cu 4 instituții din 3 țări: România, Germania, Portugalia. 

➢ ESA: EO4CZM: Earth Observation services for Black Sea Coastal Zone Management –
parteneriat cu 4 instituții din 3 țări: România, Germania, Portugalia. 

• Colaborare cu  Administrația Bazinală de Apă - Dobrogea Litoral (ABADL) și Direcția de 
Sănătate Publică Județeană Constanța (DSPJ Constanța) care are drept obiect monitorizarea 
estivală a calității apelor de îmbăiere și a stării plajelor turistice. 

• Colaborare cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (Protocol nr. 
3533/10.08.2015) privind efectuarea de măsurători de nivelment de precizie și măsurători 
oceanografice la maregrafele și mirele din porturile Constanța, Mangalia, Sulina pentru legarea 
maregrafelor la rețeaua de nivelment și integrarea rețelelor geodezice naționale în sistemele 
de referință europene. 

• Secretariatul ISSE-B.EN.A., găzduit de INCDM “Grigore Antipa” a contribuit la organizarea unor 
evenimente știintifice internaționale, permițând astfel,  diseminarea unor proiecte naționale 
și internaționale derulate în cadrul INCDM, având în vedere o mai bună cunoaștere și 
promovare a activității institutului. Parte din lucrările prezentate în cadrul acestor reuniuni 
sunt în curs de publicare în jurnalul internațional, cotat ISI: Journal of Ecology and 
Environmental Protection (JEPE)25 (indexat în Thomson Reuters - Science Citation Index 
Expanded, Web of Science; Elsevier BV – GEOBASE, Scopus; CABI; Ulrich database; Chemical 
Abstracts; etc.)  

• În anul 2021 au fost organizate următoarele evenimente științifice: 

 

25 https://scibulcom.net/en/journal/1311-5065/details?href=%2Fjournals%2F1311-5065%2Fabout 

https://scibulcom.net/en/journal/1311-5065/details?href=%2Fjournals%2F1311-5065%2Fabout
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• 1st International Conference on WATER ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT WEPSD-2021, 17-18 May 2021, Academy of Sciences of Albania26  

• The 7th International Scientific Conference SEA-CONF2021, May 21-22, 2021, Constanța, 
Romania27  

• Conferința aniversară - eveniment hibrid “Abordarea multidisciplinară în recuperarea 
pacientului cu deficit senzorio-neuro-mio-artro-kinetic”, 12-15 august 2021,  Techirghiol, 
Romȃnia28  

•  28th edition “DELTAS & WETLANDS” DDNI International Symposium, September 13 - 18, 2021, 
Tulcea, Romȃnia29  

• International Scientific Symposium “SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 
– II”, December, 16-17th, 2021, Belgrade, Republic of Serbia30. 

b) înscrierea INCD în baze de date internaționale care promovează parteneriatele; 

• Portalul participanților în cadrul Programului FP7 / H2020 (CE); 

• Registrul Potențialilor Contractori (MEC); 

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

• Portalul de sprijinire a beneficiarilor Programelor de Cooperare Teritoriala (MLPDA); 

• Portalul dedicat actorilor implicați în activități de cercetare și inovare (BRAIN MAP); 

• Registrul cu evidență rezultatelor CD (MEC). 

• Platforma de acces electronic pentru literatura stiintifica ANELIS + 
 

c) înscrierea INCD ca membru în rețele de cercetare / membru în asociații profesionale de 
prestigiu pe plan național/internațional; 

• European Science Foundation (Marine Board) - European Marine Board - EMB  

• General Fisheries Commission for the Mediterranean – GFCM 

• Mediterranean Science Commission (CIESM) 

• Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries - STECF / CE 

• Balkan Environmental Association – B.EN.A. 

• COST European Cooperation in Science& Technology – Funded by the Horizon2020 framework 
Programme of the European Union (COST Action CA19107) 40 instituții de cercetare din 29 
țări31 

 

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 și în anul 2021, au activat o serie de reprezentanți naționali (National Representative 
Contact - NRC) și puncte focale nationale (National Focal Point - NFP), după cum urmează: 

• Agenția Europeană de Mediu (EEA/EIONET) 

Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (Eionet) este o rețea de parteneriat între 
Agenția Europeană de Mediu (AEM) și țările membre și cooperante ale acesteia. AEM este responsabilă 
de dezvoltarea rețelei și coordonarea activităților acesteia. În acest sens, AEM colaborează strâns cu 
punctele focale naționale (PFN), de regulă agenții naționale de mediu sau ministere ale mediului din 

 

26 https://www.easychair.org/cfp/WEPSD-2020 
27  https://www.anmb.ro/ro/conferinte/sea-conf/ 
28 https://sbtghiol.ro/conferinta-aniversara/ 
29 http://ddni.ro/wps/ddni-jubilee-symposium/ 
30 https://www.iep.bg.ac.rs/en/scientific-meetings/iae-conferences/iae-2021 
31 https://www.cost.eu/actions/CA19107/#tabs|Name:overview 

https://www.easychair.org/cfp/WEPSD-2020
https://www.anmb.ro/ro/conferinte/sea-conf/
https://sbtghiol.ro/conferinta-aniversara/
http://ddni.ro/wps/ddni-jubilee-symposium/
https://www.iep.bg.ac.rs/en/scientific-meetings/iae-conferences/iae-2021
https://www.cost.eu/actions/CA19107/#tabs|Name:overview
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țările membre. 

Punctele focale naționale (PFN) sunt responsabile pentru coordonarea rețelelor de centre naționale 
de referință (CNR), reunind aproximativ 1 000 de experți din peste 350 de instituții naționale și alte 
organisme care gestionează informații din domeniul mediului. 

Profilul NRC – National Representative Contact este dedicat domeniului  “marin, costier și maritim”, 
stabilit în așa fel încât să sprijine activitățile pentru apele costiere, marine și de tranziție, precum și 
activitățile maritime.  NRC sprijină în principal Directiva Cadru pentru Strategia Marină (Marine 
Strategy Framework Directive - MSFD), Directiva Cadru Apă (Water Framework Directive – WFD) și, 
după adoptare, noua directivă privind Planificarea Maritimă Spațială. Domeniul de interes acoperă și 
Strategia BD20202 privind Directivele referitoare la biodiversitate, politicile comune de pescuit și 
politicile maritime integrate.  

Raportările efectuate de INCDM în cadrul obligațiilor naționale impuse de implementarea Directivei 

Cadru pentru Strategia pentru Mediul Marin (Articolele 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 and 18) sunt integrate 

în platforma WISE-Marine32. Platforma este rezultatul parteneriatului dintre Comisia Europeană și 

Agenția Europeană de Mediu (AEM).   

Agenția Europeană de Mediu (AEM) este o agenție a Uniunii Europene. Sarcina acesteia este de a 
furniza informații independente și sigure despre mediu. Este sursa majoră de informare pentru cei 
implicați în dezvoltarea, adoptarea, implementarea și evaluarea strategiei de mediu, precum și pentru 
public. În prezent, AEM cuprinde 33 de țări membre. 

INCDM susține activitatea acesteia prin următoarele puncte de contact: 

1. NRC Coastal and Marine Water Quality : dr. Andra Oros  

2. NRC Fisheries: dr. George Tiganov 

3. NRC Marine Biology: dr. Laura Boicenco 

4. NRC Marine ICZM: dr. Mariana Golumbeanu.  

• Comisia pentru protectia Marii Negre impotriva poluarii (BSC) 

Comisia pentru Protecția Mării Negre Împotriva Poluării și Secretariatul Permanent al acesteia, cu 
sediul la Istanbul, realizează implementarea Convenției pentru Protecția Mării Negre Împotriva 
Poluării, precum și a prevederilor Planului  Strategic de Acțiune pentru Reabilitarea și Protecția Mării 
Negre.  

Obiectivul principal al Comisiei pentru Protecția Mării Negre Împotriva Poluării este: acela de a 
coordona Părțile semnatare ale Convenției pentru Protecția Mării Negre Împotriva Poluării, pentru 
prevenirea, reducerea și controlarea poluării Mării Negre, cu scopul a proteja și conserva mediul marin 
și de a oferi un cadru legal pentru cooperare și acțiuni concertate pentru îndeplinirea acestor obligații.  

România, Bulgaria, Georgia, Federația Rusă, Turcia și Ucraina sunt state membre ale Comisiei pentru 
Protecția Mării Negre Împotriva Poluării. 

Experții INCDM (puncte focale naționale) fac parte, alături de reprezentanți ai Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor, în urmatoarele grupuri consultative ale Comisiei Mării Negre: 

1. NFP Environmental Aspects of the Management of Fisheries and other Marine Living 
Resources:  dr. George Țiganov  

2. NFP Conservation of Biological Diversity: dr. Laura Boicenco 
3. NFP Pollution Monitoring and Assessment: dr. Andra Oros  
4. NFP Control of Pollution from Land Based Sources: dr. Luminița Lazăr 

 

32 https://water.europa.eu/marine/about/wise-marine 

https://water.europa.eu/marine/about/wise-marine
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5. NFP Development of Common Methodologies for Integrated Coastal Zone Management: dr. 
Mariana Golumbeanu. 

• ACCOBAMS 

Acordul pentru conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și zona contiguă a 
Atlanticului de Nord (ACCOBAMS) este un organism internațional care își concentrază activitatea pe 
conservarea biodiversității marine având ca obiectiv principal protejarea și conservarea mamiferelor 
marine din Marea Neagră și Marea Mediterană. ACCOBAMS promovează cooperarea științifică între 
statele membre, între organizațiile de integrare economică regională, organizațiile 
interguvernamentale și cele din sectorul neguvernamental (ONG-uri) pentru conservarea cetaceelor 
din Marea Neagră, Marea Mediterană, din apele care leagă aceste mări, precum și din zona contiguă 
a Atlanticului.  

Acordul, adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996, depozitarul acestuia fiind Guvernul Principatului de 
Monaco, numără  23 de State Membre semnatare,  reprezentate de delegați naționali  sau factori 
decizionali cu responsabilități majore în statele de origine și 41 de Parteneri (instituții și organizații 
neguvernamentale calificate în protecția și conservarea cetaceelor). 

România, în calitate de țară semnatară al acestui acord (Legea 91/10.05.2000) a făcut eforturi 
deosebite pentru alinierea legislatiei nationale la exigențele imperativului de protecție a celor trei 
specii locale de delfini, a initierii si a desfășurării unui set de actiuni unitare de conservare/protectie, 
având ca linii directoare un plan național de acțiune care a fost aprobat prin Ordin nr. 374/3.09.2004.  

In cursul anului 2020, atribuțiile au fost preluate de către MAPM, iar dr. Adrian Filimon a fost desemnat 
expert național în Comitetul știintific al ACCOBAMS (letter no. 22891/IOS/12.02.2020). 

• General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) 

Acordul de instituire a Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană (GFCM) este în 
conformitate cu dispozițiile articolului XIV din Constituția FAO, fiind aprobat de Conferința FAO în anul 
1949 și a intrat în vigoare în data de 20 februarie 1952. Scopul Comisiei este de a promova dezvoltarea, 
conservarea, gestionarea rațională și cea mai bună utilizare a resurselor marine vii, precum și 
dezvoltarea durabilă a acvaculturii în regiune. În prezent sunt membre 23 de țări. 

România a devenit membră GFCM cu drepturi depline din anul 1971. Până în prezent, colaborarea 
României cu FAO/GFCM s-a materializat sub diverse forme: schimb de material informative, date 
statistice, asistență tehnică, participare la lucrările grupurilor de lucru și ale comitetelor de specialitate, 
cooptarea specialiștilor români în cadrul unor programe de cercetare specifice. 

Totodată, la începutul anului 2012, s-a înființat în cadrul GFCM Grupul de lucru ad-hoc de la Marea 
Neagră (prima reuniune a grupului de lucru, Constanța Romania, 16-18 ianuarie 2012). La Comitetele 
Stiințifice, organizate anual, autoritatea contractantă (ANPA) a delegat în anul 2022 pe dr. Victor Nită 
și dr. George Tiganov reprezentanți ai INCDM pentru participare în aceste întȃlniri.  

 

• Mediterranean Science Comission (CIESM) 

Comisia Internațională pentru Explorarea Științifică a Mării Mediterane (CIESM) este un organism 
interguvernamental care își concentrază activitatea pe științele mării. Obiectivele CIESM sunt de a 
promova cooperarea științifică prin încurajarea utilizării la nivel internațional a resurselor de cercetare 
naționale. CIESM include peste 2.000 de cercetători din peste 30 de state și este structurată în 6 
comitete: Geologie Marină, Fizica Oceanelor, Biogeochimie Marină, Microbiologie și Biotehnologie 
Marină, Ecosisteme și Resurse Marine, Sisteme Costiere și Politic Maritime.  

Comitetul Director al CIESM este prezidat de Alteța Sa Prințul Albert de Monaco și îi întrunește pe 
reprezentanții naționali ai statelor membre, care sunt cercetători cu înaltă calificare profesională sau 
factori decizionali cu responsabilități majore în statele de origine. În prezent, CIESM numără 24 de state 
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membre prezentate de delegați naționali și susținând financiar comisia cu cotizații anuale cuprinse în 
cinci clase valorice. 

Datorită personalității marcante a savantului patriot Grigore Antipa, organizator, administrator general 
și inspector general al Pescăriilor Statului, creator al Institutului Bio-ocenografic Constanta, director al 
Muzeului de istorie naturală București, România se numără alături de Austria, Franța, Italia, Marea 
Britanie, Rusia și Spania, printre membrii fondatori ai Comisiei Mării Mediterane inițiate de prințul 
Albert I de Monaco în 1908. Comisia Internațională pentru Explorarea Științifică a Mării Mediterane 
(CIESM) a fost constituită propriu-zis, ca organism inter-guvernamental, la Roma în 1919, iar prima sa 
adunare generală a avut loc la Madrid în același an. Aderarea oficială a României s-a materializat prin 
numirea lui Emil Racoviță, cel mai însemnat biolog român, ca prim delegat în 1925. Ca urmare a 
aportului constant la viața științifică a CIESM, cel de al X-lea Congres și adunarea generală au fost 
organizate la București între 15-19 octombrie 1935. Dupa întreruperea temporară a activității CIESM 
datorită celui de al II-lea război mondial, re-aderarea României în 1956 a fost salutată și votată în 
unanimitate. În 1966, a fost găzduit de România cel de al XX-lea Congres, între 17-22 octombrie, la 
București și Constanța. 

De-a lungul timpului, specialiștii români au adus o contribuție semnificativă la îmbogățirea 
patrimoniului oceanologic în cadrul tuturor comitetelor CIESM, îndeplinind funcții de vice-președinți 
sau raportori, participând la congrese și publicând lucrări valoroase. 

Delegat național: dr. Valeria Abaza 

NFP – Jellywatch:dr. Florin Timofte 

• UNESCO / COI  

Comisia Oceanografică Interguvernamentală (C.O.I.) a UNESCO a fost înființată în 1960, ca organism cu 
autonomie funcțională în cadrul UNESCO și este singura organizație competentă în domeniul științelor 
marine din cadrul sistemului Națiunilor Unite. România a aderat în 1961. 

Scopul comisiei este de a promova cooperarea internațională și de a coordona programele de 
cercetare, servicii și capacitate instituțională, pentru a aprofunda cunoașterea naturii și resurselor 
oceanului și a zonelor costiere și de a folosi știința pentru îmbunatățirea managementului,  a dezvoltării 
durabile, protecția mediului marin și procesul de asumare a deciziilor pentru statele membre. Mai 
mult, C.O.I. este recunoscută prin Convenția Națiunilor Unite privind Legea Mării (UNCLOS) ca 
organizație internațională competentă în domeniul Cercetării Științifice Marine și Transferul de 
Tehnologie Marină. 

Pe plan local, C.O.I. este reprezentată de sub-comisii, România fiind reprezentată în Comisia Regională 
a Mării Negre (BSERC). Aderarea  României la UNESCO datează din 1956 iar la COI din 1961.   

Comisia Națională a României pentru UNESCO a luat ființă în anul 1956 și a fost reorganizată prin 
Hotărârea de Guvern nr. 624 în august 1995. Tot atunci a fost stabilit și statutul său de instituție publică 
cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, în coordonarea Ministerului Educației și 
Cercetării.  

Pentru reprezentarea intereselor României la UNESCO și semnarea parteneriatelor internaționale, 
Comisia colaborează cu Delegația Permanentă a României pe lângă UNESCO, organism aflat în 
subordinea Ministerului Afacerilor Externe din România. 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 624/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei 
Naționale a României pentru UNESCO și ale Hotărârii Guvernului nr. 962/1996 privind organizarea de 
către Comisia Națională a României pentru UNESCO a unor acțiuni cu caracter cultural-științific, prin 
Ordin al ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului s-au aprobat Regulamentul de organizare și 
funcționare al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO  și a Statului de funcții al secretariatului 
comisiei. 
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NRC: Luminița Buga (Oceanographic Data Management) 

NRC: Gabriel Ganea (Marine Information Management) 

Open-ended Intersessional Working Group to further review and improve the Global Ocean Science 
Report (GOSR) - NRC: dr. Luminița Buga 
Global Ocean Observing Systems - National Contact Point (GOOS) dr. Luminița Buga  
EOOS Operations Committee - Membru dr. Luminița Buga 

 

• Fundația Europeană de Stiință – European Marine Board  

Înființată în anul 1974, Fundația Europeană pentru Știință (European Science Foundation-ESF) este o 
asociație europeană care reunește 80 de organizații membre (agenții finanțatoare în domeniul 
cercetării științifice), din 30 de țări europene. Activitatea ESF acoperă toate disciplinele științifice: fizica 
și științe inginerești, științele vieții, pământului și mediului, medicina, științe umaniste și științe sociale. 
Pana de curand, Comitetul European Marin-CEM (European Marine Board-EMB) a fost componenta 
de expertiza marina a ESF (Expert Board). O dată cu schimbările intervenite în statutul ESF, CEM/EMB 
se înregistrează ca European Marine Board IVZW (Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk; 
EMB-IVZW), primind recunoasterea oficiala la 24 februarie 2016. In acord cu legea belgiană din 27 
iunie 1921 privind asociatiile non-profit, asociatiile internationale non-profit și fundațiile, cu 
completatările și modificările ulterioare, EMB-IVZW este înscrisă ca o asociație internațională non-
profit.  

Secretariatul EMB IVZW are sediul la InnovOcean în portul Ostend, Belgia, cu spații pentru birouri și 
sprijin acordat de către guvernul flamand, prin intermediul Flanders Marine Institute (VLIZ). EMB IVZW 
facilitează o cooperare consolidată între organizațiile europene de științe marine în vederea dezvoltarii 
unei viziuni comune cu privire la prioritățile de cercetare și strategii pentru stiința marină în Europa. 
Grupurile de interese ale asociatiei includ, pe lângă membrii săi, retele europene și internaționale 
partenere; organisme de reglementare în domeniul politicilor, strategiilor și programelor de cercetare 
la nivel național și european; marea comunitate științifică marină și maritimă. Transferul de cunoaștere 
de la comunitatea științifica la factorii decidenți se face cu promovarea leadership-ului european în 
cercetarea și tehnologia marină. Având un rol startegic, asociația oferă un cadru unic pentru 
dezvoltarea perspectivelor cercetării marine, inițiind analize și studii de etapă, propunînd recomandări 
de politici organismelor naționale, cât și instituțiilor europene. 

O dată cu schimbarea de statut a EMB din anul 2016, a fost reanalizată oportunitatea participării 
românești la această organizație. Astfel, cu sprijinul MCI este emis O.M.511/13.09.2017, prin care se 
extinde participarea inițială doar a INCDM „Grigore Antipa”, la participarea unui întreg consorțiu: 
„Romanian Black Sea Research”. Din acesta fac parte 4 instituții: INCDM „Grigore Antipa”, din 
Constanța; INCD GeoEcoMar, din București; INCD „Delta Dunării”, din Tulcea și Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galați, delegatul national find Dr. Elena Stoica (INCDM “Grigore Antipa”. 

• INCDM este membru fondator al Clusterului DANUBE, DANUBE DELTA-BLACK SEA (3D-BS) 
Clusterului DANUBIUS-BLACK SEA, constituit în vederea sprijinirii dezvoltării durabile a zonei 
costiere și a regiunilor limitrofe prin valorificarea rezultatelor cercetării științifice derulate în 
cadrul Centrului International de Studii Avansate Danubius RI; 

• INCDM este membru afiliat al Asociației Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare 
și Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS PLUS, constituită în baza O.G. nr 
26/2000 modificată și completată, fiind apolitică, nonprofit, neguvernamentală, cu caracter 
independent; 

• INCDM este membru în Rețeaua Națională de Centre de Cercetare în domeniul Chimiei 
Biologice, creată în cadrul proiectului de infrastructură ESFRI EU-OPENSCREEN, alături de alte 
21 de instituții din România; 

• INCDM este membru în Rețeaua de Medicină a Cetaceelor din Marea Neagră (Black Sea 
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Cetacean Network) creată în 2015 pentru stabilirea unei rețele colaborative pentru studiul 
bolilor delfinilor din Marea Neagră; 

• INCDM este asociat în Clusterul pentru promovarea afacerilor specializate în ecotehnologii și 
surse alternative de energie – Cluster MEDGREEN; 

• INCDM este membru al Clusterului Maritim Românesc (care are până în prezent 39 de membri 
din mediul de afaceri, universitar, de cercetare, ONG-uri și care va contribui la dezvoltarea 
structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional – ca POL DE 
COMPETITIVITATE); 

• INCDM este membru și coordonator al Rețelei Naționale a Experților în Cianobacterii și 
integrarea, prin aceasta, a României, în acțiunea internaționalã COST ES1105 - “Cyanobacteria 
blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management” (CYANOCOST), 
alãturi de alte 33 de țări europene; 

• INCDM este membru al Clusterului Transfrontalier al Energiei Verzi Constanța – Dobrich 
constituit în 2015, care are ca obiectiv general de a contribui la o utilizare mai bună și mai 
responsabilă a resurselor de energie regenerabilă în regiunea transfrontalieră România - 
Bulgaria, prin acțiuni comune care vor mobiliza și coordona membrii în vederea promovării 
utilizăarii energiei din surse regenerabile în regiune; 

• INCDM este membru al Consorțiului Regional de Inovare (CRI) al Regiunii de Dezvoltare Sud-
Est - structură consultativă, fară personalitate juridică, coordonată de către ADR, formată din 
reprezentanți ai mediului academic, de cercetare, întreprinderi inovative, autorități publice și 
societatea civilă, cu rol în în avizarea Documentului Cadru Regional elaborat pentru 
programarea finanțării din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa 1 - 
Promovarea Transferului Tehnologic, realizarea portofoliului de proiecte a RIS3 Sud-Est, cât și 
în monitorizarea strategiei RIS3; 

• INCDM este parte în Acțiunea COST CA1705 « A pan_European Network for Marine 
Renewable Energy with a focus on ocean waves from research in technology development 
and environmental impacts to economics and deployment - WECANet alături de 37 de 
instituții europene. 
 

d) participarea în comisii de evaluare, concursuri naționale și internaționale; 

- dr. Elena Stoica - expert evaluator international H2020-MSCA-2021-ST ENV panel  
- dr. Elena Stoica - expert evaluator international H2020-MSCA-2021-ITN ENV panel  
- dr. Valeria Abaza – expert evaluator național proiecte de dezvoltare instituțională 
- dr. Laura Boicenco – expert evaluator național, proiecte PED - UEFISCDI  

 

e) personalități științifice ce au vizitat INCD; 

În anul 2021, care urmare a restricțiilor datorate pandemiei CoVID, vizitele și organizarea de întȃlniri 
cu un număr mai mare de 20 persoane a fost interzisă în cea mai mare parte a anului. De aceea, marea 
majoritate a întâlnirilor a fost organizată on-line, utilizând diferite platforme virtuale. 
 

f) lecții, cursuri și seminarii susținute de personalitățile științifice invitate; 

- Nu este cazul. 
 

g) membri în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze 
internaționale de date) și în colective editoriale internaționale și/sau naționale. 
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 Reviste recunoscute ISI / Coelctive editorial international sau nationale Nume 

1 Editorial Advisory Board, Annals of "Ovidius" University Annals of Constanța - Series CIVIL 
ENGINEERING journal indexat: Index Copernicus Journal Master List, ProQuest, EBSCO 
and Google Scholar. http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/  

Mariana 
Golumbeanu 

2 Membru în International Editorial Board 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 http://www.jepe-
journal.info  

Tania Zaharia 
 

3 Membru în Comitetul International Editorial al IJSAMI (International Journal of 
Sustainable Agricultural Management and Informatics) 
http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijsami SCOPUS 

Tania Zaharia 

4 Membru în Editorial board of Marine Biological Journal / Морской биологический 
журнал, IMBR RAS, Sevastopol, Russia, 
http://mbj.imbr-ras.ru   
Indexat în: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA, ProQuest); Federal abstract 
database of Russian and foreign publications on the natural, technical and exact sciences 
All-Russian Institute of Scientific and Technical Information (VINITI); Russian Scientific 
Citation Index (RSCI) on the basis of the Scientific Electronic Library elibrary.ru. 
Inclus în: ROAD Directory of Open Access Scholarly Resources; ULRICHSWEB Global Serials 
Directory; Directory of Open Access Journals (DOAJ). 

Tania Zaharia 

5 Membru Editorial Management Board 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 2021: 0,577  
https://scibulcom.net/en/journal/1311-5065/details?href=%2Fjournals%2F1311-
5065%2Fabout 

Mariana 
Golumbeanu  
 
 

6 Membru Editorial Board of International Journal of Ecosystems and Ecology Science ISSN 
2224-498 Publisher address:  Electronic Journal Publication Country: USA; 
JEES Electronic Journal Publication  by: Hysen Mankolli,  24354 Leski Ln. Plainfield, Ilinois, 
USA 
https://sites.google.com/site/injournalofecosystems/template/abstracting--indexing 

Mariana 
Golumbeanu  
 
 

7 Membru Editorial Board of the “Oradea Journal of Business and Economics (OJBE)”, 
published by the Faculty of Economic Sciences, University of Oradea, 
http://ojbe.steconomiceuoradea.ro/ indexed in the following databases: RePEc, 
DOAJ, ZBW - German National Library of Economics, ECONBIZ, Directory of Research 
Journals Indexing, Academic Resource Index (ResearchBib), Advanced Science Index, 
Polska Bibliografia Naukowa, SCIPIO, Scientific Indexing Services, Infobase Index, I2OR, 
Academic Keys, Open Academic Journals Index, CiteFactor 

Mariana 
Golumbeanu  
 
 

8 Member of the Editorial Advisory Board International Journal of Agricultural and 
Environmental Information Systems (IJAEIS), IgiGLOBAL 
http://www.igi-global.com/calls-for-papers-special/international-journal-agricultural-
environmental-information/1160 

Mariana 
Golumbeanu  
 

9 Membru Editorial Advisory Board of the Mediterranean Journal of Social & Behavioral 
Research, ISSN: 2547-8567 (online), ISSN:2547-8553 (print), published by Mediterranean 
Strategic Research Center, Nicosia, Cyprus,  
http://mjosbr.com/Pages?LINK=Editorial_Board  

Mariana 
Golumbeanu  
 

10 Membru Editorial Board Analele Universităţii „Ovidius" din Constanţa 
Seria: Construcţii, Year XVIII– Issue 18 (2016) Series: CIVIL ENGINEERING, Published by: 
Ovidius University Press, ISSN 1584-5990 © 2000 Ovidius University Press 
https://publik.tuwien.ac.at/files/publik_255017.pdf  

Mariana 
Golumbeanu 

11 Membru Editorial Board Archives of public health (Arch Pub Health) FYR Macedonia 
http://iph.mk/wp-content/uploads/2014/10/AJZ_VOL-X-No2-2018.pdf  

Mariana 
Golumbeanu 

12 Co-editor Special issue “Information Technology, Sustainability and Environment”, 
Journal of Agricultural Informatics, published by the Hungarian Association of Agricultural 

Mariana 
Golumbeanu 

http://revista-constructii.univ-ovidius.ro/index.php/en/
http://www.jepe-journal.info/
http://www.jepe-journal.info/
http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijsami
http://mbj.imbr-ras.ru/
https://scibulcom.net/en/journal/1311-5065/details?href=%2Fjournals%2F1311-5065%2Fabout
https://scibulcom.net/en/journal/1311-5065/details?href=%2Fjournals%2F1311-5065%2Fabout
https://sites.google.com/site/injournalofecosystems/template/abstracting--indexing
http://www.zbw.eu/index-e.html
http://www.igi-global.com/calls-for-papers-special/international-journal-agricultural-environmental-information/1160
http://www.igi-global.com/calls-for-papers-special/international-journal-agricultural-environmental-information/1160
http://mjosbr.com/Pages?LINK=Editorial_Board
https://publik.tuwien.ac.at/files/publik_255017.pdf
http://iph.mk/wp-content/uploads/2014/10/AJZ_VOL-X-No2-2018.pdf
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Informatics, ISSN 2061-862X, http://journal.magisz.org/index.php/jai/issue/view/19  

14 Membru în comitetul editorial (Editorial Board) al revistei SOJ Aquatic Research – 
Symbiosis open access Journal Aquatic Research (isi), http:// 
www.symbiosisonlinepublishing.com/aquatic-research/  

Elena Stoica 

15 Membru în comitetul editorial (Editorial Board) al revistei IJBCS – International Journal of 
Innovations in Biological and Chemical Sciences  
http://whitesscience.com/shop/ijibcs-international-journal-of-innovations-in-biological-
and-chemical-sciences/  

Elena Stoica 

16 Membru în colectivul editorial al 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 
 

17 Membru în colectivul editorial al 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, Thomson Reuters Scientific – Zoological Record, CABI International, 
SCIMAGO http://www.aes.bioflux.com.ro/ 

Victor Nita 
 

18 Jurnalul INCDM - Cercetări Marine (Recherches Marines) – Editorial Board 
Nr. 50/2020 
ISSN 0250-3069, Editura CD Press București 
http://www.rmri.ro/Home/Publications.RecherchesMarines.html  
Indexat Google Scholar  
Indexat BDI – CABI, EBSCO, OAJI 

M. Golumbeanu 
S. Nicolaev, 
T. Zaharia, 
L. Lazăr, 
V. Pătrașcu,  
V. Abaza, 
M. Nenciu, 
V. Niță, 
E. Bișinicu 

 
 

 Recenzori/2020 pentru publicatii cotate ISI:  

1. Recenzor pentru African Journal of Microbiology Research, Publisher Academic 
Journals 

Elena Stoica  

2. Recenzor pentru Aquatic Ecology, Springer Netherlands Elena Stoica  

3. Recenzor pentru Scientific Journals International (SJI) – Biology Elena Stoica 

4. Recenzor pentru Journal of Shipping and Ocean Engineering (JSOE)  Elena Stoica  

5. GeoEcoMarina Elena Stoica 

6. Recenzor pentru Revista Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS) 
(revista ISI) 

Laura Boicenco 

7. Recenzor pentru Journal Mediterranean Marine Science (HCMR Journal) (revista ISI) Laura  Boicenco 

8. Referent științific la revista “Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences“ 
(TrJFAS) și “Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems”, jurnale 
cotate ISI Thomson Reuters; 

Magda Nenciu 

9. Recenzor pentru Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE) (jurnal 
cotat ISI) 

Tania Zaharia 

 
  

http://journal.magisz.org/index.php/jai/issue/view/19
http://www.symbiosisonlinepublishing.com/aquatic-research/
http://whitesscience.com/shop/ijibcs-international-journal-of-innovations-in-biological-and-chemical-sciences/
http://whitesscience.com/shop/ijibcs-international-journal-of-innovations-in-biological-and-chemical-sciences/
http://www.bioflux.com.ro/journal
http://www.aes.bioflux.com.ro/
http://www.rmri.ro/Home/Publications.RecherchesMarines.html
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8.2 Prezentarea rezultatelor la târgurile și expozițiile naționale și 
internaționale: 

În anul 2021, care urmare a restricțiilor datorate pandemiei CoVID, vizitele, organizarea de întȃlniri, 
târguri și expoziții a fost interzisă în cea mai mare parte a anului. Totuși, s-a putut participa la cele 
organizate în sistem hybrid (on-line și on-site). 

a) târguri și expoziții internaționale -  

b) târguri și expoziții naționale  - 

- ”Târgul proiectelor care transformă” – organizat de Comisia Națională a României pentru UNESCO, 
cu ocazia aniversării a 65 de ani de la aderarea României la UNESCO în cadrul conferinței “Educația 
făra frontiere pentru dezvoltare durabilă, 24-25 septembrie 2021 

8.3 Premii obținute prin proces de selecție/distincții etc 

Nr. 
cr. 

Premiul Emitent Nume 

1 Medalia de aur: proiectul ”Valorificarea 
complexă a bioresurselor din zona Mării 
Negre prin dezvoltarea și aplicarea unor 
biotehnologii inovatoare și emergente”,  
(INOBIOMAR), COD PROIECT: PN III-P1-1.2-
PCCDI-2017-0701(31.03.2018-30.09.2021), 
finanțat de UEFISCDI, ca recunoaștere a 
contribuției științifice valoroase în 
domeniul ”Tehnologii noi și emergente”  

Salonului Internațional de Invenții 
INVENTICA, ediţia a 25-a, 23 - 25 
iunie 2021, Iași, România 

Daniela 
Roşioru, 
coordonator 
Universitatea 
OVIDIUS, 
partner INCDM 

2 Best oral presentation: “Laboratory testing 
of the American blue crab’s (Callinectes 
sapidus Rathbun, 1896) capacity of 
adaptation to aquaculture systems at the 
Romanian coast“ 

International Conference "Agriculture 
for Life, Life for Agriculture", 
organized by the University of 
Agronomic Sciences and Veterinary 
Medicine of Bucharest, 3-5 June 2021 

Victor Niţă, 
Magda Nenciu, 
INCDM 

3 Best poster: “A short and long term 
evaluation of along shore geomorphological 
changes in the Danube Delta“ 

Sectiunea “Geographical Information 
System and Application System 
Modeling “, 28th Symposium ‘Deltas 
and Wetlands’, 13 - 18 September 
2021, Tulcea 

Spînu Alina, 
Petrişoaia 
Silică, 
Diaconeasa 
Dan, Buga 
Luminiţa 

4 Best poster : ”Present and future conditions 
analysis of maritime space, under the 
Maritime Spatial Planning process » 
 

Sectiune “Biodiversity and nature 
conservation, natural resources & 
Socio-economic aspects“, 28th 
Symposium ‘Deltas and Wetlands’,  13 
- 18 September 2021, Tulcea 

Laura 
Alexandrov, 
Dan Vasiliu, 
Bogdan Ghinea, 
Dragos 
Niculescu, 
Dragos Vintila, 
Alina Spinu, 
Jeni Bujini, 
Margarita 
Stancheva, 
Tatiana Begun, 
Mihaela 
Muresan, Vlad 
Radulescu 
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8.4 Prezentarea activității de mediatizare 

În anul 2021, imaginea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ a fost 
promovată prin prezența constantă în mass-media, atât în presa scrisă, cât și cea audio-vizuală/social 
media. 
S-a contorizat un număr de 24 participări la interviuri/emisiuni TV (48%), 2 emisiuni/interviuri radio 
(4%), 24 apariții în presa scrisă și online (48%), total 50 de apariții media. De asemenea, au fost 
publicate 115 postări pe pagina de Facebook a institutului (https://www.facebook.com/INCDM/).   
 
Web-site          Permanent       www.rmri.ro 
Social Media https://www.facebook.com/INCDM/ 
Facebook                Permanent       Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare                               
Marină "Grigore Antipa"@INCDM 
Atașăm, ca ANEXA 11, aparițiile media din anul 2021, în ordine cronologică. 

 

 

 

9 Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite 
prin strategia de dezvoltare a INCD pentru perioada de 
acreditare (certificare) 

În ședința extraordinară a CA din 08.11.2018 au fost aprobate PLANUL DE DEZVOLTARE 
INSTITUȚIONALĂ și STRATEGIA DE DEZVOLTARE ALE INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE- 
DEZVOLTARE MARINĂ „GRIGORE ANTIPA” 2019 – 2022. Documentele au fost aprobate și în ședința 
Comitetului de Direcție din 08.11.2018 și ședința extraordinară a Consiliului Științific din 08.11.2018. 

Demararea procedurilor privind certificarea INCDM a fost anunțată la finele anului 2017, prin adresa 
nr. 6.444/07.12.2017, urmare a solicitării MCI nr. 16282/06.12.2017 de către Colegiul Consultativ 
pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare, în conformitate cu prevederile HG nr. 97/2016 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării unităților și instituțiilor din 
sistemul național de cercetare-dezvoltare. Ca urmare, în decembrie 2017 au fost luate toate măsurile 
de pregătire a documentelor necesare care au fost depuse pe platforma în termenul legal și 
organizarea vizitei experților care a avut loc pe 16.01.2018. 

În urma evaluării, INCDM a obținut punctajul maxim (5 puncte) și, prin OM nr. 27/26.01.2018 a 
dobândit recertificarea pentru următorii 5 ani (2018-2022). 
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Pe parcursul anului 2021, s-a ținut cont de recomandările echipei de evaluatori (RAPORT DE EVALUARE 
– anexa 3 la normele metodologice33 și anume: 

1. Se impune o atenție sporită referitoare la patentarea / brevetarea unora dintre rezultatele 
cercetărilor, potențialul fiind demonstrat de cele obținute și transferate la diverși 
beneficiari; 

În acest sens, s-au întreprins următoarele demersuri:  

In anul 2021, s-a pus accent pe aplicabilitatea practică a rezultatelor proiectelor de cercetare derulate, 
INCDM încercând să răspundă la numeroasele probleme apărute în zona costieră, propunând și 
aplicând rezultate ale cercetărilor proprii. De altfel în anul 2021, 9,77% din fondurile atrase pentru 
finanțare au provenit din mediul privat de afaceri. 

2. Se recomandă cotarea cotarea ISI a Jurnalului "Cercetări Marine – Recherchers Marines" și 
adaptarea titlului acestuia la noile tendințe internaționale, chiar și în condițiile în care 
jurnalul este editat în limba engleză. 

În anul 2021 s-au avut în vedere cerințele actuale tot mai presante privind accesul comunității 
științifice la bazele de date bibliometrice și bibliografice, astfel: 

- crearea propriului  website al Jurnalului34 conform cerințelor impuse pentru revistele indexate 
în baze de date internaționale (punctaj, ritmicitate, rezumate si cuvinte cheie, pagina web) 
oferind posibilitatea de a fi accesat online; 

- obținerea indexării în bazele de date internaționale (EBSCO, CABI, Open Academic Journal 
Index (OAJI), s-a semnat acordul de atribuire DOI – indentificator de obiecte digitale, Licența 
Creative Commons, codul de identificare ISSN-L. 

- atragerea unor personalități din țară și străinătate în colectivul de redacție; 
- au fost demarate aplicații pentru inițierea obținerii/indexării în diferite baze de date 

internaționale (BDI) de prestigiu. 
3. Se recomandă intensificarea eforturilor pentru achiziția/construcția unei noi nave de 

cercetare (nava fiind deja cuprinsă în foaia de parcurs a infrastructurii de cercetare 
națională) care va permite extinderea spațială a cercetărilor și diversificarea potențialilor 
clienți, precum și a infrastructurii specifice laboratoarelor; 

Propunerea de nava noua de cercetare „Steaua de Mare 2” a fost eliminată din lista de infrastructuri 
de cercetare a Road map-ului național, Domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice (domeniu de 
specializare inteligentă SNCDI) în cadrul procesului de reevaluare desfășurat în anul 2021.  

4. Se recomandă ca întreg personalul și conducerea institutului să acorde atenție deosebită 
oportunităților pe care nivelul actual de performanță îl permite pentru dezvoltarea, 
adaptarea și consolidarea structurală și funcțională în condițiile dezvoltării accelerate a 
cerințelor de cercetare-dezvoltare-inovare specifice mediului marin și costier. 

Întreg personalul și conducerea institutului acordă o atenție deosebită oportunităților pe care nivelul 
actual de performanță îl permite pentru dezvoltarea, adaptarea și consolidarea structurală și 
funcțională în condițiile dezvoltării accelerate a cerințelor de cercetare-dezvoltare-inovare specifice 
mediului marin și costier.  

Se are în vedere contribuția INCDM la îndeplinirea obiectivelor strategice ale Agendei Strategice pentru 
Cercetare și Inovare la Marea Neagră, pilonul de cercetare al Agendei Maritime Comune. 

 

33http://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/evaluare-certificare/2017/rapoarte-evaluare/raport-

evaluare-incd-gr-antipa.pdf 
34 http://www.marine-research-journal.org/index.php/cmrm 

http://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/evaluare-certificare/2017/rapoarte-evaluare/raport-evaluare-incd-gr-antipa.pdf
http://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/evaluare-certificare/2017/rapoarte-evaluare/raport-evaluare-incd-gr-antipa.pdf
http://www.marine-research-journal.org/index.php/cmrm
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10 Surse de informare și documentare din patrimoniul 
științific și tehnic al INCD 

- Principala sursă de informare: resursele bibliografice disponibile on-line, în principal  
Scopus, Thomson, Springer Journals, Oxford 700 (INCDM fiind membru afiliat al ASOCIAȚIEI 
UNIVERSITĂȚILOR, INSTITUTELOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI BIBLIOTECILOR CENTRALE 
UNIVERSITARE DIN ROMÂNIA Anelis Plus) 

- Biblioteca INCDM „Grigore Antipa”: peste 43,500 volume 
- Website-ul INCDM : www.rmri.ro  
- Pagina Facebook: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” 
- Prognoza oceanografică on-line: http://www.rmri.ro/Home/Products.Forecasts.html   
- Stația oceanografică Mamaia: http://www.rmri.ro/Home/Products.MamaiaStation.html  
- Centrul de competență pentru tehnologii spațiale din Constanța, dedicat dezvoltării 
sustenabile a regiunilor marine și costiere românesti (COSMOMAR) www.cosmomar.ro  
- Jurnalul INCDM „Grigore Antipa”: Cercetări Marine (Recherches Marines): anual, fără 

întrerupere din 1971 (în anul 2021 a fost publicat volumul nr. 51); în anul 2019, a fost demarat procesul 
de indexare a jurnalului în Baze de Date Internaționale precum CABI, EBSCO, OAJI. ISSN 0250-3069  
(indexat Google Scholar) – disponibil și on-line 
http://www.rmri.ro/Home/Publications.RecherchesMarines.html. Un nou site a fost realizat și este 
funcțional din aprilie 2019 la adresa www.marine-research-journal.org  

 

11 Măsurile stabilite prin rapoartele organelor de control și 
modalitatea de rezolvare a acestora 

In anul 2021 a fost pusă în executare măsura dispusă de Curtea de Conturi a României cu privire la 
recuperarea sumelor reprezentȃnd indemnizaţiile de concediu de odihnă plătite nelegal pentru 
perioada ianuarie 2017 – iunie 2019. Consiliul de Administraţie a fost informat periodic în legătura 
cu implementarea măsurii. 

  

http://www.rmri.ro/
http://www.rmri.ro/Home/Products.Forecasts.html
http://www.rmri.ro/Home/Products.MamaiaStation.html
http://www.cosmomar.ro/
http://www.rmri.ro/Home/Publications.RecherchesMarines.html
http://www.marine-research-journal.org/
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12 Concluzii 

În anul 2021, INCDM și-a realizat misiunile principale prevăzute în strategia proprie, misiuni 
materializate în finalizarea unor studii și cercetări de interes național, regional și european. Astfel, au 
fost abordate 41 de proiecte și studii de cercetare printre cele mai relevante fiind proiectele vizând 
cercetările orientate către îndeplinirea obiectivelor Agendei Strategice pentru Cercetare și Inovare la 
Marea Neagră, lansată în mai 2019 și care reprezintă pilonul de cercetare al Agendei Maritime 
Comune. De asemenea, se are în vedere implementarea politicilor europene referitoare la mediul 
marin (cea mai relevantă fiind Directiva Strategia Cadru pentru Mediul Marin), implementarea 
Programului național de colectare a datelor pescăresti, etc. care s-au concretizat cu cele 58 de studii 
prospective si tehnologice, normative, proceduri, metodologii și planuri tehnice, noi sau perfecționate, 
comandate sau utilizate de beneficiar (față de 54/2020 și 72/2019). 

INCDM a participat la 26 proiecte internationale (față de 22/2020 și 19/2019), încheiate cu Comisia 
Europeană, cărora li se adaugă 5 contracte încheiate cu diverși agenți economici. 

În paralel, au fost depuse eforturi pentru asigurarea continuității prin proiecte de cercetare noi. Astfel, 
în anul 2021 au fost elaborate documentațiile de participare pentru 17 propuneri de proiecte din 
fonduri naționale și internaționale, din care 8 au fost câștigate, semnate sau în curs de contractare 
(rata de succes fiind de 47%). Față de anii anteriori, a fost schimbată strategia de participare, 
orientându-ne către mai puține propuneri de proiecte dar, mai consistente din punct de vedere 
financiar 

Trebuiesc subliniate în mod deosebit activitățile cu caracter operațional pe care specialiștii INCDM        
le-au executat ca responsabilități de Centre de activitate sau puncte focale ale Convenției de la 
București, ACCOBAMS, GFCM, etc. 

În 2021, specialiștii institutului au elaborat un număr de 24 articole științifice publicate în diferite 
reviste de specialitate contate ISI sau indexate BDI (în scădere față de 2020).  A predominat participarea 
cu prezentări de lucrării știintifice la diferite manifestări științifice (conferințe, congrese, simpozioane, 
workshop-uri) nationale și internaționale, majoritatea în format online datorită și situației cu totul 
speciale a pandemiedi co-vid. 

Pe parcursul anului 2021, s-au desfășurat o serie de acțiuni importante pentru activitățile viitoare ale 
institutului, precum: 
- s-a participat la activitățile curente cu caracter operațional ale structurilor consultative (locale și 

centrale) precum Comitetul de monitorizare al POPAM, sau ale structurilor executive, precum 
Comitetul Operativ de Depoluare Marină și în mod special al Secretariatului Comitetului Național 
al Zonei Costiere; 

- s-au dezvoltat în continuare facilitățile pentru transferul de date și tehnologii prin Centrul Național 
de Date Oceanografice și de Mediu găzduit de INCDM ; 

- s-a asigurat funcționarea Stației Automate de Date Oceanografice amplasată în Baia Mamaia; 
- s-au instalat 3 valmetre, tip geamandură pentru furnizarea în timp real a datelor de val și 

temperatură, și parametri de vânt calculați, acoperind zona costieră aferentă Portului Midia- 
Năvodari, Pescărie / Cap Singol și Eforie Nord; 

- s-au achiziționat echipamente relevante pentru activitatea prezentă și viitoare a INCDM. 
Rezultatele activităților s-au materializat în numeroase documente și rapoarte. Cel mai relevant 
rămâne “Raportul privind starea mediului marin şi costier în anul 2021”, document care continuă seria 
rapoartelor elaborate de INCDM de peste 18 ani și care a fost furnizat Agenției Naționale pentru 
Protecția Mediului35 şi altor instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei şi managementul apelor.  

 

35 http://apmct-old.anpm.ro/upload/218810_2020%20Capitolul%20II.3%20Mediul%20marin%20si%20costier.pdf 

http://apmct-old.anpm.ro/upload/218810_2020%20Capitolul%20II.3%20Mediul%20marin%20si%20costier.pdf
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13Perspective/priorități pentru perioada următoarea de 
raportare36 

Stabilirea priorităților strategice de dezvoltare ale INCDM  pentru cercetarea științifică pentru 
următorii 4 ani se înscrie în cerințele “Strategiei de cercetare” și a « Planului de dezvoltare” ale 
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină  “Grigore Antipa”  aprobate la finele anului 2018 
pentru perioada 2019-2022. 

Rezultatele prevăzute a se obține prin implementarea proiectelor componente ale Strategiei  și 
Planului vor contribui la realizarea următoarelor direcții majore:  

- valorificarea capacității de expertiză științifică a INCDM în asistarea procesului decizional legat de 
protecția și dezvoltarea durabilă a mediului marin și a zonei costiere; 

- dezvoltarea de noi direcții de cercetare în domeniul cercetării ecosistemului marin și al impactului 
activităților economice asupra acestuia prin extinderea partneriatelor la nivel național și 
internațional; 

- dezvoltarea pentru perioada 2022-2027 a Strategiei de cercetare și a Planului de dezvoltare 
instituțională a INCDM 

- dezvoltarea în continuarea a laboratorului de ecotoxicologie în vederea testării poluanților la 
cererea agenților economici și iîn scopul cercetărilor aplicative; 

- asigurarea fondului de informații de bază aferente implementării directivelor europene referitoare 
la mediul marin; 

- asigurarea continuității editării publicației „Cercetări Marine” 
- contribuții la facilitarea implementării gospodăririi integrate a zonei costiere și la asigurarea 

securității ecologice a zonei costiere; 
- dezvoltarea soluțiilor inovative în tehnologiile marine și transferul către utilizatori; 
- dezvoltarea cooperării regionale în cadrul acordurilor și convențiilor la care România este parte; 
- asigurarea suportului informațional pentru participarea la proiecte de cercetare ale UE și creșterea 

ratei de succes; 
- realizarea prevederilor Programului de guvernare 2016-2023 și integrarea în Spațiul European al 

Cercetării (ERA) 
- susținerea Agendei Strategice pentru Cercetare și Inovare la Marea Neagră (SRI), pilonul de 

cercetare al Agendei Maritime Comune. 
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ANEXA 3 - LA RAPORTUL DE ACTIVITATE 
LISTA CONTRACTELOR DERULATE DE INCDM / 2021 

 

 
Nr. 
crt
. 

Titlu / Nr. contract Durata 
Tipul  de 

cercetare*/ 
responsabil 

Buget total Buget 2021 

I.                   PROIECTE C&D REALIZATE DIN PLANURILE /                                

   PROGRAMELE NAŢIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

A.     PROGRAM NUCLEU: Consolidarea fundamentelor ştiinţifice, tehnice şi tehnologice în scopul protecţiei 
ecosistemului marin, dezvoltării sustenabile a activităţilor maritime şi prin implementarea specializărilor inteligente 
– INTELMAR (2019-2021) PN 19.26, contract nr. 45N / 

Etapa 1 

1 

Aplicarea tehnologiilor metagenomice 
emergente ADN de mediu (eDNA) în 
evaluarea structurii şi funcţiei ecosistemului 
costier al Mării Negre 

2019-2022 
CF+CA Dr. 

Elena Stoica 
2,024,563.00 

lei 
551,000.00 lei 

2 
Cercetari ecologice, ecofiziologice şi 
biotehnologice ale ecosistemelor din apele 
marine româneşti 

2019-2022 
CA Drd. 

Oana Marin 
5,628,566.00 

lei 
1,763,752.00 lei 

3 
Suport ştiinţific, tehnic şi tehnologic pentru 
dezvoltarea acvaculturii midiilor la litoralul 
românesc 

2019-2022 
CA Dr. 
Magda 
Nenciu 

3,644,684.00 
lei 

1,017,250.00 lei 

4 

Studiul dinamicii proceselor fizice şi hidro-
geo-morfologice în vederea evaluării 
riscurilor şi vulnerabilităţilor zonei marine şi 
costiere în contextul schimbărilor climatice şi 
presiunilor antropice 

2019-2022 
CA Dr. Alina 

Spînu 
4,850,852.00 

lei 
1,134,561.00 lei 

 TOTAL ETAPA 1  4,466,563.00 lei 

Etapa 2          

5 

Studiul dinamicii proceselor fizice şi hidro-
geo-morfologice în vederea evaluării 
riscurilor şi vulnerabilităţilor zonei marine şi 
costiere în contextul schimbărilor climatice şi 
presiunilor antropice 

2019-2022 
CA Dr. Alina 

Spînu 
4,850,852.00 

lei 
363,789.00 lei 

6 

Impactul factorilor limitativi asupra 
resurselor marine vii din zona costiera si 
imbunatatirea metodologiilor de evaluare a 
stocurilor si parametrilor populationali 

2019-2022 
CA Dr. 

Mădălina 
Galațchi 

3,144,684.00 
lei 

1,173,204.00 lei 

7 

Elaborarea si testarea metodelor de 
evaluare a ecotoxicitatii poluantilor in 
conditiile specifice Marii Negre, in vederea 
evaluarii impactului de mediu 

2019-2022 
CA Dr. 

Valentina 
Coatu 

3,021,670.00 
lei 

158,370.00 lei 

8 

Integrarea Centrului National de Date 
Oceanografice si de Mediu (CNDOM) in 
infrastructurile pan-europene, in vederea 
valorificarii fondului de date existent si 
satisfacerea directivelor europene in 
conformitate cu cerintele Directivei INSPIRE 

2019-2022 
Dr. Luminița 

Buga 
1,349,375.00 

lei 
  

TOTAL ETAPA 2 1,695,363.00 lei 
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B.  ALTE PROGRAME  NATIONALE CDI   

1 

PROIECTE COMPLEXE realizate în consorţii 
CDI PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-1: 
Valorificarea bioresurselor din zona Mării 
Negre prin dezvoltarea şi aplicarea de 
biotehnologii inovatoare pentru obţinerea 
unor preparate farmaceutice, cosmeceutice 
şi bioregeneratoare (Acronim INOBIOMAR), 
contract nr. 85 PCCDI/2018 

2018-2021 
CA Dr. 

Daniela 
Roșioru 

225.000 lei 789.00 lei 

2 

PROIECTE COMPLEXE realizate în consorţii 
CDI PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-1: Structuri 
geologice subacvatice favorabile generării și 
acumulării de metan biogen – procese 
geobiochimice asociate - uBioGas) contract 
nr. 127/28.02.2018 

2018-2021 
CA Dr. Elena 

Stoica 
845.991 lei 48,292.47 lei 

3 

PROIECTE COMPLEXE realizate în consorţii 
CDI PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-1: 
Dezvoltarea de aplicatii de securitate pe 
baza tehnologiilor experimentale complexe 
utilizate in studiul radiatiei cosmice 
(Dexter), contract nr. 19 PCCDI/2018 

2018-2021 
CA Dr. Vasile 

Pătrașcu 
523.000 lei 34,000.00 lei 

  TOTAL B       83,081.47 lei 

  TOTAL I       6,245,007.47 lei 

II. 1             PROIECTE C&D REALIZATE CU FINANTARE EUROPEANA 

1 

POPAM prin ANPA: Servicii pentru 
realizarea si implementarea Programului 
Naţional pentru Colectarea Datelor din 
sectorul  pescaresc  al Romaniei, (contract 
nr. 13887/112/16.12.2020)  

01.01.2021 
– 

31.12.2021 

CA 
Dr.Volodia 
Maximov 

3,100,000 lei 3,100,000.00 lei 

2 

POIM: “Completarea nivelului de 
cunoaștere a biodiversității prin 
implementarea sistemului de monitorizare 
a stării de conservare a speciilor și 
habitatelor de interes comunitar din 
România și raportarea în baza Articolului 17 
al Directivei Habitate 92/43/CEE”, cod SMIS 
120009 (contract nr. 238/11.03.2019) 

03.2019 – 
02.2022 

CA Dr. Tania 
Zaharia 

6,001,018 lei 1,940,905.29 lei 

3 
POIM: “Revizuirea Planului de Management 
si a Regulamentului RBDD”, cod SMIS 
123322 (253/18.06.2019) 

2019-2022 
CA Dr. 

Victor Niță 
3,796,990 lei 1,205,875.75 lei 

4 

POCA: SIPOCA 608 „Îmbunatatirea 
capacitatii autoritatii publice centrale în 
domeniul protectiei mediului marin în ceea 
ce priveste monitorizarea, evaluarea, 
planificarea, implementarea si raportarea 
cerintelor stabilite în Directiva Cadru 
Strategia Marina si pentru gospodarirea 
integrata a zonei costiere”, cod SMIS 
127598 (contract nr. 439/11.10.2019) 

14.10.2019 
– 

13.10.2022 

CA Dr. Florin 
Timofte 

8,947,306 lei 4,340,295.29 lei 
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5 

8. EASME/2020/OP/0006:  European 
Marine Observation and Data Network 
(EMODNET) - Chemistry, contract nr – 
EASME/EMFF/2020/3.1.11/Lot5/SI2.84616
1 

03.10.2021 
– 

02.10.2023 

CA Dr. 
Luminița 

Buga 
100,000 EUR 41,847.62 lei 

6 
Contract mentenanta JRC, 
D.B723295/24.05.2021 

24.05.2021 
-31.12.2021 

CA Dr. 
Luminița 

Buga 
6.000 EUR 29,216.40 lei 

7 
EASME/EMFF2016/005:  "High resolution 
seabed mapping" (EMODNET Bathymetry) 

2021-2022 
CA Dr. Alina 

Spînu 
16,000 EUR 33,326.00 lei 

8 
EASME/EMFF/2016/006:  EMODNET 
Biology Phase IV contract nr. 2019 / 
1.3.1.9/SI2.837974 - Biology 

2021-2023 
CA Dr. Laura 

Boicenco 
19,508 EUR 47,496.12 lei 

9 

EASME/AMFF/2018: Cross-border Maritime 
Spatial Planning for Black Sea – Bulgaria and 
Romania (MARSPLAN-BS II) (grant 
agreement 
EASME/AMFF/2018/1.2.1.5/01/SI2.3663112
) 

2019 – 
31.12.2021 

CA Dr. Laura 
Alexandrov 

79,522 EUR 235,292.66 lei 

10 

EASME/2020/08 (SI2.839815) - 
STREAMLINE (“Streamlining the 
establishment of regional work plans in the 
Mediterranean and Black Sea”) 

2021-2022 
CA Dr. 
George 
Țiganov 

11,031 EUR 26,639.81 lei 

11 

EASME/2020/OP/0013. Synthesis of the 
landing obligation measures and discard 
rates for the Mediterranean and Black Sea 
(MedBLAND) 

04.11.2020- 
04.11.2021/ 
finalizat dar 
neincasat 

CA Dr. 
Magda 
Nenciu 

19.255 EUR 93,717.94 lei 

12 

ESA AO/1-9487/18/I-EF for Black Sea and 
Danube Regional Initiative – Science: An 
Earth Observation Data Exploitation 
Platform for Science and Innovation in the 
Black Sea (EO4SIBS) (contract nr. 
4000127237 / 19.I-EF) 

2019-2021 
CA Dr. 

Luminița 
Buga 

75,000 EUR 128,149.55 lei 

13 

ESA: Black Sea and Danube Regional 
Initiative – Application Priority Application 
Domain A4: Black Sea Coastal Zone 
Management 

2020-2022 
CA Dr. 
Răzvan 

Mateescu 
42,919 EUR 123,773.77 lei 

14 
ESA: Black Sea and Danube Regional 
Initiative – Priority Application Domain E: 
Black Sea Environmental Protection 

2020-2022 
CA Dr. 
Răzvan 

Mateescu 
59,760 EUR 136,313.98 lei 

15 
H2020 Topic: RUR-02-2017: COllaborative  
And Sea inTegrAtion pLatform (COASTAL), 
Grant agreement 773782 

2018-2022 
CA Dr. 

Luminița 
Lazăr 

225,625 EUR 162,245.81 lei 

16 

H2020: Coordination of marine and 
maritime research and innovation in the 
Black Sea (Black Sea CONNECT) 
Grant Agreement Number: 860055   

2019- 
01.10.2022 

CA Dr. 
Mariana 

Golumbean
u 

103,125 EUR 225,381.16 lei 

17 

H2020-SPACE-2018-2020/H2020-SPACE-
2019: Earth Observation services for 
Fishery, bivalves Mariculture and 
oysterground restoration along European 
COASTs (FORCOAST) Agreement no 870465 

2019-2021 
CA Dr. 

Victor Niță 
45,000 EUR 79,618.00 lei 
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18 

H2020-SC5-2018-2019-2020: 
EUROqCHARM – EUROpean quality 
Controlled Harmonisation Assuring 
Reproducible Monitoring and assessment of 
plastic pollution 

01.11.2020 
– 

31.10.2023 

CA Dr. Elena 
Stoica 

136.775 Euro  282,313.80 lei 

19 

Erasmus+: Higher Education - Knowledge 
Alliances, Bologna Support, Jean Monnet: 
Surveying & MARiTime internet of thingS 
EducAtion (SMARTSEA) Nº 612198-EPP-1-
2019-1-ES-EPPKA2-KA 

2019-2022 

CA Dr. 
Mariana 

Golumbean
u 

41,429 EUR 89,770.43 lei 

20 

CBC JOP Black Sea Basin 2014-2020": 
Raising Public Awareness and Reducing 
Marine Litter for Protection of the Black Sea 
Ecosystem - LitOUTer. Durat proiectului 30 
luni:   cod 785 (in contractare) 

30.06.2020 
– 

30.12.2022 

CA Dr. Elena 
Stoica 

100,000 EUR 307,038.12 lei 

21 
H2020: BS-BRIDGE – Advancing Black Sea 
Research and Innovation to Co-Develop 
Blue Growth within Resilient Ecosystems 

2021-2024 
CA Dr. Laura 

Boicenco 
385,875 EUR 23,273.00 lei 

22 

CE – DG Env: CeNoBS-Support MSFD 
implementation in the Black Sea through 
establishing a regional monitoring system of 
cetacean (D1) and noise monitoring (D11) 
for achieving GES, contract nr. 10661 / 2018 
/ 794677/SUB/ENV.C2 

2019-2021 
CA Dr. Alina 

Spînu 
31,409 EUR 47,615.00 lei 

23 

CBC JOP Black Sea Basin 2014-2020:  
Assessing the vulnerability of the Black Sea 
marine ecosystem to human pressures 
(ANEMONE) (contract ENI 
no.83530/20.07.2018 / 77/30.07.2018) 

2018-2021 
CA Dr. Laura 

Boicenco 
416,374 EUR 140,268.42 lei 

24 
EASME/EMFF: EMODNET Data Ingestion 2 
Contract nr. 
EASME/EMFF/2018/1.3.1.8/01/SI2.810021 

11.10.2019 
- 

10.10.2021 

CA Dr. 
Luminiţa 

Buga 
13,500 EUR 44,136.00 lei 

25 
FAO: "Rapa Whelk research surevys in the 
coastal waters of Romania", Contract No. 
2021/CSLP/NFIGD/CPA-350050 

15.08.2021 
– 

15.08.2022 

CA Dr.ing. G. 
Țiganov 

59.000 EUR 196,735.00 lei 

26 

EASME/2019/OP/0003:  European Marine 
Observation and Data Network (EMODNET) 
- Chemistry, contract nr  – EASME / EMFF 
/2018 / 1.3.1.8/Lot4/SI2.810314 

03.10.2019
–

02.10.2021  

CA Dr. 
Luminița 

Buga 
70,000 EUR 201,001.95 lei 

TOTAL II  13,282,246.87 

III.             PROIECTE C&D REALIZATE CU FINANTARE DE LA AGENTI ECONOMICI 

1 

OMV PETROM: Servicii de obţinere a 
acordului de mediu pentru sonde offshore, 
contract nr. 99005776 / 124/15.01.2018, 
beneficiar OMV Petrom SA, comanda 
9OR/8452156858-RE80-RO / 06.02.2019 

2018-2021 
CA Dr. 
Adrian 
Filimon 

110,000 EUR 535,709.50 lei 
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2 

HALCROW: PROWATOX “Professional 
services to perform Environmental Impact 
Assesment (EIA), permitting support and 
select environmental baseline (reference) 
studies for the Neptun deep project”(final 
client -  EXXON MOBIL): contract no. 981 / 
HRO / 24.05.2018 / 72/04.07.2018, act 
adit./2018, act adit. nr. 2/2019, act adiț. nr. 
5/12.03.2020 

2018-2021 
CA Dr. F. 
Timofte 

1,436,696 
EUR 

1,227,666.22 lei 

3 
SEICA-EXXON -Contract nr. AA6 la 
contractul 72/04.07.2018, Studiu privind 
Impactul Asupra Corpurilor de Apa 

01.03.2021 
- 

31.12.2021 

Dr. 
Valentina 

Coatu 
94.240 EUR 94,466.36 lei 

4 
EXXON - AA10 Contract nr. AA6 la 
contractul 72/04.07.2018, Studiu privind 
Impactul Asupra Corpurilor de Apa 

28.10.2021- 
01.04.2022 

Dr. 
Valentina 

Coatu 
61,772 EUR 300,792.58 lei 

5 BSOG-CA-AGR-530-D01  
10.06.2021 

- 
31.12.2021 

Dr. 
Valentina 

Coatu 
114.000 EUR 555,111.00 lei 

TOTAL III 2,713,745.66 lei 

  TOTAL GENERAL       22,241,000.00 lei 
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NUCLEU (MCI)+Alte 
Programe Nationale

(28.1%)

Fonduri ale UE
(59.7%)

Contracte Ag. 
Economici (12.2%)



ANEXA 4.  

Lista echipamentelor cu valoare de inventar mai mare de 100 000 EUR 

 

 

 

 

CD
TESTE / 

ANALIZE 

MICROPRODUCȚI

E
Bioeconomie

Tehnologia 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor, 

spaţiu şi 

securitate

Energie, mediu 

şi schimbări 

climatice

Eco-

nanotehnologii 

şi materiale 

avansate

Sănătate

Patrimoniu și 

identitate 

culturală

Tehnologii noi 

şi emergente

TOTAL

din care:
CD

TESTE / 

ANALIZE 

MICROPRODUCȚ

IE

1
GAZ CROMATOGRAF CU 

SPECTROFOTOMETRU
DA DA NU DA NU DA NU DA NU NU 699.00 2017 100% 50% 50% 0% 0 - 5 ani

PN

2

SISTEM DE CERCETARE 

BATIMETRICA 

MULTIFASCICUL

DA DA NU NU DA DA NU NU DA NU 585.80 2020 100% 50% 50% 0% 0 - 5 ani

FS

3
AMBARCATIUNE RIB CU 

MOTOR
DA NU NU NU DA DA NU NU DA NU 485.73 2013 100% 100% 0% 0% 6 - 10 ani

FE

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

n 0%

1,770.53

SURSA DE 

FINANȚARE

**

TOTAL GENERAL (mii lei)

ECHIPAMENTE CU VALOARE DE INVENTAR > 100.000 EUR până la data de 31 Decembrie

- CORELAT CU PUNCTUL 6 DIN RAPORTUL DE ACTIVITATE - 

N
r.

 c
rt

.

DENUMIREA 

ECHIPAMENTELOR

DESTINAȚIE UTILIZARE*

VALOARE 

[MII LEI]

AN 

ACHIZIȚI

E

GRAD DE UTILIZARE 

[%]

GRAD DE 

COMPETITIVITA

TE

DIRECȚIA DE CERCETARE*

PN - PROGRAM NUCLEU

PNCDI - PLANUL NAȚIONAL DE CDI

FS - FONDURI STRUCTURALE
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Anexa 5 
 

Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI / 2021 
 

Autorii Titlul lucrării Revista  IF 

Stojadinovic S., Jovancicevic 
B., Sajnovic A., Golumbeanu 
M., Almasan R., Jovanovic 
D., Brceski I. 

Organic-geochemical 
characteristics of the 
mud from the 
Techirghiol Lake, 
Romania 

Fresenius Environmental 
Bulletin, Vol. 30 (02A): 1595-
1607pp. 

0,489 

Tucmeanu R.E., Oprea C., 
Iliescu M.G., Ionescu E.V., 
Tucmeanu A.I., Oprea D., 
Golumbeanu M. 

Evaluation of the 
Marketing Model - A 
Process of the Balneal 
and Rehabilitation 
Sanatorium Techirghiol 

Journal of Environmental 
Protection and Ecology, 
No. 4131/03.12.2021 

0,577 

Damir N., Coatu V., Pantea 
E., Galațchi M, Botez E., 
Birghilă S.  

Assessment of Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons 
Content in Marine 
Organisms of 
Commercial Interest 
from the Romanian Black 
Sea Coast 

Polycyclic Aromatic 
Compounds 

3,744 

Palialexis, A., Kousteni, V., 
Boicenco, L., Enserink, L., 
Pagou, K., Zweifel, U.L., 
Somma, F., Cheilari, A. and 
Connor, D. 

Monitoring biodiversity 
for the EU Marine 
Strategy Framework 
Directive: Lessons learnt 
from evaluating the 
official reports.  

Marine Policy, Vol. 128, 2021, 
p.104473, ISSN 0308-597X 

4,173 

Pavlovska, M., Prekrasna, I., 
Dykyi, E., Zotov, A., Dzhulai, 
A., Frolova, A., Slobodnik, J. 
and Stoica, E. 

Niche partitioning of 
bacterial communities 
along the stratified water 
column in the Black Sea 

MicrobiologyOpen, 2021, 
10(3), p.e 1195 

3,14 

Simion C. A., Ranca A., 
Patrascu V., Stanciu I. M. 

Annual exercises for 
determining the 
pathways of tritium 
releases from Cernavoda 
nuclear power plant 
within Dobrogea 
Romania. part I 

Proceedings of the Romanian 
Academy, Series A, Vol. 22, 
No. 2/2021, pp. 135–142 

1,523 

TOTAL factor de impact 13,646 

 



Anexa 6 
 

Citări în Jurnale Cotate ISI / 2021 
 

Nr. 
crt. 

Lucrare citată Citarea Factor de 
impact (IF) al 
citarii 

1 Jitar, O., Teodosiu, C., Oros, A., Plavan, G. and Nicoara, M., 
2015. Bioaccumulation of heavy metals in marine organisms 
from the Romanian sector of the Black Sea. New 
biotechnology, 32(3), pp.369-378. 

Prasad, S., Yadav, K.K., Kumar, S., Gupta, N., Cabral-Pinto, M.M., 
Rezania, S., Radwan, N. and Alam, J., 2021. Chromium 
contamination and effect on environmental health and its 
remediation: A sustainable approaches. Journal of Environmental 
Management, 285, p.112174. 

6,789 

2 Rubalingeswari, N., Thulasimala, D., Giridharan, L., Gopal, V., 
Magesh, N.S. and Jayaprakash, M., 2021. Bioaccumulation of 
heavy metals in water, sediment, and tissues of major fisheries 
from Adyar estuary, southeast coast of India: An ecotoxicological 
impact of a metropolitan city. Marine Pollution Bulletin, 163, 
p.111964. 

5,553 

3 Kapranov, S.V., Karavantseva, N.V., Bobko, N.I., Ryabushko, V.I. 
and Kapranova, L.L., 2021. Element contents in three 
commercially important edible mollusks harvested off the 
southwestern coast of Crimea (Black Sea) and assessment of 
human health risks from their consumption. Foods, 10(10), 
p.2313. 

4,350 

4 Dobaradaran, S., Soleimani, F., Akhbarizadeh, R., Schmidt, T.C., 
Marzban, M. and BasirianJahromi, R., 2021. Environmental fate of 
cigarette butts and their toxicity in aquatic organisms: A 
comprehensive systematic review. Environmental Research, 
p.110881. 

6,498 

5 Moruf, R.O., Durojaiye, A.F. and Okunade, G.F., 2021. Metal 
Contamination and Health Risks in West African Mud Creeper 
(Tympanotonos fuscatus var radula) from Abule-Agele Creek, 

2,151 



Nr. 
crt. 

Lucrare citată Citarea Factor de 
impact (IF) al 
citarii 

Nigeria. Bulletin of environmental contamination and toxicology, 
pp.1-8. 

6 Kiran Kumar, E., Midhun, S.J., Vysakh, A. and James, T.J., 2021. 
Antagonistic effects of dietary Moringa oleifera on hemato‐
biochemical and oxidative stress of lead nitrate intoxicated Nile 
tilapia, Oreochromis niloticus. Aquaculture Research, 52(12), 
pp.6164-6178. 

2,082 

7 Herman, P., Fehér, M., Molnár, Á., Harangi, S., Sajtos, Z., Stündl, 
L., Fábián, I. and Baranyai, E., 2021. Iron and Manganese 
Retention of Juvenile Zebrafish (Danio rerio) Exposed to 
Contaminated Dietary Zooplankton (Daphnia pulex)—a Model 
Experiment. Biological Trace Element Research, 199, pp.732-743. 

3,738 

8 Jia, H. and Luo, K.Q., 2021. Fluorescence resonance energy 
transfer-based sensor zebrafish for detecting toxic agents with 
single-cell sensitivity. Journal of Hazardous Materials, 408, 
p.124826. 

10,558 

9 Crise, A., Kaberi, H., Ruiz, J., Zatsepin, A., Arashkevich, E., 
Giani, M., Karageorgis, A.P., Prieto, L., Pantazi, M., Gonzalez-
Fernandez, D. and Ribera d’Alcalà, M., 2015. A MSFD 
complementary approach for the assessment of pressures, 
knowledge and data gaps in Southern European Seas: The 
PERSEUS experience. Marine Pollution Bulletin, 95(1), pp.28-
39. 

Sprovieri, M., Ribera d’Alcalà, M., Roose, P., Drago, A., De 
Cauwer, K., Falcini, F., Lips, I., Maggi, C., Mauffret, A., Tronczynski, 
J. and Zeri, C., 2021. Science for Good Environmental Status: A 
European Joint Action to Support Marine 
Policy. Sustainability, 13(15), p.8664. 

3,251 

10 Francé, J., Varkitzi, I., Stanca, E., Cozzoli, F., Skejić, S., Ungaro, N., 
Vascotto, I., Mozetič, P., Gladan, Ž.N., Assimakopoulou, G. and 
Pavlidou, A., 2021. Large-scale testing of phytoplankton diversity 
indices for environmental assessment in Mediterranean sub-
regions (Adriatic, Ionian and Aegean Seas). Ecological 
Indicators, 126, p.107630. 

4,958 

11 Solaun, O., Sagarminaga, Y., Menchaca, I. and Galparsoro, I., 
2021. Spatial overlap between human activities and seabed 

4,173 



Nr. 
crt. 

Lucrare citată Citarea Factor de 
impact (IF) al 
citarii 

habitats in European Seas: Insights into EMODnet’s data for 
management purposes. Marine Policy, 130, p.104551. 

12 Ţigănuş, D., Coatu, V., Lazăr, L., Oros, A. and Spînu, A.D., 
2013. Identification of the sources of polycyclic aromatic 
hydrocarbons in sediments from the Romanian Black Sea 
sector. Cercetări Marine-Recherches Marines, 43(1), pp.187-
196. 

Khaled-Khodja, S., Cheraitia, H., Durand, G. and Cherif, S., 2021. 
Contamination and sources identification of polycyclic aromatic 
hydrocarbons in water and sediments of Annaba Bay Basin, 
Algeria. Water Resources, 48(1), pp.111-123. 

0,616 

13 Damir, N.A., Coatu, V., Pantea, E.D., Galațchi, M., Botez, E. and 
Birghilă, S., 2021. Assessment of Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons Content in Marine Organisms of Commercial 
Interest from the Romanian Black Sea Coast. Polycyclic Aromatic 
Compounds, pp.1-12. 

3,744 

14 Chiţescu, C.L., Ene, A., Geana, E.I., Vasile, A.M. and Ciucure, C.T., 
2021. Emerging and Persistent Pollutants in the Aquatic 
Ecosystems of the Lower Danube Basin and North West Black Sea 
Region—A Review. Applied Sciences, 11(20), p.9721. 

2,679 

15 Khaustov, A. and Redina, M., 2021. Justification of geochemical 
markers of the soil–plant system state for a local model of traffic 
pressure. Arabian Journal of Geosciences, 14(24), pp.1-16. 

1,827 

16 Catherine, T., Vanessa, M., Evangelia, S., Valentina, C., 
Andreja, R., Rana, A.A., Susana, C., Serena, F., Alisa, K., Yiota, L. 
and Ioannis, H., 2016. Biochemical biomarker responses to 
pollution in selected sentinel organisms across the Eastern 
Mediterranean and the Black Sea. Environmental Science and 
Pollution Research, 23(2), pp.1789-1804. 

Rios-Fuster, B., Arechavala-Lopez, P., García-Marcos, K., Alomar, 
C., Compa, M., Álvarez, E., Julià, M.M., Martí, A.S., Sureda, A. and 
Deudero, S., 2021. Experimental evidence of physiological and 
behavioral effects of microplastic ingestion in Sparus 
aurata. Aquatic Toxicology, 231, p.105737. 

4,964 

17 Ekelund Ugge, G.M., Jonsson, A. and Berglund, O., 2021. 
Molecular biomarker responses in the freshwater mussel 
Anodonta anatina exposed to an industrial wastewater 
effluent. Environmental Science and Pollution Research, pp.1-13. 

4,223 

18 Crespo, D., Leston, S., Rato, L.D., Martinho, F., Novais, S.C., 
Pardal, M.A. and Lemos, M.F., 2021. Does an Invasive Bivalve 
Outperform Its Native Congener in a Heat Wave Scenario? A 

5,079 



Nr. 
crt. 

Lucrare citată Citarea Factor de 
impact (IF) al 
citarii 

Laboratory Study Case with Ruditapes decussatus and R. 
philippinarum. Biology, 10(12), p.1284. 

19 Mitrić, M. and Ramšak, A., 2021. Sampling site specific biomarker 
responses in Mediterranean mussels from the Adriatic 
Sea. Bulletin of Environmental Contamination and 
Toxicology, 106(2), pp.310-317. 

2,151 

20 Pérez-Albaladejo, E., Rizzi, J., Fernandes, D., Lille-Langøy, R., 
Karlsen, O.A., Goksøyr, A., Oros, A., Spagnoli, F. and Porte, C., 
2016. Assessment of the environmental quality of coastal 
sediments by using a combination of in vitro bioassays. Marine 
pollution bulletin, 108(1-2), pp.53-61. 

Goksøyr, S.Ø., Goldstone, J., Lille-Langøy, R., Lock, E.J., Olsvik, 
P.A., Goksøyr, A. and Karlsen, O.A., 2021. Polycyclic aromatic 
hydrocarbons modulate the activity of Atlantic cod (Gadus 
morhua) vitamin D receptor paralogs in vitro. Aquatic 
Toxicology, 238, p.105914. 

4,964 

21 Marqueño, A., Flores, C., Casado, M. and Porte, C., 2021. 
Dysregulation of lipid metabolism in PLHC-1 and ZFL cells exposed 
to tributyltin an all-trans retinoic acid. Aquatic Toxicology, 231, 
p.105733. 

4,964 

22 Ibor, O.R., Khan, E.A. and Arukwe, A., 2021. Toxicity assessment 
of Lemna solid waste dumpsite (Calabar, Nigeria) using different 
extraction methods and toxicological responses of PLHC-1 
cells. Environmental Toxicology and Pharmacology, 82, p.103554. 

4,860 

23 Goksøyr, S.Ø., Sørensen, H., Grøsvik, B.E., Pampanin, D.M., 
Goksøyr, A. and Karlsen, O.A., 2021. Toxicity assessment of urban 
marine sediments from Western Norway using a battery of 
stress-activated receptors and cell-based bioassays from 
fish. Environmental Toxicology and Pharmacology, 87, p.103704. 

4,860 

24 Eze, C.T., Michelangeli, F., Otitoloju, A.A., Eze, O.O., Ibraheem, O., 
Ogbuene, E.B. and Ogunwole, G.A., 2021. Occurrence of chemical 
pollutants in major e-waste sites in West Africa and usefulness of 
cytotoxicity and induction of ethoxyresorufin-O-deethylase 
(EROD) in determining the effects of some detected brominated 
flame retardants and e-waste soil-derived 

4,223 



Nr. 
crt. 

Lucrare citată Citarea Factor de 
impact (IF) al 
citarii 

extracts. Environmental Science and Pollution Research, 28(9), 
pp.10832-10846. 

25 Spagnoli, F., De Marco, R., Dinelli, E., Frapiccini, E., Frontalini, F. 
and Giordano, P., 2021. Sources and Metal Pollution of Sediments 
from a Coastal Area of the Central Western Adriatic Sea 
(Southern Marche Region, Italy). Applied Sciences, 11(3), p.1118. 

2,679 

26 Lille-Langøy, R., Jørgensen, K.B., Goksøyr, A., Pampanin, D.M., 
Sydnes, M.O. and Karlsen, O.A., 2021. Substituted Two-to Five-
Ring Polycyclic Aromatic Compounds Are Potent Agonists of 
Atlantic Cod (Gadus morhua) Aryl Hydrocarbon Receptors Ahr1a 
and Ahr2a. Environmental science & technology, 55(22), 
pp.15123-15135. 

9,028 

27 Coatu, V., Ţigănuş, D., Oros, A. and Lazăr, L., 2013. Analysis of 
hazardous substance contamination of the marine ecosystem 
in the Romanian Black Sea coast, part of the Marine Strategy 
Framework Directive (2008/56/EEC)implementation. Cercetări 
Marine-Recherches Marines, 43(1), pp.174-186. 

Aparicio, J.D., Lacalle, R.G., Artetxe, U., Urionabarrenetxea, E., 
Becerril, J.M., Polti, M.A., Garbisu, C. and Soto, M., 2021. 
Successful remediation of soils with mixed contamination of 
chromium and lindane: Integration of biological and physico-
chemical strategies. Environmental Research, 194, p.110666. 

6,498 

28 Ţigănuș, D., Coatu, V., Lazăr, L. and Oros, A., 2016. Present 
level of petroleum hydrocarbons in seawater associated with 
offshore exploration activities from the Romanian Black Sea 
sector. Cercetări Marine-Recherches Marines, 46(1), pp.98-
108. 

Asejeje, G.I., Ipeaiyeda, A.R. and Onianwa, P.C., 2021. Occurrence 
of BTEX from petroleum hydrocarbons in surface water, 
sediment, and biota from Ubeji Creek of Delta State, 
Nigeria. Environmental Science and Pollution Research, 28(12), 
pp.15361-15379. 

4,223 

29 Coatu, V., Oros, A., Tiganus, D. and Lazar, L., 2015. 
Assessment of chemical contamination in biota from 
Romanian marine waters in respect with maximum admissible 
levels regulated by legislation for human consumption. J 
Environ Prot Ecol, 16(1), pp.117-125. 

Damir, N.A., Coatu, V., Pantea, E.D., Galațchi, M., Botez, E. and 
Birghilă, S., 2021. Assessment of Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons Content in Marine Organisms of Commercial 
Interest from the Romanian Black Sea Coast. Polycyclic Aromatic 
Compounds, pp.1-12. 

3,744 

30 Galaţchi, M., Oros, A., Coatu, V., Costache, M., Coprean, D. 
and Galaţchi, L.D., 2017. Pollutant bioaccumulation in anchovy 
(Engraulis encrasicolus) tissue, fish species of commercial 

Bat, L., Şahin, F., Öztekin, A. and Arici, E., 2021. Toxic Metals in 
Seven Commercial Fish from the Southern Black Sea: Toxic Risk 

3,738 



Nr. 
crt. 

Lucrare citată Citarea Factor de 
impact (IF) al 
citarii 

interest at the Romanian Black Sea coast. Ovidius University 
Annals of Chemistry, 28(1), pp.11-17. 

Assessment of Eleven-Year Data Between 2009 and 
2019. Biological Trace Element Research, pp.1-12. 

31 Stoian, I., Oros, A. and Moldoveanu, E., 1996. Apoptosis and 
free radicals. Biochemical and Molecular Medicine, 59(2), 
pp.93-97. 

Sarkhosh-Khorasani, S., Sangsefidi, Z.S. and Hosseinzadeh, M., 
2021. The effect of grape products containing polyphenols on 
oxidative stress: a systematic review and meta-analysis of 
randomized clinical trials. Nutrition journal, 20(1), pp.1-18. 

3,359 

32 Aalami Zavareh, F., Abdi, S. and Entezari, M., 2021. Up-regulation 
of miR-144 and miR-375 in the human gastric cancer cell line 
following the exposure to extremely low-frequency 
electromagnetic fields. International Journal of Radiation Biology, 
(just-accepted), pp.1-26. 

2,694 

33 Dobrinas, S., Birghila, S., Coatu, V., 2008. Assessment of 
polycyclic aromatic hydrocarbons in honey and propolis 
produced from various flowering trees and plants in Romania. 
Journal of Food Composition and Analysis, 21(1), pp. 71-77. 

Racovita, R.C.,Secuianu, C., Israel-Roming, F. (2021). 
Quantification and risk assessment of carcinogenic polycyclic 
aromatic hydrocarbons in retail smoked fish and smoked cheeses. 
Food Control, 121, 107586. 

5,480 

34 Aleksandra Leska,A., Nowak, A.,  Nowak, I. and Górczyńska, 
A.(2021). Effects of Insecticides and Microbiological 
Contaminants on Apis mellifera Health. Molecules, 26(16), 5080. 

4,148 

35 Simsek, I., Kuzukiran, O., Yurdakok-Dikmen, B., Sireli, U., 
T.,Beykaya, M., Filazi,A. (2021). Comparison of selected lipophilic 
compound residues in honey and propolis. Journal of Food 
Composition and Analysis, 102,104068. 

4,556 

36 Chu, C., Zang, Y., Yang, F., Zou, Y., Li, J., Liu, E.H., Yi, T., Yan, J., 
Tong, S. (2021). A simple and sensitive preconcentration strategy 
by coupling salting-out assisted liquid-liquid extraction with 
online three-step stacking for the determination of potent anti-
tumour compound vinblastine and its precursor in biological 
samples by capillary electrophoresis. Journal of Chromatography 
A, 1664, 462794. 

4,759 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889157521002684#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889157521002684#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889157521002684#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889157521002684#!


Nr. 
crt. 

Lucrare citată Citarea Factor de 
impact (IF) al 
citarii 

37 Ferreiro, V., Montero, L.,C., Sergazina,M.,  Dagnac, M.,  Vizoso, T., 
L.,  Pilar, M. (2021). Optimization of a miniaturized solid-phase 
microextraction method followed by gas chromatography mass 
spectrometry for the determination of twenty four volatile and 
semivolatile compounds in honey from Galicia (NW Spain) and 
foreign countries. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 21, 
100451. 

4,567 

38 Hungerford L., N., Fletcher, M., T., Tsai,H.H.,  Hnatko,  D.,  
Swannb, L., J.,  Kelly, C., L.,  Anuj, S., R., Tinggi, U., Webber, D., C.,  
Were, S.,T.  &  Tan, B., L., L. (2021). Occurrence of environmental 
contaminants (pesticides, herbicides, PAHs) in 
Australian/Queensland Apis mellifera honey. Food Additives & 
Contaminants: Part B  
Surveillance, 14(3). 

3,150 

39 Vazquez, L., Celeiro, M., Sergazina, M., Dagnac, T., Llompart, 
M.(2021). Optimization of a miniaturized solid-phase 
microextraction method followed by gas chromatography mass 
spectrometry for the determination of twenty four volatile and 
semivolatile compounds in honey from Galicia (NW Spain) and 
foreign countries. Sustainable Chemistry and Pharmacy, (21), 
100451. 

4,567 

40 Nowak, A., Nowak, I. (2021). Review of harmful chemical 
pollutants of environmental origin in honey and bee products. 
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, DOI: 
10.1080/10408398.2021.2012752 

11,176 

41 Dobrinas,S.,  Soceanu, A., Popescu, V., Coatu, V. (2016). 
Polycyclic aromatic hydrocarbons and pesticides in milk 
powder. Journal of Dairy Research, 83 (2), pp. 261 - 265. 

El-Nahhal, Y. & El-Nahhal, I. (2021).  Cardiotoxicity of some 
pesticides and their amelioration. Environmental Science and 
Pollution Research, 28, 44726–44754. 

3,056 

42 Sampaio, G., R., Guizellini, G., M., da Silva, G., A., de Almeida, A., 
P., Pinaffi-Langley, A., C., C., Rogero, M., M., de Camargo, A., C., 

5,924 



Nr. 
crt. 

Lucrare citată Citarea Factor de 
impact (IF) al 
citarii 

and Torres, E., A., F., S., (2021). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
in Foods: Biological Effects, Legislation, Occurrence, Analytical 
Methods, and Strategies to Reduce Their Formation. International 
Journal of Molecular Sciences, 22(11), 6010. 

43  Kiani, A.,  Ahmadloo, M.,  Moazzen, M., Shariatifar, N., 
Shahsavari, S., Arabameri, M., Hasani, M., M.,  Azari, A., Abdel-
Wahhab, A., M., (2021). Monitoring of polycyclic aromatic 
hydrocarbons and probabilistic health risk assessment in yogurt 
and butter in IranFood Science & Nutrition, 9(4), 2114-2128. 

2,863 

44 Favaro, G., Bogialli, S., (2021). Environmental Contaminants in 
Handbook of Dairy Foods Analysis (p.29), CRC Press 

  

45 Dobrinas, S., Birghila, S., Coatu, V., Stoica, Al., Baiulescu, G. E., 
(2004). Contamination of black sea coast by polycyclic 
aromatic hydrocarbons and organochlorine pesticides. Revista 
de Chimie, 55 (7), 483-487. 

Gan, J., Liu, H., Chen, Y., Peng, J., TingLiu, T., Chen, J., He, L., 
(2021). One step extraction followed by HPLC-ESI-MS/MS for 
multi-residue analysis of diacylhydrazine insecticides in water, 
sediment, and aquatic products. Ecotoxicology and 
Environmental Safety, 210, 111853. 

6,291 

46 Damir, N., A., Coatu, V., Pantea, E., P.,  Galațchi, M.,  Botez, E. & 
Birghilă, S., (2021). Assessment of Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons Content in Marine Organisms of Commercial 
Interest from the Romanian Black Sea Coast. Polycyclic Aromatic 
Compounds, DOI: 10.1080/10406638.2021.2006243 

3,744 

47 Niță, V., Massa, F., Fourdain, L., Nenciu, M. (2020). 
Establishing the Suitability of the Agigea - Eforie Area for 
Designation as Allocated Zone for Aquaculture (AZA) and for 
Unlocking the Potentiality of Mariculture in Romania. 
Cercetări Marine (Recherches Marines), 50 (1), pp. 152-173 

Massa, F., Aydin, I., Fezzardi, D., Nenciu, M., Niţă, V. et al. (2021). 
Black Sea Aquaculture: Legacy, Challenges & Future 
Opportunities. Aquaculture Studies, 21, pp. 181-220, 
http://doi.org/10.4194/2618-6381-v21_4_05   

0,000 

48 Niţă, V., Nenciu, M. (2020). Biological and Ethological 
Response of Black Sea Golden Grey Mullet (Chelon auratus 
Risso, 1810) Fries to Different Salinities and Temperatures. 

Innal, D., Tocan, B., Gülle, I., Çağlan, D.C., Düğel, M., Avşar, D. 
(2021). Diversity and Distribution of the Ichthyofauna in the 
Göksu River Estuary, Turkey. Acta Zoologica Bulgarica, 72(4), pp. 
667-676 

0,448 



Nr. 
crt. 

Lucrare citată Citarea Factor de 
impact (IF) al 
citarii 

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20 (11), pp. 
777-783 

49 Niţă, V., Theodorou, J., Nicolaev, S., Nenciu, M.I., 2019. 
Advancing Shellfish Aquaculture as a Sustainable Food 
Procurement Option in Emerging Black Sea Riparian Countries: 
Romania Country Report. Scientific Papers, Series D, Animal 
Science, LXII (2), USAMV Bucharest, pp. 364-370 

Buhlak, Y., Guillotreau, P., Vallee, T., Le Bihan, V., Theodorou, J.A., 
2021. Multidimensional Aquaculture Investor Index: Black Sea 
Riparian Countries. Journal of Applied Aquaculture, 
http://doi.org/10.1080/10454438.2021.1887040 

1,333 

50 Niță, V., Theodorou, J.A., Nicolaev, S., Maximov, V., Nenciu, 
M., 2018. Capacity Building and Expert Training in the Frame 
of the Constanta Shellfish Aquaculture Demonstrative Center. 
Cercetari Marine (Recherches Marines), 48 (1), pp. 92-99 

Buhlak, Y., Guillotreau, P., Vallee, T., Le Bihan, V., Theodorou, J.A., 
2021. Multidimensional Aquaculture Investor Index: Black Sea 
Riparian Countries. Journal of Applied Aquaculture, 
http://doi.org/10.1080/10454438.2021.1887040 

1,333 

51 Nenciu, M., Harcotă, G., Țoțoiu, A., Bișinicu, E., Filimon, A., 
Niţă, V., Nicolae, C.G., 2018. Prey preference of the long-
snouted seahorse (Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829) at 
the Romanian Black Sea Coast. Scientific Papers, Series D, 
Animal Science, LXI (1), USAMV Bucharest, pp. 348-355 

Koning, S., Hoeksema, B.W., 2021. Diversity of Seahorse Species 
(Hippocampus spp.) in the International Aquarium Trade. 
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Lepădatu Anca-Cristina, Matei 

Cristian, Bratu Mihaela-Mirela, 

Prelipcean (Stanciuc) Ana-Maria, 

Artem Victoria, Coroiu Viorica, Vasile 

Monica 

3. Sistem de instalație și 

procedeu de obținere a algei 

brune Cystoseira barbata. 

A/00676/2021 INCDM "Grigore Antipa", Oana 

Marin, Florin Timofte, Elena Stoica, 

Valentina Coatu, Luminița Lazăr, 

George Harcotă 

 
 



Anexa 8 
 

Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotaţie ISI / 2021 
 

Autorii Titlul lucrării Revista  

CARTI și RAPOARTE 
 

Magliozzi C., Druon J., 
Palialexis A., Aguzzi L., 
Alexande B., Antoniadis K., 
Artigas L.F., Azzellino A., 
Bișinicu E., Boicenco L., 
Bojanic N., Borrello P., 
Boschetti S., Carmo V., 
Cervantes P., Coll M., Curmi 
M., Del Amo Y., Dutz J., Francé 
J., Garces E., Gea G., 
Giannakourou A., Goberville 
E., Goffart A., Gomes Pereira 
J.N., Gonzalez-Quiros R., 
Gorokhova E., Guglielmo L., 
Helaouet P., Henriques F., 
Heyden B., Jaanus A., 
Jakobsen H.H., Johansen M., 
Jurgensone I., Korpinen S., 
Kremp A., Kuosa H., Labayle L., 
Lazar L., Mcquatters-Gollop A., 
Nincevic Z., Pagou P., Penna 
A., Pettersson K., Ruiter H., 
Skejic S., Spada E., Spinu A., 
Tew-Kai E., Totti C., Tunesi L., 
Vadrucci M.R., Valavanis V., 
Varkitzi I., Vasiliades L., 
Veldeki G., Vidjak O., Vincent 
D., Zervoudaki S. 

Pelagic habitats under the 
MSFD D1: scientific advice of 
policy relevance 

EUR 30671 EN, Publications 
Office of the European Union, 
Luxembourg, ISBN 978-92-76-
35958-6. 

Valentina Todorova, Laura 
Boicenco, Yuriy Denga, Colpan 
Beken, Andra Oros, Valentina 
Coatu, Luminiţa Lazăr, Oana 
Marin, Alina Spînu, Florin 
Timofte, Marina Panayotova, 
Snejana Moncheva, Kremena 
Stefanova, Violeta Slabakova, 
Svetlana Kovalinishina, Leyla 
Tolun, Hakan Atabay  

ANEMONE Deliverable 1.1, 
2021. “Overview of monitoring 
programs, gaps identification, 
and research needs at Black Sea 
region” 

Ed. CD PRESS, 197 pp., ISBN 
978-606-528-526-2 

   



Autorii Titlul lucrării Revista  

Valentina Todorova, Laura 
Boicenco, Yuriy Denga, Leyla 
Tolun, Arda M. Tonay, Andra 
Oros, Valentina Coatu, 
Luminița Lazăr, Valeria Abaza, 
Oana Marin, Alina Spînu, 
Florin Timofte, Elena Bișinicu, 
Oana Vlas, Adrian Filimon, 
Elena Stoica, Mădălina 
Galațchi, George Țiganov, 
Marian Paiu, Costin Timofte, 
Angelica Paiu, Mihaela Mirea 
Cândea, Anca Gheorghe, 
Marina Panayotova, Snejana 
Moncheva, Kremena 
Stefanova, Violeta Slabakova, 
Radoslava bekova, Valentina 
Doncheva, Elitsa Stefanova, 
Svetlana Kovalishina, Karina 
Vishnyakova, Tatyana 
Chuzhekova, Boris Linetskii, 
Yuri Olenik, Colpan Beken, 
Hakan Atabay, Fatma Bayram 
Partal, Guley Kurt, Levent Bat, 
Fatih Șahin, Aysah Oztekin, 
Saadet Karakulak, Ugur Uzer, 
Ayaka Amaha Ozturk, Zeynep 
Gulenc 

ANEMONE Deliverable 1.3, 
2021. Black Sea monitoring and 
assessment guidelines 

Ed. CD PRESS, 190 pp., ISBN 
978-606-528-527-9 

Luminiţa Lazăr, Laura 
Boicenco, Snejana Moncheva, 
Yuriy Denga, Hakan Atabay, 
Valeria Abaza, Elena Bişinicu, 
Valentina Coatu, Adrian 
Filimon, George Harcotă, 
Andra Oros, Elena Pantea, 
Alina Spinu, Cristina 
Tabarcea, Florin Timofte, 
Oana Vlas, Kremena 
Stefanova, Boryana Dzhurova, 
Natalia Slabakova, Elitsa 
Stefanova, Ivelina Zlateva, 
Nina Dzhembekova, Violeta 
Slabakova, Rada Mavrodieva, 
Ognyana Hristova, Maria 
Grandova, Michail Nabokin, 
Yura Oleinink, Svetlana 
Kovalinishina, Tetyana 
Chuzhekov, Leyla Tolun, 
Colpan Beken, İbrahim Tan, 
Ertuğrul Aslan, Alper Evcen, 

ANEMONE Deliverable 2.1, 2021 
"Impact of the Rivers on the 
Black Sea Ecosystem" 

Ed. CD PRESS, 225 pp., ISBN 
978-606-528-528-6 



Autorii Titlul lucrării Revista  

Sabri Mutlu, Fatma Bayram 
Partal, Gökhan Kaman, Ömer 
Faruk Çiftbudak, Levent Bat, 
Güley Kurt, Fatih Sahin, Funda 
Üstün, Derya Ürkmez, Ayşegül 
Mülayim, Senem Çağlar, Sevgi 
Kuş, Ayşah Öztekin, Elif Arıcı 

Luminiţa Lazăr, Laura 
Boicenco, Yuriy Denga, Leyla 
Tolun, Guley Kurt, Elena 
Bişinicu, Valentina Coatu, 
Adrian Filimon, Oana Marin, 
Andra Oros, Alina Spînu, 
Cristina Tabarcea, Florin 
Timofte, Oana Vlas, Maria 
Grandova, Michail Nabokin, 
Yura Oleinink, Svetlana 
Kovalinishina, Hakan Atabay, 
İbrahim Tan, Colpan Beken, 
Ertuğrul Aslan, Fatma Bayram 
Partal, Alper Evcen, Fatih 
Sahin, Funda Üstün, Levent 
Bat 

ANEMONE Deliverable 2.2, 
2021. “Anthropogenic pressures 
and impacts on the Black Sea 
coastal ecosystem” 

Ed. CD PRESS, 167 pp., ISBN 
978-606-528-529-3 

Luminiţa Lazăr, Laura 
Boicenco, Valentina Todorova, 
Yuriy Denga, Hakan Atabay, 
Guley Kurt, Marian Paiu, Arda 
M. Tonay, Valeria Abaza, 
Elena Bişinicu, Valentina 
Coatu, Adrian Filimon, 
Mădălina Galaţchi, George 
Harcotă, Oana Marin, Andra 
Oros, Alina Spînu, Cristina 
Tabarcea, Florin Timofte, 
Aurelia Toţoiu, Oana Vlas, 
Snejana Moncheva, Kremena 
Stefanova, Elitsa Stefanova, 
Natalia Slabakova, Maria 
Grandova, Michail Nabokin, 
Yura Oleinink, Svetlana 
Kovalinishina, Leyla Tolun, 
Ertuğrul Aslan, Gökhan 
Kaman, Çolpan Beken, Fatih 
Sahin, Funda Üstün, Levent 
Bat, Costin Timofte, Angelica 
Paiu, Mihaela Mirea Cândea 

ANEMONE Deliverable 2.3, 
2021. Black Sea state of 
environment based on 
ANEMONE Joint Cruise 

Ed. CD PRESS, 190 pp., ISBN 
978-606-528-530-9 

Andra Oros, Yuriy Denga, 
Leyla Tolun, Hakan Atabay, 
Valentina Coatu, Nicoleta 
Damir, Diana Danilov, Maryna 

ANEMONE Deliverable 3.1, 
2021. “Hazardous substances 
assessment in Black Sea biota” 

Ed. CD PRESS, 96 pp., ISBN 
978-606-528-531-6 



Autorii Titlul lucrării Revista  

Litvinova, Yuriy Oleinik, 
Volodymyr Koloso, Ertuğrul 
Aslan 

Anca-Maria Gheorghe, Laura 
Boicenco, Marina Panayotova, 
Yuriy Denga, Ayaka Amaha 
Ozturk, Mihaela Mirea 
Cândea, Angelica Paiu, 
Andreea Ionașcu, Marian Paiu, 
Kremena Stefanova, Valentina 
Todorova, Radoslava Bekova, 
Violeta Slabakova, Karina 
Vishnyakova, Zeynep Gülenç 

ANEMONE Deliverable 4.1, 
2021. “From public engagement 
to Citizen Science – Black Sea 
model” 

Ed. CD PRESS, 41 pp. ISBN 
978-606-528-532-3 

Anca-Maria Gheorghe, Laura 
Boicenco, Marina Panayotova, 
Yuriy Denga, Hakan Atabay, 
Ayaka Amaha Ozturk, Levent 
Bat, Mihaela Mirea Cândea, 
Angelica Paiu, Andreea 
Ionașcu, Marian Paiu, 
Kremena Stefanova, Valentina 
Todorova, Radoslava Bekova, 
Violeta Slabakova, Karina 
Vishnyakova, Leyla Tolun, 
Alper Evcen, Sabri Mutlu, 
Zeynep Gülenç, Aysah Öztekin, 
Fatih Şahin 

ANEMONE Deliverable 4.2, 
2021. “Marine litter status on 
Black Sea shore through Citizen 
Science” 

Ed. CD PRESS, 37 pp. ISBN 
978-606-528-561-3 

Niță V., Nenciu M., Geicu-
Cristea M., Buhai D.S., Ivănică 
M., Buhai D. 
 
  

Ghid de bune practici pentru 
zona costieră românească în 
ceea ce priveşte pescuitul de 
moluște  

Tulcea, 2021, 68 pp, ISBN 
978-973-0-34982-5 

Negreanu-Pirjol B., Negreanu-
Pirjol T., Prelipcean A.M., 
Roşioru D., Popoviciu D. R. 
 
  

Chapter VI, Marine algae an 
important resource for 
bioeconomy and biomedical 
applications. A review. 

Agricultural studies on 
different subjects, editor 
Assoc. Prof. Dr. Arzu Cig, 
IKSAD Publishing House, 
Ankara, Turkey 2021, ISBN: 
978-625-8007-89-3, pp. 476. 

Pont D, Keskin E, Meulenbroek 
P, Uenal EM, Bammer V, 
Dejean T, Er A, Ers T, Jean P, 
Lenhardt M, Nagel C, Pekarik 
L, Schabuss M, Stoeckle B, 
Stoica E, Valentini A, Zornig H, 
Weigand AM 
 
 
 
 
  

Chapter 14 - Metabarcoding of 
fish eDNA samples 

In: Liska I, Wagner F, Sengl M, 
Deutsch K, Slobodnik J, 
Paunovic M (Eds) Joint 
Danube Survey 4 Scientific 
Report: A Shared Analysis of 
the Danube River. 
International Commission for 
the Protection of the Danube 
River, Vienna, 7 pp. [ISBN 
978-3-200-07450-7]. 
  



Autorii Titlul lucrării Revista  

LUCRĂRI 
 

Nita V., Nenciu M. 

Laboratory Testing of the 
American blue crab’s 
(Callinectes sapidus Rathbun, 
1896) Capacity of Adaptation to 
Aquaculture Systems at the 
Romanian Coast 

Scientific Papers, Series D, 
Animal Science, 2021, Vol. 
LXIV, No. 1, USAMV 
Bucharest, ISSN 2285-5750: 
560-568, WOS: 
000686570700078 

Tiller R.G., Destouni G., 
Golumbeanu M., Kalantari Z., 
Kastanidi E., Lazar L., Lescot J.-
M., Maneas G., Martínez-
López J., Notebaert B., 
Seifollahi-Aghmiuni S., 
Timofte F., de Vente J., 
Vernier F. and de Kok J.-L. 

Understanding Stakeholder 
Synergies Through System 
Dynamics: Integrating Multi-
Sectoral Stakeholder Narratives 
Into Quantitative Environmental 
Models 

Frontiers in Sustainability, 2, 
2021, ISSN=2673-4524 

Hulak B., Leonchyk Y., 
Maximov V., Ţiganov G., 
Shlyakhov V., Pyatnitsky M. 

The current state of the turbot, 
Scophthalmus maximus 
(Linnaeus, 1758), population in 
the northwestern part of the 
Black Sea 

FISHERIES & AQUATIC LIFE 
(2021) 29: 164 – 175, Archives 
of Polish Fisheries, DOI 
10.2478/aopf-2021-0018  

Paun C., Banaru D., Galatchi 
M., Tiganov G., Marina M., P., 
Vidu L., Nicolae C. 

Observations regarding the 
biology aspects of horse 
mackerel from Romanian coast 
between 2018-2020 

Scientific Papers, Series D, 
Animal Science, 2021, Vol. 
LXIV, No. 2, USAMV 
Bucharest, ISSN 2285-5750: 
479-485 

Massa F., Aydin I., Fezzardi D., 
Nenciu M., Niță V.et al. 

Black Sea Aquaculture: Legacy, 
Challenges & Future 
Opportunities 

Aquaculture Studies, 2021, 
Vol. 21: 181-220 

Ţiganov G., Danilov C., S., 
Păun C., V., Galaţchi M. 

Preliminary data on the 
Ichthyofauna Structure from the 
Northern Part of the Romanian 
Black Sea Coast, 

Annals Series on Biological 
Sciences, Vol. 10 no. 1, 2021 

Niculescu D., Vlăsceanu E.,  
Marin D., Mateescu R. 
 

GIS-Based Assessment of the 
Romanian Marine and Coastal 
Areas Hydrodynamical 
Characteristics as Part of 
Maritime Spatial Planning 
 

Cercetări Marine, 2021, Issue 
no. 51, 6-13, 
DOI:10.55268/CM.2021.51.6 

Vlăsceanu E., Rusu E.,  
Mateescu R. 
 

Evaluation of the Water masses 
mixing Process in the area of 
Danube River Discharge 
 

Cercetări Marine, 2021, Issue 
no. 51, 14-26, 
DOI:10.55268/CM.2021.51.14 
 

Oros A., Coatu V., Tolun L., 
Atabay H., Denga Y., Damir N., 
Danilov D., Aslan E., Litvinova 
M., Oleinik Y., Kolosov V. 

Hazardous substances 
assessment in the Black Sea 
biota. 

Cercetări Marine, 2021, Issue 
no. 51, 27-48, 
DOI:10.55268/CM.2021.51.27  

Stoica E., Nenciu M., Creangă 
S.M., Tănase M.C., Marin D., 
Ciucă A.M., Pătrașcu V. 

Assessment of the Marine Litter 
on the Romanian Black Sea 
Beaches  

Cercetări Marine, 2021, Issue 
no. 51, 49-63, 
DOI:10.55268/CM.2021.51.49 



Autorii Titlul lucrării Revista  

   

Abaza V., Dumitrache C., 
Filimon A. 

The status of the sedimentary 
benthic broad habitats and their 
associated communities in the 
Romanian marine area in 2020 

Cercetări Marine, 2021, Issue 
no. 51, 64-79, 
DOI:10.55268/CM.2021.51.64  

Marin O., Coatu V., Oros A., 
Damir N. 

Comparative aspects on the 
metallic and organic 
contaminants content of the 
red alga Pyropia leucosticta 
(Thuret) Neefus & J. Brodie, 
2011 obtained under 
laboratory-controlled conditions 
and natural environment 

Cercetări Marine, 2021, Issue 
no. 51, 92-107, DOI: 
10.55268/CM.2021.51.92  

Bișinicu E., Abaza V., Cristea 
V., Harcotă G., Lazăr L., 
Tabarcea C., Timofte F. 

The Assessment of the 
Mesozooplankton Community 
from the Romanian Black Sea 
Waters and the Relationship to 
Environmental Factors 

Cercetări Marine, 2021, Issue 
no. 51, 108-128, DOI: 
10.55268/CM.2021.51.108  

Galaţchi M., Ţiganov G., 
Danilov C., S., Păun C., V., 
Panayotova M. 

Observations on bycatch rate 
for vulnerable fish species on 
the Romanian coast 

Cercetări Marine, 2021, Issue 
no. 51, 129-139, DOI: 
10.55268/CM.2021.51.129  

Țoțoiu A., Niță V., Abaza V., 
Harcotă G., Bișinicu E., Cristea 
V. 

Degree of Nematodes Worm 
Infection in Pelagic Fish 
Populations from the Romanian 
Black Sea waters 

Cercetări Marine, 2021, Issue 
no. 51, 140-155, DOI: 
10.55268/CM.2021.51.140  

Nenciu M., Niță V., Massa F., 
Fezzardi D., Fourdain L. 

Let’s Talk Seafood: Romanian 
Acceptability of Marine 
Aquaculture at a Glance 

Cercetări Marine, 2021, Issue 
no. 51, 156-177, DOI: 
10.55268/CM.2021.51.156  

Filimon A., Abaza V. Record of Microeuraphia 
depressa (Thecostraca: 
Balanomorpha: Chthamalidae) 
on the Romanian Black Sea shelf 

Cercetări Marine, 2021, Issue 
no. 51, 188-192, DOI: 
10.55268/CM.2021.51.188  

Diana Danilov, Valentina 
Coatu 

Physiological response of 
marine organisms to polycyclic 
aromatic hydrocarbons 
pollution as useful tools for 
biomonitoring 

Cercetări Marine, 2021, Issue 
no. 51, 193-200, DOI: 
10.55268/CM.2021.51.193  

 



Anexa 9 

Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale / 2021 

 

Nr. 
crt. 

Titlu Evenimentul Autorii 

1.  Biological interaction between 
ichthyoplankton and 
macrozooplankton in the Black Sea 

International scientific conference 
“Marine ecosystems: research and 
innovations”: 27-29 October, 2021, 
Odessa, Ukraine 

Ţoţoiu Aurelia., 
Harcota 
George.Eemanuel., 
Boicenco Laura., 
Timofte Florin., 
Stefanova Elita., 
Stefanova Kremena 

2.  The distribution of Tintinnids along 
the Romanian Black Sea in the 
summer season 

International scientific conference 
“Marine ecosystems: research and 
innovations”: 27-29 October, 2021, 
Odessa, Ukraine 

Tabarcea Cristina., 
Harcota George - 
Emanuel., Bisinicu 
Elena., Totoiu 
Aurelia, Timofte 
Florin 

3.  The spatio-temporal pattern of the 
mesozooplankton community from 
the Romanian Black Sea waters 

International scientific conference 
“Marine ecosystems: research and 
innovations”: 27-29 October, 2021, 
Odessa, Ukraine 

Bișinicu Elena, 
Harcotă George, 
Timofte Florin, 
Boicenco Laura, 
Cristea Victor 

4.  The reappearance of two long time 
considered disappeared red algae 
along the Romanian Black Sea coast 

International scientific conference 
“Marine ecosystems: research and 
innovations”: 27-29 October, 2021, 
Odessa, Ukraine 

Oana Marin, Florin 
Timofte 

5.  Ecological Status of the Romanian 
Black Sea Waters in the Frame of 
the Mesozooplankton Community 
in 2020 

Conferința internațională 
„Interdisciplinaritate și cooperare în 
cercetarea transfrontalieră” 2-4 
decembrie 2021, Chișinău, Republica 
Moldova 

Bișinicu Elena, 
Harcotă George, 
Timofte Florin, 
Cristea Victor 

6.  Studiul ecologic al habitatelor cu 
substrat dur din apele costiere 
româneşti 

Conferinţa Internaţională 
”Interdisciplinaritate şi cooperare în 
cercetarea transfrontalieră”, 2-4 
decembrie 2021, Chişinău, Republica 
Modova, on-line 

O. Marin, C. 
Dumitrache, 
A.Filimon, V.Abaza, 
A. Spânu 

7.  The Analysis of marine space 
conditions  for maritime spatial 
planning in transboundary 
approach 

Conferinţa Internaţională 
”Interdisciplinaritate şi cooperare în 
cercetarea transfrontalieră”, 2-4 
decembrie 2021, Chişinău, Republica 
Modova, on-line  

Laura Alexandrov, 
Vesselina Troeva, 
Dan Vasiliu, Bogdan 
Ghinea, Laura 
Boicenco, Margarita 
Stancheva, Valeria 
Abaza, Victor Nita, 
Alina Spinu, Dragos 
Niculescu, Iulian 
Nichersu 



8.  The Constanța Aquaculture 
Demonstrative Center (ADC), a 
Tailored Service Aimed at Fostering 
Romanian Mariculture 

Conferinţa Internaţională 
”Interdisciplinaritate şi cooperare în 
cercetarea transfrontalieră”, 2-4 
decembrie 2021, Chişinău, Republica 
Modova, on-line 

Victor Niţă, Magda 
Nenciu 

9.  Plastic ingestion by seabirds in the 
Black Sea 

EU4oceanob: Satellite Activity of the 
UN Ocean Decade: Clean Ocean 
Laboratory 
https://www.eu4oceanobs.eu/ocean
-decade-lab-satellite-activity/., poster 
online 

Andreea Madalina 
Ciuca, Elena Stoica, 
Lucica Barbeș, 
Mihaela Cosmina 
Tănase 

10.  Coastal Water Quality Forecast 
System in the Romanian Black Sea, 
comunicare orala online 

CoCliME Final General Assembly, 2-3 
February 2021, online event 

Elena Stoica 

11.  Black Sea Microbial Water Quality 
Assessment via Next Generation 
Sequencing Based Approaches, 
comunicare orala online 

BSUN Master Courses on Blue 
Growth: Microbiology and Genetic 
Engineering", 8th April 2021 

Elena Stoica 

12.  LitOUTer GENERAL EVALUATION 
(the level of awareness, ongoing 
studies, good applications):  
PARTNER 5 – NIMRD”, comunicare 
orala online 

The second LitOUTer (BSB-785) 
workshop, hybrid meeting, Trabzon, 
Turcia, 7-8 October 2021, 
https://litouterproject.eu/2021/10/ 

Stoica E., Patrascu 
V., Ciuca A., Tanase 
M 

13.  Work Package 4 - Capacity Building, 
comunicare orala online 

EUROqCHARM General Assembly 
Meeting, Oslo, Norway, 21 October 
2021, online event 

Elena Stoica 

14.  Marine Litter assessment in the 
Romanian Black Sea, comunicare 
orala online 

Common Maritime Agenda - 
"Unlocking the development 
potential for the Black Sea". 18 
November 2021, online event 

Elena Stoica 

15.  Black Sea CONNECT -Education and 
Innovation for Black Sea 
 

28-th edition “Deltas & Wetlands” - 
DDNI International Symposium, 
Tulcea, 13-18 septembrie 2021 
 

Golumbeanu 
Mariana, Patrascu 
Vasile, Abaza 
Valeria, Serafia C. 
Ana 

16.  COSMOMAR-Constanta Space 
Technologies Competence Centre 
Dedicated to the Romanian Marine 
And Coastal Regions sustainable 
development 

28-th edition “Deltas & Wetlands” -  
DDNI International Symposium, 
Tulcea, 13-18 septembrie 2021 
 

Rӑzvan Mateescu, 
Elena Vlasceanu, 
Dragos Niculescu 

17.  Assessment of Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons Content in Marine 
Organisms of Commercial Interest 
from the Romanian Black Sea 
Coast, Section 2: Environmental 
factors, ecological restoration, and 
anthropic impact (poster) 

28-th edition “Deltas & Wetlands” -  
DDNI International Symposium, 
Tulcea, 13-18 septembrie 2021 
 

Nicoleta-Alexandra 
Damir, Valentina 
Coatu, Elena 
Pantea, Mădălina 
Galațchi, Elisabeta 
Botez 

18.  Parasitic diseases reported in fish 
populations from the Romanian 
Black Sea coast 

28-th edition “Deltas & Wetlands” -  
DDNI International Symposium, 
Tulcea, 13-18 septembrie 2021 
 

Totoiu Aurelia, 
Victor Nita, Neculai 
Patriche, Victor 
Cristea 

https://www.eu4oceanobs.eu/ocean-decade-lab-satellite-activity/
https://www.eu4oceanobs.eu/ocean-decade-lab-satellite-activity/
https://litouterproject.eu/2021/10/


19.  The Constanța Aquaculture 
Demonstrative Center (ADC), a 
Tailored Service Aimed at Fostering 
Romanian Mariculture 

28-th edition “Deltas & Wetlands” -  
DDNI International Symposium, 
Tulcea, 13-18 septembrie 2021 
 

Victor Niţă, Magda 
Nenciu 

20.  Blue Economy in the Black Sea 
Region: Potential Response Actions 

Conference ”COVID19, THREAT. 
Challenge?” Aristotel University of 
Thessaloniki & Lions Quest, Northern 
Greece, 18 September 2021 

Golumbeanu M., 
Serafia C. Ana 

21.  Completing the knowledge 

biodiversity level by implementing 

the monitoring system of the 

conservation status of marine 

species and coastal and marine 

habitats of community interest in 

Romania and reporting based on 

Article 17 of the Habitats Directive 

92/43/ EEC 

International Online Joint Workshop: 

“Blue growth initiative for research 

and innovation in the Black Sea”, 
Celebrating the International Black 
Sea Day organized by NIMRD and 
GeoEcoMar 28 October 2021, 
Constanta, Romania 

Alina D. Spînu 

22.  Assessment of pressures on the 
Black Sea marine ecosystem 

International Online Joint Workshop: 

“Blue growth initiative for research 

and innovation in the Black Sea”, 
Celebrating the International Black 
Sea Day organized by NIMRD and 
GeoEcoMar 28 October 2021, 
Constanta, Romania 

Luminița Lazăr 

23.  Testing a tool for integrated 
assessment of status with regard to 
hazardous substances (CHASE – 
HELCOM Chemical Status 
Assessment Tool) in the marine 
ecosystem components in the Black 
Sea region 

International Online Joint Workshop: 

“Blue growth initiative for research 

and innovation in the Black Sea”, 
Celebrating the International Black 
Sea Day organized by NIMRD and 
GeoEcoMar 28 October 2021, 
Constanta, Romania 

Valentina Coatu, 
Andra Oros, Yuriy 
Denga, Leyla G. 
Tolun, Hakan 
Atabay, Ertuğrul 
Aslan, Yurii Oleynik 

24.  H2020-CSA-EUROCHARM Project 
Progress results, International 
Online Joint Workshop, comunicare 
oralӑ 

International Online Joint Workshop: 
“Blue growth initiative for research 
and innovation in the Black Sea”, 
Celebrating the International Black 
Sea Day organized by NIMRD and 
GeoEcoMar 28 October 2021, 
Constanta, Romania 

Bavel van B & 
Stoica Elena 

25.  Scientific fishing on the Romanian 
coast: results and opportunities 

International Online Joint Workshop: 
“Blue growth initiative for research 
and innovation in the Black Sea”, 
Celebrating the International Black 
Sea Day organized by NIMRD and 
GeoEcoMar 28 October 2021, 
Constanta, Romania 

George Țiganov, 
Mădălina Galațchi 

26.  Romanian aquaculture: from 
research to opportunities for 
development 

International Online Joint Workshop: 
“Blue growth initiative for research 
and innovation in the Black Sea”, 
Celebrating the International Black 

Victor Niţă, Magda 
Nenciu 



Sea Day organized by NIMRD and 
GeoEcoMar 28 October 2021, 
Constanta, Romania 

27.  Black Sea and Danube Regional 
Initiative Applications 

International Online Joint Workshop: 
“Blue growth initiative for research 
and innovation in the Black Sea”, 
Celebrating the International Black 
Sea Day organized by NIMRD and 
GeoEcoMar 28 October 2021, 
Constanta, Romania 

Marius Budileanu, 
Sorin Constantin, 
Răzvan Mateescu 

28.  Erasmus+ Programme:  MSc on 

Smart Maritime & Surveying 

Systems,  

International Online Joint Workshop: 
“Blue growth initiative for research 
and innovation in the Black Sea”, 
Celebrating the International Black 
Sea Day organized by NIMRD and 
GeoEcoMar 28 October 2021, 
Constanta, Romania 

Mariana 
Golumbeanu, Ana 
C. Serafia 

29.  Earth Observation products for 
Science and Innovation in the Black 
Sea 

EGU General Assembly 2021, online, 
19–30 Apr 2021, 
https://doi.org/10.5194/egusphere-
egu21-10237, 2021. 

Marilaure Grégoire, 
Aida-Alvera-
Azcarate, Luminita 
Buga, Arthur Capet, 
Sorin Constantin, 
Fabrizio D’ortenzio, 
David Doxaran, 
Yannis Faugeras, 
Cristina Gonzalez, 
Veronica Gonzalez, 
Jean-Paul Kasprzyk, 
Mariana 
Golumbeanu, 
Evgeny Ivanov, Evan 
Mason, Razvan 
Mateescu, 
Catherine Meulders, 
Estrella Olmedo, 
Marie-Isabelle Pujol, 
George Sarbu, 
Antonio Turiel, Luc 
Vandenbulcke, 
Marie-Hélène Rio 

30.  Waves Penetration Inside The Port 
Acvatories Asociated With The 
Extreme Storm Regim On The 
Romanian Coast 

21st INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE - SGEM 2021 

Elena Vlasceanu, 
Razvan Mateescu, 
Eugen Rusu 

31.  Assessments of the Long - Therm 
Waves Data Series In Case Of The 
Sheltered Adyacent Areas 
Delineation For Emergency 
Situations Adjoining The Constanta 
Port 

21st INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 
GEOCONFERENCE - SGEM 2021 

Elena Vlasceanu, 
Razvan Mateescu, 
Eugen Rusu 



32.  Wind and Wave Offshore and 
Nearshore Regime in Constanta 
Area 

International Conference European 
Integration - Realities and 
Perspectives, 16th Edition, Galați, 
May 14-15, 2021 

Elena Vlӑsceanu 

33.  Extreme Meteo-Hidrological 
Conditions Associatedto the Storm 
Regime at Romanian Coast 

International Conference European 
Integration - Realities and 
Perspectives, 16th Edition, Galați, 
May 14-15, 2021 

Elena Vlӑsceanu 

34.  Validation Methods for Numerical 
Model’s Results Applied to the 
Marine Hydrodynamic Processes at 
the Romanian Coast 

International Conference the Danube 
– Axis of European Identity, 11th 
edition, Galaţi, June 29, 2021 

Elena Vlӑsceanu, 
Eugen Rusu 

35.  The Study of Wave Transformation 
in Mangalia Port with Numerical 
Models 

International Conference - the 
Danube – Axis of European Identity, 
11th edition, Galaţi, June 29, 2021 

Elena Vlӑsceanu, 
Eugen Rusu 

36.  A short and long term evaluation of 
along shore geomorphological 
changes in the Danube Delta and 
some aspects related to the 
southern shore 

MARSPLAN-BS Thematic workshop 
„COASTAL PROTECTION MEASURES 
AGAINST EROSION”, 11.02.2021 

Alina Spinu, Silica 
Petrisoaia, Dan 
Diaconeasa, Florin 
Timofte 

37.  Relative impact of multiple human 
stressors to ecosystems in Black 
Sea Romanian coastal, transitional 
and shelf waters 
(EcoImpactMapper tool) 

Final Meeting - ANEMONE Project, 
4th – 5th of March 2021 
 

Alina Spinu, Laura 
Boicenco, Luminita 
Lazar, Valentina 
Coatu, Andra Oros 

38.  Black Sea pressures and impacts 
assessment 

Final Meeting - ANEMONE Project, 
4th – 5th of March 2021 
 

Luminita Lazar 

39.  Black Sea chemical status 
evaluation by using an integrated 
hazardous substances assessment 
tool (CHASE tool) 

Final Meeting - ANEMONE Project, 
4th – 5th of March 2021 
 

Valentina Coatu, 
Andra Oros 

40.  Data collections for nutrients: 
general characteristics, strengths 
and weaknesses per sea region 

EMODnet Chemistry 5, Full project  
group meeting, 13-14 December 
2021, online meeting 

Marilena 
Tsompanou, Sissy 
Iona, Luminita 
Buga, Julie Gatti, 
Martin Mørk Larsen, 
Karin Wesslander, 
Ann Kristin Østrem, 
Lotta Fyrberg 

41.  Data collections for contaminants: 
general characteristics, strengths 
and weaknesses per sea region 

EMODnet Chemistry 5, Full project  
group meeting, 13-14 December 
2021, online meeting 

Marilena 
Tsompanou, Sissy 
Iona, Luminita 
Buga, Julie Gatti, 
Martin Mørk Larsen, 
Karin Wesslander, 
Ann Kristin Østrem 

42.  Data products for eutrophication EMODnet Chemistry 5, Full project  
group meeting, 13-14 December 
2021, online meeting                            
 

Marilena 
Tsompanou, Sissy 
Iona, Luminita 
Buga, George Sarbu, 



Julie Gatti, Nolwen 
Pages, Martin Mørk 
Larsen, Karin 
Wesslander, Ann 
Kristin Østrem, 
Charles Troupin 

43.  Generation of products: aggregated 
datasets. Data quality and quantity 
gaps 

EMODnet Chemistry 4, Project & 
Steering Committee Meetings   17 
June 2021, online meeting 

Marilena 
Tsompanou, Sissy 
Iona, Luminita 
Buga, Julie Gatti, 
Martin Mørk Larsen, 
Karin Wesslander, 
Ann Kristin Østrem 

44.  Eutrophication map products 
review – Coastal areas DIVAnd 
maps: Po River, Gulf of Riga, 
Danube Delta 

EMODnet Chemistry 4, online 
meeting with MSFD experts on new 
DIVA maps, 27 May, 2021 

Luminita Buga, Sissy 
Iona, Karin 
Wesslander, Julie 
Gatti 

45.  EMODnet Chemistry 4 Black Sea 
Eutrophication & contaminants 
Data products 

Tenth Session of the IODE Steering 
Group for the ODINBlackSea Project 
[online], 16 December 2021 

Luminita Buga, 
George Sarbu, 
Gabriel Ganea 

46.  Black Sea Regional Initiative - 
EO4SIBS 

1st ESA Ocean Science Cluster 
Collocation Meeting, Virtual 
conference, 29 November – 2 
December 2021 

M. Grégoire, A. 
Alvera-Azcarate, L. 
Buga, A. Capet, S. 
Constantin, F. 
D’ortenzio, D. 
Doxaran, Y. 
Faugeras, A. Garcia-
Espriu, C. Gonzalez, 
V. Gonzalez, J.-P. 
Kasprzyk, M. 
Golumbeanu, E. 
Ivanov, E. Mason, R. 
Mateescu, C. 
Meulders, E. 
Olmedo, M. -I. Pujol, 
G. Sarbu, A. Turiel, 
L. Vandenbulcke, M. 
H. Rio 

47.  On numerical solution of nonlinear 
parabolic multicomponent 
convection-diffusion problems 

Ninth International Conference on 
Radiation in Various Fields of 
Research (RAD 2021), Montenegro, 
14-18 June 2021 

Gheorghe Sarbu, 
Constantin Popa 

48.  Physiological response of marine 
organisms to polycyclic aromatic 
hydrocarbons pollution as useful 
tools for biomonitoring, poster 

Conferința “EuroAliment”, 
”Universitatea Dunărea de Jos”, 
Galați, România 
 

Diana Danilov, 
Valentina Coatu, 
Lorena Dediu 

49.  “Laboratory testing of the 
American blue crab’s (Callinectes 
sapidus Rathbun, 1896) capacity of 
adaptation to aquaculture systems 
at the Romanian coast 

International Conference "Agriculture 
for Life, Life for Agriculture", 
organized by the University of 
Agronomic Sciences and Veterinary 
Medicine of Bucharest, 3-5 June 2021 

Victor NIŢĂ, Magda 
NENCIU 



50.  Pelagic Surveys at the Romanian 
Black Sea Coast (GSA 29), in 2019-
2020 

14rd MEDIAS Coordination Meeting, 
on-line meeting, 20-22 April 2021, 
prezentare 

Valodea Maximov, 
George Ṭiganov 

51.  Demesal Surveys at the Romanian 
Black Sea Littoral 

GFCM Coordination Meeting, on-line 
meeting, 11-12 mai 2021 

Valodea Maximov, 
George Ṭiganov 

52.  Pelagic Surveys at the Romanian 
Black Sea Coast (GSA 29), in 2019-
2020 și Demesal Surveys at the 
Romanian Black Sea Littoral, in 
2019-2020 

RCG MED&BS 2021 Virtual Meeting 
7-9 Septembrie 2021 

Valodea Maximov, 
George Ṭiganov 

53.  Prezența plasticului pe plajele și în 
apele costiere românești, 
prezentare oralӑ 

ONG Mare Nostrum - Workshop final 
al Proiectului MARLITER (BSB 138), 28 
Julie 2021 

Harcota G., 
Stoica E., Ciucă A., 
Tănase M., Totoiu 
A., Bisinicu E., 
Galatchi M 

54.  Evaluarea stării ecologice a 
habitatelor cu substrat sedimentar 
şi a comunităţilor asociate din 
apele marine româneşti conform 
Directivei cadru Strategia pentru 
Mediul Marin 

Colocviul naţional cu participare 
internationala ACVADEPOL, 23-26 
iunie, 2021, Băile Herculane 

Valeria Abaza, 
Camelia 
Dumitrache, Adrian 
Filimon  
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    ANEXA 7 

 
Studii prospective si tehnologice, normative, proceduri, metodologii si planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de 

beneficiar / 2021 
  

Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

1.  PN19260101: Faza 9: Studiu privind 
eficiența structurilor de protecție costieră 
din Unitatea Sudică a litoralului, în 
condițiile intensificării fenomenelor 
hidro-meteo extreme 

Ministerul Cercetării 
și Inovării, contract 
nr. 45N / 14.02.2019 

PROGRAM NUCLEU - 
INTELMAR, cod PN1926 
”Consolidarea 
fundamentelor 
științifice, tehnice și 
tehnologice în scopul 
protecției ecosistemului 
marin, dezvoltării 
sustenabile a 
activităților maritime și 
prin implementarea 
specializărilor 
inteligente ” 

Evaluarea eficienţei 
structurilor de protecţie 
costieră din Unitatea 
Sudică a litoralului 
realizate în prima fază a 
proiectului „Reducerea 
eroziunii costiere” în 
condiţiile intensificării 
fenomenelor hidro-
meteo extreme. 

Cartarea și reprezentarea grafică (hărți și 
grafice) a tipurilor de structuri de 
protecție costieră din unitatea sudică și a 
elementelor geomorfologice ale plajei 
emerse.   
Seturi de date geospaţiale necesare 
pentru evaluarea proceselor hidro-geo-
morfodinamice anuale și sezoniere.  
Studiu privind evaluarea proceselor 
geomorfologice în contextul lucrărilor 
prevăzute în programul de reabilitare 
costieră pe termen scurt și mediu. 

2.  PN19260101: Faza 10: Evaluarea 
coeficienților de amestec pe verticală a 
parametrilor fizici marini la litoralul 
românesc al Mării Negre 

Ministerul Cercetării 
și Inovării, contract 
nr. 45N / 14.02.2019 

Contract nr. 45N/2019 Evaluarea coeficienților 
de amestec a maselor 
de apă marine și 
costiere, în condiții de 
regim normal și 
modificat, în condițiile 
intensificării 
fenomenelor hidro-
meteo extreme. 

Colectarea, procesarea, analiza și 
arhivarea în seturi de date a 
măsurătorilor in situ și de la distanță 
(date satelitare), necesare pentru 
evaluarea proceselor de amestec vertical 
în zona marină costieră, incluzând zona 
gurilor de vărsare a Dunării, 
promontoriilor naturale și a obstacolelor 
marine reprezentate de digurile 
de  incintă ale porturilor maritime.  
Analize spațiale și temporale asupra 
principalilor parametri (hidro)fizici și 
(hidro)chimici (temperatură și salinitate) 
asociați proceselor hidrologice marine 
din zona platoului continental românesc. 
Analiza datelor de curenți pe profile 
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

transversale de-a lungul litoralului, 
incluzând zona penei de apă dulce a 
Dunării, precum și în stațiile sistemului 
integrat de observare în timp real a 
proceselor hidrodinamice, aferente zonei 
costiere și de tranziție. 

3.  PN19260101: Faza 11a: Analiza 
geospațială a proceselor morfodinamice 
la nivelul țărmului emers și submers 
utilizând Indexul de Vulnerabilitate 
Costieră  

Ministerul Cercetării 
și Inovării, contract 
nr. 45N / 14.02.2019 

Contract nr. 45N/2019 Dezvoltarea un 
instrument de 
cuantificare a 
impactului cumulativ al 
factorilor hidro-geo-
morfologici şi de 
evaluare a 
vulnerabilităţii zonei 
costiere la aceştia, prin 
adaptarea Indexul de 
Vulnerabilitate Costieră 
- CVI la caracteristicile 
bazinului Marii Negre în 
general şi al sectorului 
românesc în particular. 

Instrument de cuantificare a impactului 
cumulativ și vulnerabilității (Indexul de 
Vulnerabilitate Costieră - CVI) spațiului 
marin și costier la riscurile naturale și 
antropice.  
Seturi de date spațiale rezultate din 
măsurătorile de teren (elementele 
georfologice ale țărmului emers și 
submers, ortofotoplanuri și modele 
digitale ale terenului) și din modelarea 
spațială (aplicarea Indexului de 
Vulnerabilitate Costieră - zone 
vulnerabile, de risc şi hotspoturi) 

4.  PN19260101:  Faza 11b: Analiza 
geospațială a proceselor morfodinamice 
la nivelul țărmului emers și submers 
utilizând Indexul de Vulnerabilitate 
Costieră 
 
 

Ministerul Cercetării 
și Inovării, contract 
nr. 45N / 14.02.2019 

Contract nr. 45N/2019 Realizarea hărţilor care 
reprezintă cuantificarea 
“variabilelor cheie” 
(geomorfologie, 
geologie, panta şi 
modificări ale liniei 
ţărmului, nivelul mării, 
expunere ăla valuri), 
calcularea şi 
reprezentarea grafică a  
Indexul de 
Vulnerabilitate Costieră 
– IVC/CVI adaptat la 
caracteristicile 
sectorului românesc de 

Hărţi reprezentând „cuantificarea” 
variabilelor cheie (geologie şi 
geomorfologie, panta ţărmului, 
modificări la nivelul liniei ţărmului, 
regimul valurilor, nivelul mării) în clase de 
valori (de la un impact foarte ridicat la 
unul scăzut; 
Hărţi reprezentând rezultatul aplicării 
Indexului de Vulnerabilitate Costieră 
(identificarea zonelor vulnerabile la 
riscurile naturale-eroziune/creşterea 
nivelului mării) 
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

litoral şi identificarea 
sectoarelor cu 
vulnerabilitate ridicată. 

5.  PN19260101:  Faza 12: Distribuția în timp 
și spațiu a zgomotelor subacvatice 
antropice surse continue de frecvență 
joasă în partea de vest a Mării Negre și 
impactul asupra resurselor marine vii 

Ministerul 
Cercetării, Inovării și 
Digitalizării 

Contract nr. 45N/2019 Analizarea distribuției în 
timp și spațiu a 
zgomotelor subacvatice 
antropice surse 
continue de frecvență 
joasă în partea de vest a  
Mării Negre și impactul 
asupra resurselor 
marine vii. Creșterea 
expertizei naționale 
pentru implementarea 
monitorizări eficiente a 
zgomotului. 

Hărți tematice privind cartarea 
zgomotelor subacvatice din surse 
continue de frecvență joasă de-a lungul 
litoralului românesc. 
Studiu privind corelații între variațiile 
zgomotului înregistrat și distribuția 
aglomerărilor de pești cu valoare 
economică pe platforma continentală 
românească. 

6.  PN19260201: Faza 5: Evaluarea genetică 
eDNA a diversităţii comunităţilor 
planctonice din sectorul marin romȃnesc  
 

Ministerul 
Cercetării, Inovării și 
Digitalizării 

Contract nr. 45N/2019  Evaluarea biodiversităţii 
comunităţilor 
planctonice din sectorul 
marin romȃnesc prin 
metoda ADN de mediu 
(eDNA), în vederea 
eficientizãrii bio-
monitorizãrii, 
managementului şi 
conservãrii 
biodiversităţii 
ecosistemului Mării 
Negre. 

Date noi metagenomice pentru 
actualizarea inventarului speciilor 
planctonice prezente ȋn sectorul marin 
românesc. 

7.  PN19260201: Faza 6: Identificarea eDNA 
a speciilor marine bentale din sectorul 
romȃnesc al Mării Negre 

Ministerul 
Cercetării, Inovării și 
Digitalizării 

Contract nr. 45N/2019 
 

Evaluarea biodiversitatii 
comunitatilor bentale 
din sectorul marin 
romanesc prin metoda 
ADN de mediu (eDNA), 
in vederea eficientizarii 
bio-monitorizarii, 

Informații noi privind diversitatea 
comunităților bentale din sectorul 
romȃnesc al Mării Negre, obținute pe 
baza tehnologiilor avansate de 
metagenomică (eDNA). 
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

managementului si 
conservarii 
biodiversitatii 
ecosistemului Marii 
Negre. 

8.  PN19260201: Faza 7: Actualizarea listei 
speciilor din zona romȃnească a Mării 
Negre pe baza datelor eDNA 

Ministerul 
Cercetării, Inovării și 
Digitalizării 

Contract nr. 45N/2019 
 

Date de taxonomie 

moleculara de tip eDNA 

(environmental DNA sau 

ADN de mediu) in 

scopul imbunatatirii 

cunostintelor stiintifice 

privind inventarul 

speciilor planctonice, 

nectonice si bentale 

prezente in sectorul 

marin romanesc. 

Lista actualizată a speciilor prezente ȋn 
zona românească a  Mării Negre pe baza 
datelor de ADN de mediu. 

9.  PN19260202: Faza 9: Studiul relațiilor 
cauzale dintre factorii abiotici și nivelurile 
trofice planctonice (fitoplancton și 
zooplancton) 

Ministerul 
Cercetării, Inovării și 
Digitalizării 

Contract nr. 45N/2019 
 

Prelucrarea datelor 
referitoare la factorii 
chimici şi speciile 
zooplanctonice şi 
corelarea, cu scopul de 
a stabili tipul şi 
intensitatea relaţiilor 
cauzale dintre acestea, 
pentru definirea 
relaţiilor cauzale. 

Bază de date cu informații privind 
densitatea și biomasa speciilor 
zooplanctonice și parametrii fizico-
chimici.  
Model calitativ al relațiilor cauzale dintre 
zooplancton și parametrii fizico-chimici.  
Ipoteze statistice privind condițiile de 
mediu (temperatură, salinitate, 
nutrienți) ce favorizează dezvoltarea 
speciilor de zooplancton în mediul 
natural. 
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

10.  PN19260202: Faza 10: Analiza 
comparativă a metodelor de evaluare a 
producţiei primare a ecosistemelor 
acvatice şi avantajele cercetării producţiei 
primare marine prin metoda C-14 

Ministerul 
Cercetării, Inovării și 
Digitalizării 

Contract nr. 45N/2019 
 

Actualizarea 
cunoștințelor asupra 
domeniului de interes al 
producției primare prin 
metoda C-14. 

Materiale de referință privind rezultatele 
recente cu referire la producția primară 
în mediul marin. 
Procedură actualizată privind 
autorizarea unității nucleare a  
INCDM. 
Capacități tehnice și operaționale  
întărite.                        
 

11.  PN19260202: Faza 11: Studiul ecologic al 
habitatelor cu substrat dur din apele 
costiere românești; structura și distribuția 
actuală a comunităților de floră și faună 

Ministerul 
Cercetării, Inovării și 
Digitalizării 

Contract nr. 45N/2019 
 

Realizarea studiului 
ecologic al habitatelor 
cu substrat dur din 
apele costiere 
românești și de a 
prezenta informații 
actualizate referitoare 
la structura și distribuția 
actuală a comunităților 
de floră și faună de la 
nivelul acestor habitate. 

Informații actualizate privind speciile 
bentale din habitatele de pe substratul 
dur din zona costieră. 
Informații privind speciille neindigene și 
speciile cu grad ridicat de periclitare în 
habitatele infralitorale cu substrat dur. 
Fondul de date necesar stabilirii/revizuirii 
principalilor indicatori ecologici ce 
caracterizează starea ecosistemelor 
marine.  
Informaţii privind rolul principalelor 
grupe funcţionale din componenta 
bentală în asigurarea rezilienţei 
ecosistemului marin în condiţiile 
intensificării presiunilor antropice. 

12.  PN19260202: Faza 12: Studii privind 
cultura copepodelor în condiții controlate 
de laborator; metodologia de 
reproducere și succesul de eclozare a 
ouălor în funcție de condiţii abiotice şi 
biotice 

Ministerul 
Cercetării, Inovării și 
Digitalizării 

Contract nr. 45N/2019 
 

Realizarea studiului 
privind cultura 
copepodelor în condiții 
controlate de laborator, 
analiza metodologiei de 
reproducere și 
succesului de eclozare a 
ouălor în funcție de 
condițiile abiotice și 
biotice. 

Metodologie de obținere a culturilor de 
copepode cu urmași viabili, în condiții 
controlate de laborator. 
Metodologie de reproducere și eclozare 
a ouălor în funcție de factorii biotici și 
abiotici cu scopul obținerii de nauplii 
viabili. 
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

13.  PN19260203: Faza 3: Elaborarea 
sistemului operațional integrat al 
laboratorului de ecotoxicologie în 
vederea asigurării calității și controlului 
datelor obținute 

Ministerul 
Cercetării, Inovării și 
Digitalizării 

Contract nr. 45N/2019 
 

Elaborarea sistemului 
integrat al 
managementului 
calitatii al laboratorului 
de ecotoxicologie în 
vederea asigurării 
calităţii şi controlului 
datelor obţinute. 

Procedură de implementare a sistemului 
operaţional integrat al laboratorului de 
ecotoxicologie în vederea asigurării 
calităţii şi controlului datelor obţinute. 
 

14.  PN19260203: Faza 4a: Testarea pe 
termen scurt a toxicității unor efluenți și a 
zonelor receptoare din zona porturilor pe 
larve de Mytilus galloprovincialis obținute 
în laborator din organisme prelevate din 
mediul natural 

Ministerul 
Cercetării, Inovării și 
Digitalizării 

Contract nr. 45N/2019 
 

Elaborarea protocolului 
de testare a toxicităţii 
unor efluenţi pe larve 
de Mytilus 
galloprovincialis 
obţinute în laborator 
din organisme prelevate 
din mediul natural. 

Protocol de testare a toxicităţii unor 
efluenţi pe larve de Mytillus 
galloprovincialis obţinute în laborator din 
organisme prelevate din mediul natural. 
 

15.  PN19260301: Faza 5: Aspecte de sanitație 
în activitatea de cultivare a midiilor 

Ministerul Cercetării 
și Inovării 

Contract nr. 45N / 
14.02.2019 

Determinarea 
contaminării 
microbiologice a 
probelor de midie de 
Marea Neagră (Mytilus 
galloprovincialis 
Lamarck, 1819) 
colectate din stații 
situate de-a lungul 
litoralului românesc. 

Raport privind gradul de contaminare 
bacteriană a midiilor (Mytilus 
galloprovincialis Lamarck, 1819) din 
zone-cheie selectate, prin determinarea 
numărului total de germeni (NTG), 
coliformilor totali (CT), coliformilor fecali 
(CF), precum și a contaminării specifice 
cu bacteria indicatoare Escherichia coli a 
țesutului și lichidului intravalvular.  
Studiu-pilot de clasificare preliminară din 
punct de vedere zoo-sanitar a unor zone 
pretabile pentru colectarea/acvacultura 
moluștelor, în vederea oferirii de suport 
științific pentru dezvoltarea sectorului în 
România. 

16.  PN19260301: Faza 7: Identificarea și 
evaluarea riscului patologic în acvacultura 
marină de la litoralul românesc 

Ministerul Cercetării 
și Inovării 

Contract nr. 45N / 
14.02.2019 

Identificarea și 

evaluarea riscului 

patologic în acvacultura 

Inventar al principalelor îmbolnăviri 
determinate în acvacultura marină și 
riscul patologic al acestora. 
Atlas cu patologiile identificate la speciile 
de pești/nevertebrate. 
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

marină de la litoralul 

românesc. 

17.  PN19260302: Faza 4b: Evaluarea stării de 
sănătate a resurselor pescărești de 
interes comercial de la litoralul românesc 
 

Ministerul Cercetării 
și Inovării 

Contract nr. 45N / 
14.02.2019 

Identificarea bolilor 
specifice (bacterioze, 
parazitoze) și al bolilor 
constituționale la 
speciile de pești 
demersale de interes 
comercial de la litoralul 
românesc al Mării 
Negre. 

Date recente privind evaluarea stării de 
sănătate a principalelor specii de pești 
demersale de interes comercial.  
Hărți GIS cu zonele afectate din punct de 
vedere ihtiopatologic. 

18.   PN19260302: Faza 5: Distribuția și 
abundența ihtioplanctonului la litoralul 
românesc, în relație cu factorii limitativi 
determinanți în stabilirea intensității 
reproducerii și completării 

Ministerul Cercetării 
și Inovării 

Contract nr. 45N / 
14.02.2019 

Inventar descriptiv al 
speciilor care compun 
ihtioplanctonul costier 
românesc şi analiza 
distribuției și 
abundenței 
ihtioplanctonului, în 
relație cu factorii 
limitativi, determinanţi 
în stabilirea intensităţii 
şi completării procesului 
de reproducere. 

Inventar descriptiv al speciilor care 
compun ihtioplanctonul costier 
românesc. 
Hărți privind distribuția și abundența 
ihtioplanctonului la litoralul românesc. 

19.   PN19260302: Faza 6: Monitorizarea 
parametrilor fizico-chimici și biologici cu 
impact limitativ asupra resurselor marine 
vii. 

Ministerul Cercetării 
și Inovării 

Contract nr. 45N / 
14.02.2019 

Evaluarea impactului 

factorilor limitativi 

asupra resurselor 

marine. 

Evaluarea impactului factorilor limitativi 
asupra resurselor marine. Studii de caz. 
 

20.  PROIECTE COMPLEXE realizate în 
consorţii CDI PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-1: 
Valorificarea bioresurselor din zona Mării 
Negre prin dezvoltarea şi aplicarea de 
biotehnologii inovatoare pentru 
obţinerea unor preparate farmaceutice, 
cosmeceutice şi bioregeneratoare 
(INOBIOMAR)  

MCI - UEFISCDI Etapa 2/2019 la 
proiectul complex 
nr.85/PCCDI/2018 – 
30.09.2021 

Utilizarea extractelor de 
origine marină în scop 
farmaceutic, cosmetic. 

Biotehnologii de obținere a unor 
extracte proteice și glucidice din 
organisme marine. 
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

21.  PROIECTE COMPLEXE realizate în 
consorţii CDI PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-1: 
Structuri geologice subacvatice favorabile 
generării și acumulării de metan biogen – 
procese geobiochimice asociate - 
uBioGas)  

MCI - UEFISCDI contract nr. 
127/28.02.2018 – 
30.04.2021 

Fundamentarea 
stiintifica a proceselor 
care conduc la 
generarea si 
acumularea de metan 
biogen in Marea Neagra 

Date microbiologice și genetice privind 
stabilirea contextului paleo-geografic în 
care s-a format și acumulat metan 
biogen în zona românească a Mării 
Negre. 

22.  PROIECTE COMPLEXE realizate în 
consorţii CDI PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-1: 
Dezvoltarea de aplicatii de securitate pe 
baza tehnologiilor experimentale 
complexe utilizate in studiul radiatiei 
cosmice (Dexter),  
Sub Proiect 4: “Dezvoltarea unei noi 
direcții de monitorizare a radiației 
ambientale la INCDM prin testarea și 
punerea în funcțiune a unui prototip de 
stație de monitorizare a radiației 
ambientale pe țărmul Marii Negre” 

MCI - UEFISCDI contract nr. 19 
PCCDI/2018 – 
30.04.2021 

Monitorizarea radiației 
ambientale. 

Realizarea unei platforme online care 
permite monitorizarea datelor și 
controlul de la distanță al prototipului – 
determinarea condițiilor funcționale și 
de proiectare a componentelor. 

23.  POPAM prin ANPA: Realizarea și 
Implementarea Programului Naţional 
pentru Colectarea Datelor în sectorul 
pescăresc al României pentru anul 2021 
 
 

Agenția Națională 
pentru Pescuit și 
Acvacultură 

Contract nr. 
13887/112/16.12.2020)  

Implementarea 
Programului Național 
pentru colectarea 
datelor din sectorul 
pescăresc al României 

Evaluarea sectorului pescăresc - 
indicarea surselor de date / informații 
utilizate, pe segmente componente. 
Evaluarea efectelor sectorului pescăresc 
asupra ecosistemelor acvatice din 
România. 
Evaluarea situației economice din 
acvacultură, industria de procesare și a 
organizării pieței în sectorul  produselor 
pescărești și de acvacultură. 
Gestionarea și utilizarea datelor. 

24.  POIM: “Completarea nivelului de 
cunoaștere a biodiversității prin 
implementarea sistemului de 
monitorizare a stării de conservare a 
speciilor și habitatelor de interes 
comunitar din România și raportarea în 

Ministerul 
Fondurilor Europene 

contract nr. 
238/11.03.2019 

Implementarea 
sistemului de 
monitorizare a stării de 
conservare a speciilor și 
habitatelor de interes 
comunitar din România 
și raportarea în baza 

- bază de date partiala (2019-2021) cu 
informaţiile existente privind starea 
actuală de conservare a habitatelor 
marine (1110, 1130, 1140, 1160, 1170, 
1180) si costiere (1150, 1210) si a 
speciilor marine în urma colectării 
datelor noi din teren; 
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crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

baza Articolului 17 al Directivei Habitate 
92/43/CEE”, cod SMIS 120009 

Articolului 17 al 
Directivei Habitate 
92/43/CEE 

- harti în format GIS de distribuţie si de tip 
“range” pentru habitate marine si 
costiere si speciile marine (partiale – 
2019-2021); 
- evaluari partiale (pe baza datelor di 
informatiilor din monitorizarea 2019-
2021) conform articolului 17 din Directiva 
Habitate 92/43/CEE pentru habitatele 
marine si costiere si speciile marine. 
 

25.  POIM: “Revizuirea Planului de 
Management si a Regulamentului RBDD”, 
cod SMIS 123322  

Ministerul 
Fondurilor 
Europene/ 
Programul 
Operațional 
Infrastructură Mare 

Contract nr. 
253/18.06.2019 

Prin implementarea 
proiectului se va realiza 
o revizuire de ansamblu 
si de amănunt a 
speciilor și habitatelor 
atât de interes 
comunitar, 
cât și a celor cu grad 
ridicat de 
vulnerabilitate. 
Astfel, se vor obține 
informații cu caracter 
de noutate, care vor sta 
la baza revizuirii 
Planului de 
Management și a 
Regulamentului RBDD. 

Metodologie pentru inventarierea şi 
cartarea speciilor de peşti şi speciilor de 
cetacee din ROSCI0066 (zona nou 
extinsă, între 20 - 40 m adâncime) 
Metodologie pentru inventarierea şi 
cartarea habitatelor de hrănire pentru 
toate speciile de sturioni şi scrumbie în 
ROSCI0066 (zona nou extinsă, între 20 - 
40 m adâncime) 
Un studiu de distribuție pentru speciile 
de mamifere din Anexa II a Directivei 
Habitate - nr. specii: 2, în ROSCI0066 
(zona nou extinsă, între 20 - 40 m 
adâncime) 
Un studiu de distribuție pentru speciile 
de pești din Anexa II a Directivei 
Habitate - nr. specii: 5, în ROSCI0066 
(zona nou extinsă, între 20 - 40 m 
adâncime) 
Un studiu de distribuție a habitatelor de  
hrănire sturioni si scrumbie - nr. 
habitate: 5, în ROSCI0066 (zona nou 
extinsă, între 20 – 40 m adâncime) 
Realizarea de hărți GIS pentru speciile de 
mamifere din Anexa II a Directivei 
Habitate – nr. specii: 2, în ROSCI0066 
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

(zona nou extinsă, între 20 - 40 m 
adâncime) 
Realizarea de hărti GIS pentru speciile de 
pești din Anexa II a Directivei Habitate - 
nr. specii: 5, în ROSCI0066 (zona nou 
extinsă, între 20 - 40 m adâncime) 
Realizarea de hărți GIS cu habitatele de 
hrănire sturioni si scrumbie - nr. 
habitate: 5, în ROSCI0066 (zona nou 
extinsă, între 20 - 40 m adâncime) 
O bază de date geospațială deținută de 
ARBDD actualizată cu informaţiile 
produse în cadrul proiectului de către 
partenerul INCDM 

26.  POCA: SIPOCA 608 „Îmbunatatirea 
capacitatii autoritatii publice centrale în 
domeniul protectiei mediului marin în 
ceea ce priveste monitorizarea, 
evaluarea, planificarea, implementarea si 
raportarea cerintelor stabilite în Directiva 
Cadru Strategia Marina si pentru 
gospodarirea integrata a zonei costiere”, 
cod SMIS 127598  

MDRAP 
Program 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativă 

Contract nr. 
439/11.10.2019 

Suport ştiinţific pentru 
autorităţile publice 
centrale pentru 
implementarea DCSMM 
şi ICZM. 

Identificarea informațiilor și datelor care 
vor conduce la îmbunatatirea capacitatii 
autoritatii publice centrale în domeniul 
protectiei mediului marin în ceea ce 
priveste monitorizarea, evaluarea, 
planificarea, implementarea si 
raportarea cerintelor stabilite în Directiva 
Cadru Strategia Marina si pentru 
gospodarirea integrata a zonei costiere. 

27.  EASME/EMFF: Ingestion and Safe-
Keeping of Marine Data (Data Ingestion) 
 

Comisia 
Europeană/Agenția 
Executivă pentru 
Întreprinderi Mici și 
Mijlocii (EASME) 

Contract nr. 
EASME/EMFF/2018/1.3.
1.8/01/SI2.810021 

Identificarea şi 
contactarea 
organizaţiilor din 
sectoarele de cercetare  
publice şi private care 
gestionează seturi de 
date marine 
batimetrice, geologice, 
fizice, chimice, biologice 
și / sau activități umane 
şi care nu sunt încă 
conectate și nu 
contribuie la 

Identificarea organizaţiilor care deţin 
date oceanografice (altele decȃt 
INCDM), adaptarea şi implementarea 
sistemelor de transmitere a datelor 
deţinute de acestea către  baza de date 
oceanografică romȃnească gazduită de 
Centrul Naţional Roman de Date 
Oceanografice şi de Mediu (CNDOM) 
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crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

infrastructurile 
europene existente de 
gestionare a datelor 
marine. 
Facilitarea includerii 
acestor seturi de date 
marine prin intermediul 
unui serviciu de ingestie 
de date şi comunicarea 
ulterioară cu Centrele 
Naţionale de Date 
Oceanografice în 
vederea standardizării 
acestora spre a fi 
incluse în sistemul 
european de produse şi 
servicii EMODnet. 

28.  EASME/2019/OP/0003:  European 
Marine Observation and Data Network 
(EMODNET – Chemistry 4) 

Comisia 
Europeană/Agenția 
Executivă pentru 
Întreprinderi Mici și 
Mijlocii (EASME) 
 

contract nr  – EASME / 
EMFF /2018 / 
1.3.1.8/Lot4/ 
SI2.810314 

Furnizarea unei imagini 
de ansamblu si accesul 
la seturile de date de 
oceanografie chimica si 
produse oceanografice 
referitoare la 
eutrofizare si 
contaminanti marini, in 
baza datelor si 
informatiilor furnizate 
de institutele de 
cercetare marina din 
toate tarile riverane 
Europene. 

Asamblarea datelor oceanografice 
chimice   existente aparţinȃnd  
organizațiilor publice și private din 
domeniul ocenografiei; procesarea lor în 
formate interoperabile (care includ 
standarde convenite, valorile /condiţii  
de referință comune; evaluări de 
acuratețe și precizie a acestora) și 
crearea de produse de date 
oceanografice cu rezoluţie ridicata în 
zonele de coastă. 
Implementarea  sistemelor informatice 
de analiză GIS şi prezentare a produselor 
în formate WMS, dezvoltarea unui sistem 
de control al calităţii şi acurateţei datelor. 
Evaluarea tendinţelor spaţiale şi 
temporale a parametrilor chimici în 
mările şi oceanele europene, în special a 
celor relevante pentru Directiva Cadru 
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Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

Stragia Marină: Descriptorul  5 
(eutrofizare), 8 (poluare chimică), 9 
(contaminanţi) şi 10 (marine litter) cu 
ajutorul metodelor matematice 
integrativ variaţionale (DIVA – Data 
Interpolating Variational Analysis) cu 
rezoluţie ridicată în zonele de coastă. 

29.  EASME/EMFF/2019/1.3.1.9/Lo1/SI2.836
043:  "High resolution seabed mapping" 
(EMODNET Bathymetry), contract nr. 
20/30.03.2021 

Executive Agency for 
Small and Medium-
sized Enterprises 
(EASME), 
subcontractant 
INCDM Service 
Hydrographique et 
Oceanographique 

contract nr. 
20/30.03.2021 

Serviciu operațional care 
oferă acces liber și 
deschis la hărți digitale 
ale topografiei fundului 
mării și a liniei de coastă 
a mărilor europene, la 
cea mai înaltă rezoluție, 
precum și datele de 
studiu care stau la baza 
acestora accesibile prin-
un portal web care 
permite utilizatorilor să 
găsească, să vizualizeze 
și să descarce date. 

Model digital al terenului (DTM) pentru 
marile europene (36W, 15N, 43E, 90N) cu 
o rezoluție minima de 1/16*1/16 Arc 
minute (~ 120 m), maxim 1/128 * 1/128 
Arcminute (~15 m) (în cazul în care datele 
care stau la baza permit acest lucru) 
realizat prin integrarea si armonizarea 
seturilor de date batimetrice, DTM, 
batimetrie derivate din imaginile 
satelitare 

30.  EASME/EMFF/2016/006:  EMODNET 
Biology  
 

European 
Commission, EASME 

Contract nr. EASME / 
EMFF / 2017 / 1.3.1.2 / 
02 / SI2.789013 

Dezvoltarea, testarea, 
operarea și menținerea  
portalului web la nivel 
european care să 
permită accesul 
publicului și vizualizarea 
datelor, metadatelor și  
a produselor  de date 
biologice marine.   

Identificarea și digitizarea datelor 
biologice marine lor prin intermediul 
programelor specifice de integrare a 
datelor. 
Evaluarea tendințelor spațiale și 
temporale a datelor de fitoplancton, 
zooplancton și zoobentos, relevante 
pentru Descriptorul 1 – Habitate 
pelagice și bentice al Directivei Cadru 
Strategia pentru Mediul Marin (MSFD). 
Dezvoltarea și aplicarea unui sistem de 
control al calității și acurateței datelor. 

31.  EASME/AMFF/2018: Cross-border 
Maritime Spatial Planning for Black Sea - 
Bulgaria and Romania (MARSPLAN-BS II)  

EASME: MARSPLAN - 
Projects on 

Grant Agreement 
EASME/AMFF/2018/1.2
.1.5/01/SI2.3663112) 

Realizarea planului 
national de amenajare a 
spatiului maritim 

Raport “Definirea și analiza condițiilor 
viitoare în spațiul maritim” 
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

Maritime Spatial 
Planning" 

Dezvoltarea strategiei 
comune a MSP pentru 
zona transfrontalieră a 
Bulgariei și României, 
abordând, de 
asemenea, conceptul de 
interacțiuni terestre-
marine (LSI) și conceptul 
de utilizare multiplă 
(MU) 
Consolidarea capacității 
și sprijinirea 
autorităților 
competente din 
Bulgaria și România 
pentru implementarea 
MSP; 

Harti tematice privind principalele 
utilizari si activitati (existente si viitoare) 
a spatiului maritim si costier a Romaniei 
si a principalelor conflicte/sinergii dintre 
acestea 
Baza de date spatiala comuna Romania-
Bulgaria 
Identificarea și integrarea interactiunilor 
uscat-mare (LSI) pentru regiunea 
transfrontaliera 
Analiza conceptului Utilizări - Multiple în 
contextul Amenajării Spațiului Maritim în 
zona transfrontalieră 
 

32.  H2020:  Further developing the pan-
European infrastructure for marine and 
ocean data management (SeaDataCloud), 
grant agreement 730960, coordonator 
IFREMER 

Comisia Europeana  H2020-INFRAIA-2016-
2017 (Integrating and 
opening research 
infrastructures of 
European interest) 
Grant 
agreement:730960 

Imbunătăţirea şi 
actualizarea 
standardelor, 
produselor și serviciilor 
infrastructurii 
SeaDataNet oferite spre  
o comunitate multi-
disciplinară extinsă;  
Promovarea şi 
adoptarea protocoalelor 
și standardelor 
dezvoltate pentru 
interoperabilitate în 
cadrul altor inițiative în 
domeniu. 

Dezvoltarea şi implementarea pachetelor 
de servicii referitoare la managementul 
de date oceanografice utilizând tehnici 
virtuale inovative. 
Dezvoltarea de standarde internaţionale 
privind  transmiterea datelor in mediu 
virtual. 
Dezvoltarea de softuri specifice utilizării 
datelor în vederea obţinerii de produse 
oceanografice. 
Adoptarea şi adaptarea de către Centrul 
Roman Naţional de Date oceanografice şi 
de Mediu (CNDOM) a tehnicilor şi 
metodelor europene de formatare / 
standardizare (INSPIRE) a datelor şi 
metadatelor oceanografice, precum şi a 
sistemelor de control al calităţii datelor 
oceanografice.  
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33.  ERANET: “Co-development of Climate 
services for adaptation to changing 
Marine Ecosystems” (CoCliME)  

COFUND-ERA4CS/ 
ORIZONT 2020/ 
Ministerul Cercetării 
și Inovării /UEFISCDI 

Contract nr. 78/2017 – 
28.02.2021 

Dezvoltarea serviciilor 
climatice pentru 
adaptarea la 
schimbările 
ecosistemelor marine 
ale UE ȋn vederea 
asigurării protecției și 
utilizării durabile a 
ecosistemelor marine și 
de coastă ale Europei 
pentru generațiile 
viitoare. 

Determinarea impactului ecologic, social 
(sănătate, turism, recreativ) și economic 
al evenimentelor trecute, actuale și 
viitoare (agenți patogeni din apele din 
zonele recreaționale și siturile de 
acvacultură) relevante pentru studiul de 
caz la Marea Neagră. 
Determinarea strategiilor de atenuare și 
adaptare trecute, curente și viitoare și 
evaluarea capacității adaptative în 
studiul de caz la Marea Neagră. 
Determinarea și dezvoltarea 
indicatorilor de impact la nivel 
ecosistemic, social și economic. 

34.  EASME/2020/OP/0013. Synthesis of the 
landing obligation measures and discard 
rates for the Mediterranean and Black 
Sea (MedBLAND) 

DG MARE Contract nr. 1.3.2.6 
SI2.835464/04.11.2020 

Identificarea și 
evaluarea măsurilor de 
management puse în 
aplicare la nivelul UE 
pentru implementarea 
obligației de debarcare 
a tuturor capurilor 
pescărești, inclusiv 
măsurile adoptate de 
statele membre pentru 
a asigura controlul și 
documentarea detaliată 
și exactă a tuturor 
expedițiilor de pescuit 
comercial. 

Revizuirea măsurilor aplicate de fiecare 
stat în parte, în funcție de specificul 
pescăriilor și speciilor vizate, în scopul 
evaluării eficienței acestora în reducerea 
capturilor aruncate. 
Studiul rezultat va rezuma și analiza 
măsurile aplicate de fiecare stat 
membru UE pentru facilitarea 
implementării obligației de debarcare a 
întregii capturi pescărești și va fi un 
instrument util în sprijinul Politicii 
Comune pentru Pescuit. 

35.  ESA AO/1-9487/18/I-EF for Black Sea and 
Danube Regional Initiative – Science: An 
Earth Observation Data Exploitation 
Platform for Science and Innovation in 
the Black Sea (EO4SIBS) 

European Space 
Agency 

contract nr. 
4000127237 / 19.I-EF 

Dezvoltarea unei noi 
generații de algoritmi 
care pot integra 
informatiile spațiale, 
temporale și spectrale 
furnizate de senzori 
satelitari recenți 

Seturi de date in situ (noi şi istorice) 
necesare pentru dezvoltarea și validarea 
algoritmilor dezvoltați pentru obţinerea 
de produse oceanografice (culoare a 
mării,  altimetrie și salinitatea de 
suprafață a mării) 
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

Dezvoltarea de produse 
compozite noi care să 
integreze informațiile 
satelitatre cu cele de la 
platformele in situ și 
modelele numerice 
oceanografice; 
Evaluarea modului in 
care utilizarea datelor 
EO aduce plus valoare 
cunoștințelor despre 
starea bună a mediului 
(GES) și schimbările 
climatice in Marea 
Neagră 

Aplicatie EO4SIBS Data Access 
(http://86.127.36.60/esa_app_external_
users/login.php)  
 

36.  ESA AO/1-9640/19/I-DT for Black Sea 
and Danube Regional Initiative - 
Applications A5: Black Sea 
Environmental Protection: Services for 
Black Sea Protection 
 

European Space 
Agency 

Contract nr: 
4000130862/20/I-DT 

Dezvoltarea unui 
instrument tip platforma 
IT, de  cooperare cu 
toate statele din bazinul 
Mării Negre pentru 
protecția mediului 
marin la nivel regional, 
prin utilizarea 
infrastructurii de Cloud-
computing și acces la 
distanță la volume mari 
de date de Observare a 
Pamantului (Earth 
Observation -EO) 

Utilizarea terenului/Acoperirea terenului 
şi a modificărilor de coastă. 
Identificarea fronturilor marine și 
circulația pe mezoscală. 
Identificarea traseului petrolierelor. 
Identificarea și monitorizarea  
deversărilor accidentale de petrol. 
Monitorizarea de înaltă rezoluție a 
calității apei în zonele de ancorare. 
 
 

37.  ESA AO/1-9640/19/I-DT for Black Sea 
and Danube Regional Initiative - 
Applications A4: Sea Coastal Zone 
Management: Services for Black Sea 
Coastal Zone Management  
 

European Space 
Agency 

Contract nr: 
4000130691/20/I-DT 

Dezvoltarea unui 
instrument de analiză în 
sprijinul factorilor de 
decizie responsabili de 
implementarea 
managementului în 
zonele costiere ale Mării 

Date Sentinel-2 mozaic compacte 
corectate atmosferic. 
Indici de teledetecție adaptați tematic. 
Produse de înaltă rezoluție pentru 
monitorizarea calității apei în Delta 
Dunării. 

http://86.127.36.60/esa_app_external_users/login.php
http://86.127.36.60/esa_app_external_users/login.php
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

Negre, facilitând accesul 
la variabilele de mediu 
cheie legate de 
acvacultură, poluare și 
gestionarea habitatului. 

Managementul resurselor de 
acvacultură. 
Cartarea automata a caracteristicilor 
geomorfologice costiere. 
Hărți interactive tematice și integrate. 

38.  H2020 Topic: RUR-02-2017: COllaborative 
And Sea inTegrAtion pLatform (COASTAL) 

European 
Commission 
REA (Research 
Executive Agency) 

Contract 773782 — 
COASTAL — H2020-
RUR-2016-2017/H2020-
RUR-2017-2 

Analiza sectoriala a 
dezvoltării zonei 
costiere. 
Modelarea în sistem 
dinamic a dezvoltării 
zonei rurale şi costiere 
Scenarii de dezvoltare a 
zonei rurale cu 
menţinerea calităţii 
apelor costiere. 
Lucrări în curs de 
publicare. 

Casual Loop Diagrams (diagrame 
cauzale), Fuzzy Cognitive Maps (Harti 
cognitive) şi modelarea tip System 
Dynamics pentru principalele sectoare 
din zona costieră (Turism, Pescuit, 
Creştere Albastră). 

39.  H2020: Coordination of marine and 
maritime research and innovation in the 
Black Sea (Black Sea CONNECT)  

European 
Commission / 
Research Executive 
Agency 

Grant Agreement  
Number: 860055   

SRIA și Planul său de 
punere în aplicare vor 
ghida părțile interesate 
din mediul academic, 
agenții de finanțare, 
industrie, politică și 
societate să abordeze 
împreună provocările 
fundamentale ale Mării 
Negre, să promoveze 
creșterea albastră și 
prosperitatea 
economică a regiunii 
Mării Negre, să 
construiască sisteme 
critice de sprijin și 
cercetare inovatoare 
infrastructură și pentru 
îmbunătățirea educației 

Coordonează dezvoltarea Agendei 
strategice de cercetare și inovare (SRIA), 
bazată pe principiile definite în Burgas 
Vision Paper și susține dezvoltarea 
creșterii albastre în Marea Neagră.  
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

și consolidării 
capacităților. 

40.  H2020-SPACE-2018-2020/H2020-SPACE-
2019: Earth Observation services for 
Fishery, bivalves Mariculture and 
oysterground restoration along European 
COASTs (FORCOAST)  

European 
Commission / 
Research Executive 
Agency 

Grant Agreement 
number: 870465 - 
FORCOAST - H2020-
SPACE-2018-
2020/H2020-SPACE-
2019 Nr. 120/1.11.2019 

Furnizarea de servicii 
informaţionale de înaltă 
rezoluție în zonele de 
coastă şi maritime, care 
să poată oferi date 
despre parametri de 
calitate a apei, pentru 
îmbunătățirea 
funcționării, planificării 
și gestionării diferitelor 
activități marine din 
sectoarele pescuitului și 
mariculturii bivalvelor.  

Realizarea de hărți GIS ale locatiilor 
studiului pilot: prin implementarea 
proiectului se va realiza o revizuire şi un 
inventar al factorilor fizico-chimici care 
au impact major de ansamblu si de 
amanunt asupra activitatii de 
acvacultura a bivalvelor marine, anume 
a midiilor, in zona pilot de la litoralul 
românesc 
Model de prognoza adaptat la rezoluţia 
necesară utilizării în mod curent pentru 
activitatea de maricultură la litoralul 
românesc: Prin implementarea 
proiectului se va realiza o adaptare la 
rezoluţia de 1 km a modelelor de 
prognoza GHER-BAMHBI (15km) şi 
NEMO-BAMHBI (5km) utilizate in 
prognozele CMEMS BS-MFC-BIO 

41.  H2020-SC5-2018-2019-2020: EUROpean 
quality Controlled Harmonisation 
Assuring Reproducible Monitoring and 
assessment of plastic pollution 
(EUROqCHARM) 

European 
Commission – 
Programme H2020, 
DG/Agency: EASME 

Grant agreement no. 
101003805/12.10.2020 

Imbunătățirea 
înțelegerii metodelor 
necesare pentru 
monitorizarea poluării 
cu plastic și contribuirea 
la stabilirea 
standardelor naționale, 
UE și globale de 
monitorizare care vor fi 
aplicabile pentru 
viitoarele politici de 
atenuare a poluării cu 
plastic; 
Consolidarea capacității 
pentru a facilita și a 

Metode optimizate, validate și 
armonizate pentru monitorizarea și 
evaluarea materialelor plastice din 
mediu, precum și planuri pentru 
standarde și recomandări pentru politici 
și legislație. 
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

accelera adoptarea 
standardelor și 
orientărilor dezvoltate 
de politica și legislația 
UE prin crearea unei 
platforme de schimb de 
cunoștințe între oamenii 
de știință, industrie, 
organisme de 
standardizare (CEN, ISO 
etc.) și guvernanță. 

42.  CBC JOP Black Sea Basin 2014-2020:  
Raising Public Awareness and Reducing 
Marine Litter for Protection of the Black 
Sea Ecosystem (LitOUTer)  

European 
Commission – Black 
Sea Cross Border 
Cooperation 

contract ENI no. 
785/01.07.2020  

Reducerea deșeurilor 
marine în același timp cu 
coordonarea 
implementării acțiunilor 
comune pentru 
transformarea mediului 
fragil într-unul în stare 
bună 

Informatii privind masurile si legislatia 
nationala asupra poluarii cu deseuri 
marine 
Determinarea obiceiurilor / traditiilor / 
culturii 
 privind problema desurilor marine la 
nivel local/national  
 
 

43.  CE – DG Env: CeNoBS-Support MSFD 
implementation in the Black Sea through 
establishing a regional monitoring system 
of cetacean (D1) and noise monitoring 
(D11) for achieving GES,  

European 
Commission, DG 
Environment 

Contract nr. 10661 / 
2018 / 
794677/SUB/ENV.C2 

Completarea datelor de 
fond privind distribuția / 
abundența populațiilor 
de cetacee in Marea 
Neagra și capturilor  
accidentale; - Evaluarea 
criteriilor legate de 
Descriptorul 1-mamifere 
marine; evaluarea si 
sustinerea monitorizarii 
Descriptorului 11 – 
Zgomot subacvatic 

Evaluarea şi sustinerea dezvoltarii 
sistemului de monitorizare pentru 
Descriptorul 11 – Zgomotul subacvatic in 
Marea Neagră. 
Studiu pilot privind monitorizarea 
zgomotului subacvatic. 
 

44.  ERASMUS+: Higher Education - 
Knowledge Alliances, Bologna Support, 
Jean Monnet: Surveying & MARiTime 
internet of thingS EducAtion (SMARTSEA)  

Education, 
Audiovisual and 
Culture Executive 
Agency Erasmus+: 

Nº 612198-EPP-1-2019-
1-ES-EPPKA2-KA 

Dezvoltarea de noi 
capacități de rețea și 
proiectarea de 
instrumente analitice 

Iniţierea tehnicilor şi aplicaţiilor specifice 
componentelor maritime: vehicule 
subacvatice operate de la distanta (ROUV 
& Underwater IoT), împreună cu suportul 
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

Higher Education - 
Knowledge 
Alliances, Bologna 
Support, Jean 
Monnet 

pentru a realiza fuziunea 
serviciilor de 
intercomunicare 
directă. 

unui software specializat pentru 
inspecția subacvatică, tehnici 
Augmented Reality (AR), şi utilizarea 
unor instrumente interactive (platforma  
e-learning).  

45.  CBC JOP Black Sea Basin 2014-2020:  
Assessing the vulnerability of the Black 
Sea marine ecosystem to human 
pressures (ANEMONE)  

European 
Commission – Black 
Sea Cross Border 
Cooperation 

Contract ENI no. 
83530/20.07.2018 / 
77/30.07.2018) 

Contribuţii privind 
evaluarea stării 
ecologice a 
ecosistemului marin la 
nivel regional. 
Contribuţii la realizarea 
unui program de 
monitoring integrat 
regional al Mării Negre. 

Program integrat de monitorizare bazat 
pe indicatorii comuni stabiliți la nivel 
regional, incluzând progresele către 
starea bună a  mediului marin (GES). 
Metodologii comune de monitorizare, 
instrumente și indicatori noi pentru 
evaluarea integrată a stării mediului, 
incluse în Ghidul de monitorizare și 
evaluare armonizată a Mării Negre 
(BSMAG). 
Seturi de date de calitate și comparabile 
pentru evaluarea stării mediului marin, 
colectate în cadrul unor studii pilot de 
monitorizare specifice în zonele de studiu 
selectate: zona de coastă și marea 
deschisă. 
Ghid privind criteriile pentru 
monitorizarea impactului activităților 
maritime. 
Raport privind starea mediului Mării 
Negre / evaluări tematice. 
Raport privind contaminarea chimică a 
organismelor acvatice și potențialele 
riscuri la Marea Neagră. 
Rapoartele studiilor de caz privind 
deşeurile de pe plaje și cetaceele.  
Materiale ale campaniilor de educare și 
conștientizare publică în cadrul 
proiectului. 
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Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

46.  GFCM Rapana - Rapa Whelk research 
surveys in the coastal waters of Romania 

FAO/GFCM, finanțat 
din proiectul 
MTF/INT/943/MUL - 
Baby 27 (Selected 
activities of the mid-
term strategy 
towards the 
sustainability of 
fisheries and for 
sustainable 
aquaculture 
development 
implemented in the 
Mediterranean and 
Black Sea) 

58/28.07.2020 Evaluarea stării stocului 
de Rapana în Marea 
Neagră (SGSABS) și 
pregătirea unui plan de 
gestionare care vizează 
exploatarea durabilă a 
stocului acestei specii 

Rapoarte tehnice interimare și un raport 
tehnic final care documentează lucrarea 
în detaliu. 
Rezultatul final va fi producerea de date 
independente în domeniul pescuitului 
sub formă de biomasă și indici de 
abundență în funcție de vârstă și clasa de 
lungime. 

47.  OMV PETROM:  Contractul de servicii de 
obtinere permise de mediu pentru foraj 
sonde offshore 
 

OMV Petrom SA Contract de prestări 
servicii  nr. 99005776 
din 28 februarie 2018  
Act adițional nr. 1 / din 
04 septembrie 2019  și 
Act Adiţional nr. 2/ din 
11 ianuarie 2021 

APM Constanța 
OMV Petrom 

Raport la studiul de monitorizare a 
mediului marin în perioada lucrărilor de 
săpare a sondei de exploatare  LO1A 
Lebăda Est, în perimetrul de explorare - 
dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII 
Istria 
Raport la studiul de monitorizare a 
mediului marin în perioada lucrărilor de 
săpare a sondei de exploatare  I9 A 
Lebăda Est, în perimetrul de explorare - 
dezvoltare şi exploatare petrolieră XVIII 
Istria. 
Notificare privind intenția de realizare a 
proiectului - Re-dezvoltarea 
zăcământului comercial Sinoe. 

48.  Raportul anual privind starea mediului 
marin şi costier în anul 2021 

MMAP - MAP, ANPM, ARBDD Evaluarea stării mediului marin şi 
costier, contribuţie la Raportul de stare a 
mediului din Romȃnia în 2021 



21 

 

Nr. 
crt. 

Titlul  Operatorul 
economic 

Numar 
contract/protocol 

Utilizare Rezultate  

49.  Fundamentarea ordinului de prohibiţie 
pentru anul 2022 privitor la zona marină  

ANPA - MADR / ANPA Fundamentarea în 2021 a ordinului de 
prohibiţie pentru anul 2022 privitor la 
zona marină  

50.  Fundamentarea T.A.C.-lui pentru 
principalele specii de peşti de la Marea 
Neagră şi a efortului de pescuit, necesare 
elaborării Ordinului, pentru aprobarea 
măsurilor de reglementare a efortului de 
pescuit şi a Capturii total admisibile (TAC) 
pentru anul 2022 

ANPA - MADR / ANPA Fundamentarea efortului de pescuit și a 
capturii total admisibile (TAC) pe 2022 

51.  Transmiterea a 7 rapoarte cu date 
biologice, transversale și socio-economice 
catre GFCM 2021 

GFCM Obligație a României ca 
membră a GFCM 

GFCM Îndeplinirea obligațiilor României privind 
aderarea la GFCM (cf. Legii nr. 
288/2003) 

52.  Transmiterea a 2 rapoarte cu date 
biologice, transversale și socio-economice 
catre DG Mare și JRC 2021 

DG MARE Obligație a României în 
Programul național de 
colectare date 

EC – DG Mare Îndeplinirea obligațiilor României privind 
Programul național de colectare date, ca 
țară membră UE 

53.  Raport anual catre Secretariatul Comisiei 
Marii Negre, Grupul Consultativ – 
Monitoring si Evaluare Poluare (AG-PMA), 
2020: Andra Oros, Luminita Lazar, 
Valentina Coatu, Nicoleta Damir. Raportul 
national privind starea mediului marin in 
2019 

Secretariatul 
Permanent al 
Comisiei Mării Negre 

Obligație a României ca 
parte a Convenției 
privind protecția Mării 
Negre împotriva 
Poluării   

BSC Starea actuala a ecosistemului marin si 
tendintele de evolutie, prin prisma 
indicatorilor recomandati BSC/BSIMAP: 
indicatori fizico-chimici generali si de 
eutrofizare, indicatori de contaminare 
(HM, POPs) in componentele mediului 

54.  Raport anual catre Secretariatul Comisiei 
Marii Negre, Grupul Consultativ – 
Conservarea Biodiversităţii  (AG-CBD), 
2020: Laura Boicenco, Valeria Abaza, 
Florin Timofte,Oana Vlas, Elena Pantea, 
Elena Bişinicu, George Harcotă, Cristina 
Tabarcea, Oana Marin, Adrian Filimon, 
Camelia Dumitrache. Raportul naţional 
privind starea biodiversităţii în apele 
marine de la litoralul romȃnesc al Mării 
Negre în 2020 

Secretariatul 
Permanent al 
Comisiei Mării Negre 

Obligație a României ca 
parte a Convenției 
privind protecția Mării 
Negre împotriva 
Poluării   

Black Sea Commission Starea actuală a biodiversităţii 
ecosistemului marin şi tendinţele de 
evolutie, prin prisma indicatorilor 
recomandati BSC/BSIMAP: indicatori 
specifici pentru fiecare din comunităţile 
biologice (fitoplancton, 
microzooplancton, mesozooplancton, 
macroalge, macrozoobentos) 
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55.  Buletinul estival privind calitatea apelor 
de îmbăiere şi a plajelor  

In colaborare cu 
ABADL şi DJSP 
Constanta 

Convenția de 
colaborare 

Informarea corectă a 
celor interesaţi privind 
calitatea apelor de 
îmbăiere şi a stării 
plajelor turistice 

Monitorizarea estivală a calităţii apelor 
de îmbăiere şi a stării plajelor turistice 
din sectorul Midia – Vama Veche, 
aferent judeţului Constanţa, în scopul 
asigurării unei mai bune informări a 
publicului, mass-mediei, organelor de 
decizie locale şi centrale, operatorilor 
din domeniul turismului 

56.  Raport privind patologiile moluștelor 
pentru țările riverane Mării Negre 
(FAO/GFCM) ce a stat la baza alocării 
zonelor pentru acvacultură în 
contextul Planificării Spațiale 
Maritime; siguranța alimentară și 
managementul calității moluștelor, 
prin implementarea principiilor HACCP 
(analiza riscurilor si a punctelor critice 
de control). 

Autoritatea 
Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru 
Siguranţa 
Alimentelor 
 

Forma finală în 
dezbatere 

Proceduri de clasificare 
a zonelor de producție 
și relocare a moluștelor 
bivalve vii, conform 
Regulamentului (CE) 
627/2019 

Contribuție INCDM: „Anchetă 
documentară, de teren și de 
hidrodinamică în vederea stabilirii şi 
clasificării microbiologice a zonelor de 
producţie şi relocare a moluştelor 
bivalve vii din sectorul românesc al Mării 
Negre conform Regulamentul (CE) nr. 
627/2019”, care va fundamenta 
„Ancheta Sanitară” ce va fi realizată de 
ANSVSA 

57.  Studiu pentru determinarea limitei 
maxime admise la evacuarea în mare a 
substanțelor care intră în compoziția 
ROEMEX RX-5255 

Black Sea OIL & GAS 
SA 

Contract de servicii 
C2758/02.06.2021 

Determinarea limitelor 
de deversare a unor 
produși în Marea 
Neagră 

Realizarea de teste de toxicitate pe trei 
specii de organisme marine 
(Skeletonema costatum, Acartia tonsa, 
Chelon auratus) în vederea determinării 
limitelor maxime admise pentru 
evacuarea unor compuși chmici utilizați 
la hidrotestarea unei conducte 
submarine.  

58.  Contract de prestări servicii profesionale 
pentru realizarea Evaluării Impactului 
asupra Mediului (EIM), consultanță în 
obținerea avizelor și selectarea studiilor 
de referință (baseline) pentru proiectul 
Neptun - ape adânci 

Halcrow Romania 
S.R.L. (devenit 
JACOBS) 

Contract de servicii 

72/04.07.2018 / Act 
aditional 02 din 
25.01.2019 

Obtinere acord de 
mediu pentru proiectul 
de exploatare a gazelor 
naturale din perimetrul 
Neptun – ape adânci 
(Neptun Deep) 

Contribuții la realizarea studiilor inițiale 
de mediu de-a lungul traseului conductei 
pentru componenta macrozoobentos. 
Contribuții la realizarea capitolelor de 
biodiversitate marină din cadrul 
Notificării și Memoriului de prezentare 
tehnică a proiectului Neptun Deep, 
depus la Agenția de Protecție a Mediului 
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Constanța în vederea demarării 
procedurilor de mediu 

 
TOTAL = 58 Studii prospective si tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate 

sau utilizate de beneficiar 



 

 

                                                                                            ANEXA 11 
 

Raport monitorizare al aparițiilor în mass-media pe anul 2021 
Departamentul Transfer Tehnologic, Diseminare Și Relații Publice 

 
     

În anul 2021, imaginea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ 
a fost promovată prin prezența constantă în mass-media, atât în presa scrisă, cât și cea audio-
vizuală/social media. 

S-a contorizat un număr de 24 participări la interviuri/emisiuni TV (48%), 2 emisiuni/interviuri 
radio (4%), 24 apariții în presa scrisă și online (48%), total 50 de apariții media. De asemenea, au fost 
publicate 115 postări pe pagina de Facebook a institutului (https://www.facebook.com/INCDM/).   

 
Web-site           Permanent       www.rmri.ro 
Social Media  https://www.facebook.com/INCDM/ 
Facebook                Permanent       Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare                               

Marină "Grigore Antipa"@INCDM 
 

 
 

Apariții mass-media 2021 

 
 

Postări social media INCDM 2021 

 
 



 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-7LRr1GzZc 

  

 

 

 

  

 

 

  
 



 

 

APARIȚII MEDIA 2021 

Tip 
eveniment 

 Nr. apariţii Nume eveniment: 

Web-site  Permanent www.rmri.ro 
 

Social Media  
Facebook 
 

 Permanent Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore 
Antipa"@INCDM     

Emisiuni TV/ 
Stiri TV 

1.  16.02.2021 Imagini rare surprinse în Marea Neagră. Motivul pentru care zeci de 
pisici de mare au venit aproape de țărm 
https://stirileprotv.ro/divers/imagini-rare-surprinse-in-marea-neagra-
motivul-pentru-care-zeci-de-pisici-de-amre-au-venit-aproape-de-
tarm.html 
 

 2.  19.02.2021 Masca de protecție, cel mai des întâlnit deșeu pe plajele din Constanța: 
specialiștii trag un semnal de alarmă 
https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17609/masca-de-protectie-cel-
mai-des-intalnit-deseu-pe-plajele-din-constanta-specialistii-trag-un-
semnal-de-alarma.html 
 

 3.  22.02.2021 „Tinerețe fără bătrânețe”. Omul care va trăi 1.000 de ani nu e glumă și 
nici măcar cod pentru opera SF 
https://alephnews.ro/lifestyle/tinerete-fara-batranete-omul-care-va-
trai-1-000-de-ani-nu-e-gluma-si-nici-macar-cod-pentru-opera-sf/ 
 

 4.  26.02.2021 Zona Pescărie, îngropată în gunoaie: sticle goale, ambalaje și mucuri de 
țigară se zăresc la tot pasul 
https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17859/zona-pescarie-ingropata-
in-gunoaie-sticle-goale-ambalaje-si-mucuri-de-tigara-se-zaresc-la-tot-
pasul.html 
 

 5.  28.02.2021 Institutele de cercetare din România supraviețuiesc cu greu. Cum se 
finanțează și ce proiecte au 
https://stirileprotv.ro/stiri/stiinta/institutele-de-cercetare-din-romania-
supravietuiesc-cu-greu-cum-se-finanteaza-si-ce-proiecte-au.html 
 

 6.  04.03.2021 Efecte neașteptate pe litoralul românesc. Apa Mării Negre este tot mai 
caldă 
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/efecte-neasteptate-pe-litoralul-
romanesc-apa-marii-negre-este-tot-mai-calda.html 
 

 7.  07.04.2021 O nouă specie de pește s-ar putea afla în curând pe mesele românilor: 
păstrăvul somonat de Marea Neagră s-a dovedit a fi un succes 
https://www.dobrogea.tv/stire/Actualitate/19363/o-noua-specie-de-
peste-sar-putea-afla-in-curand-pe-mesele-romanilor-pastravul-
somonat-de-marea-neagra-sa-dovedit-a-fi-un-succes.html 

 8.  12.04.2021 Păstrăvul, peşte de apă dulce, s-a adaptat uşor la condiţiile din Marea 
Neagră. La ce concluzie au ajuns cercetătorii 
https://observatornews.ro/social/pastravul-peste-de-apa-dulce-sa-
adaptat-usor-la-conditiile-din-marea-neagra-la-ce-concluzie-au-ajuns-
cercetatorii-415934.html 
 

 9.  13.04.2021 Un experiment a demonstrat că păstrăvul poate crește și în apa sărată a 
Mării Negre, dar legislația nu permite asta 

http://www.rmri.ro/
https://stirileprotv.ro/divers/imagini-rare-surprinse-in-marea-neagra-motivul-pentru-care-zeci-de-pisici-de-amre-au-venit-aproape-de-tarm.html
https://stirileprotv.ro/divers/imagini-rare-surprinse-in-marea-neagra-motivul-pentru-care-zeci-de-pisici-de-amre-au-venit-aproape-de-tarm.html
https://stirileprotv.ro/divers/imagini-rare-surprinse-in-marea-neagra-motivul-pentru-care-zeci-de-pisici-de-amre-au-venit-aproape-de-tarm.html
https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17609/masca-de-protectie-cel-mai-des-intalnit-deseu-pe-plajele-din-constanta-specialistii-trag-un-semnal-de-alarma.html
https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17609/masca-de-protectie-cel-mai-des-intalnit-deseu-pe-plajele-din-constanta-specialistii-trag-un-semnal-de-alarma.html
https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17609/masca-de-protectie-cel-mai-des-intalnit-deseu-pe-plajele-din-constanta-specialistii-trag-un-semnal-de-alarma.html
https://alephnews.ro/lifestyle/tinerete-fara-batranete-omul-care-va-trai-1-000-de-ani-nu-e-gluma-si-nici-macar-cod-pentru-opera-sf/
https://alephnews.ro/lifestyle/tinerete-fara-batranete-omul-care-va-trai-1-000-de-ani-nu-e-gluma-si-nici-macar-cod-pentru-opera-sf/
https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17859/zona-pescarie-ingropata-in-gunoaie-sticle-goale-ambalaje-si-mucuri-de-tigara-se-zaresc-la-tot-pasul.html
https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17859/zona-pescarie-ingropata-in-gunoaie-sticle-goale-ambalaje-si-mucuri-de-tigara-se-zaresc-la-tot-pasul.html
https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17859/zona-pescarie-ingropata-in-gunoaie-sticle-goale-ambalaje-si-mucuri-de-tigara-se-zaresc-la-tot-pasul.html
https://stirileprotv.ro/stiri/stiinta/institutele-de-cercetare-din-romania-supravietuiesc-cu-greu-cum-se-finanteaza-si-ce-proiecte-au.html
https://stirileprotv.ro/stiri/stiinta/institutele-de-cercetare-din-romania-supravietuiesc-cu-greu-cum-se-finanteaza-si-ce-proiecte-au.html
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/efecte-neasteptate-pe-litoralul-romanesc-apa-marii-negre-este-tot-mai-calda.html
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/efecte-neasteptate-pe-litoralul-romanesc-apa-marii-negre-este-tot-mai-calda.html
https://www.dobrogea.tv/stire/Actualitate/19363/o-noua-specie-de-peste-sar-putea-afla-in-curand-pe-mesele-romanilor-pastravul-somonat-de-marea-neagra-sa-dovedit-a-fi-un-succes.html
https://www.dobrogea.tv/stire/Actualitate/19363/o-noua-specie-de-peste-sar-putea-afla-in-curand-pe-mesele-romanilor-pastravul-somonat-de-marea-neagra-sa-dovedit-a-fi-un-succes.html
https://www.dobrogea.tv/stire/Actualitate/19363/o-noua-specie-de-peste-sar-putea-afla-in-curand-pe-mesele-romanilor-pastravul-somonat-de-marea-neagra-sa-dovedit-a-fi-un-succes.html
https://observatornews.ro/social/pastravul-peste-de-apa-dulce-sa-adaptat-usor-la-conditiile-din-marea-neagra-la-ce-concluzie-au-ajuns-cercetatorii-415934.html
https://observatornews.ro/social/pastravul-peste-de-apa-dulce-sa-adaptat-usor-la-conditiile-din-marea-neagra-la-ce-concluzie-au-ajuns-cercetatorii-415934.html
https://observatornews.ro/social/pastravul-peste-de-apa-dulce-sa-adaptat-usor-la-conditiile-din-marea-neagra-la-ce-concluzie-au-ajuns-cercetatorii-415934.html


 

 

https://www.digi24.ro/stiri/un-experiment-a-demonstrat-ca-pastravul-
poate-creste-si-in-apa-sarata-a-marii-negre-dar-legislatia-nu-permite-
asta-1493781 
 

 10.  13.04.2021 Experiment: Pastrav crescut in apa sarata 
https://www.digi24.ro/emisiuni/jurnale/jurnal-ora-18-00-13-aprilie-2-
1494493 

 11.  14.04.2021 Video | păstrăvul ar putea trăi în Marea Neagră 
https://www.stirilekanald.ro/tv/?sid=aTgsMXVMVyww 
 

 12.  17.05.2021 Avertismentul salvamarilor: În Mamaia a crescut pericolul de înec! 
https://www.antena3.ro/emisiuni/news-hour-with-cnn/salvamarii-
avertizeaza-parintii-in-mamaia-a-crescut-pericolul-de-inec-601664.html 
 

 13.  18.06.2021 Animație grafică: Se rup norii în România, din cauza ciclonului din Marea 
Neagră. Va ploua într-o zi cât pentru o lună 
https://observatornews.ro/vremea/animatie-grafica-se-rup-norii-in-
romania-din-cauza-ciclonului-din-marea-neagra-va-ploua-intro-zi-cat-
pentru-o-luna-425175.html 
 

 14.  18.06.2021 Vreme instabilă pe litoral 
https://fb.watch/6hdKHKsB_E/  
 

 15.  21.06.2021 Rapanele, pe cât de gustoase, pe atât de periculoase pentru ecosistemul 
din Marea Neagră 
https://www.dobrogea.tv/stire/Actualitate/22139/rapanele-pe-cat-de-
gustoase-pe-atat-de-periculoase-pentru-ecosistemul-din-marea-
neagra.html?fbclid=IwAR3IIomdgkcNQe7xaBu-
ZIpeAD7stZzzrKUbRDkBfHwjV3-lia-P1Ka6aPc 

 16.  10.08.2021 Rapanele din Marea Neagra au putea disparea! 
https://www.facebook.com/Antena3Constanta/ 
 

 17.  01.09.2021 Tot mai puţini delfini în Marea Neagră 
https://www.primatv.ro/stiri/intern/tot-mai-putini-delfini-in-marea-
neagra-20379511 
 

 18.  01.09.2021 Specialiștii trag un semnal de alarmă. Dispar DELFINII din Marea Neagră! 
https://www.realitatea.net/stiri/actual/specialistii-trag-un-semnal-de-
alarma-dispar-delfinii-din-marea-neagra_612f2a203e7ec33b35339fb2 

 19.  03.09.2021 Spectacol neobișnuit oferit de Marea Neagră: Apa are două culori. Cum 
este posibil 
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/spectacol-neobisnuit-oferit-de-
marea-neagra-apa-are-doua-culori-cum-este-posibil.html 
 

 20.  14.09.2021 Invazie de meduze pe litoral – Dobrogea Litoral 
https://www.youtube.com/watch?v=J5RW0Xc94ug 

 21.  14.09.2021 Invazie de meduze in Mamaia Nord – Antena 3 
https://www.facebook.com/watch/?v=1040317063472348 
 

 22.  14.09.2021 Invazie de meduze pe litoral – TVR 
https://www.youtube.com/watch?v=6TaEYfJy_EQ 
 

 23.  15.09.2021 Alertă pe litoral: Invazie de meduze în Mamaia și Năvodari – Ce spun 
specialiștii – Realitatea TV 
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https://www.realitatea.net/stiri/actual/alerta-pe-litoral-invazie-de-
meduze-in-mamaia-si-navodari-ce-spun-
specialistii_6141cfef96449d72e33f55d2 
 

 24.  15.10.2021 INCDM: Este puțin probabil ca o eventuală poluare de la nava Vera Su să 
afecteze coasta României 
https://dobrogealive.ro/incdm-este-putin-probabil-ca-o-eventuala-
poluare-de-la-nava-vera-su-sa-afecteze-coasta-romaniei/ 

Emisiuni / 
Interviuri 
radio 

1.  
 

03.03.2021 3 martie, Ziua Internațională a Faunei Sălbatice 
http://www.radioconstanta.ro/2021/03/03/3-martie-ziua-
internationala-a-faunei-salbatice/ 
 

 2.  05.04.2021 Păstrăv somonat, de Marea Neagră. Experiment reuşit la Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” 
http://www.radioconstanta.ro/2021/04/05/pastrav-somonat-de-
marea-neagra-experiment-reusit-la-institutul-national-de-cercetare-
dezvoltare-marina-grigore-antipa/ 

Ziare / 
Reviste 
online 

1.  10.03.2021 Veste genială. Ce urmează să se întâmple în Marea Neagră: “Va fi dificil. 
Aceste lucrări nu s-au mai făcut decât la nivel experimental” 
https://www.impact.ro/veste-geniala-ce-urmeaza-sa-se-intample-in-
marea-neagra-va-fi-dificil-aceste-lucrari-nu-s-au-mai-facut-decat-la-
nivel-experimental-148886.html 
 

 2.  07.04.2021 Hibridul din Constanţa: păstrăvul de apă sărată, „uriaşul” care poate 
ajunge la două kilograme în doar şase luni 
https://adevarul.ro/locale/constanta/hibridul-constanta-pastravul-apa-
sarata-uriasul-ajunge-doua-kilograme-doar-sase-luni-
1_606d8c9b5163ec4271b446fc/index.html 
 

 3.  12.04.2021 Un experiment inedit nu poate fi pus în practică din cauza legislației din 
România. Ce au descoperit cercetătorii de la Grigore Antipa 
https://www.impact.ro/un-experiment-inedit-nu-poate-fi-pus-in-
practica-din-cauza-legislatiei-din-romania-ce-au-descoperit-cercetatorii-
de-la-grigore-antipa-162062.html 
 

 4.  12.04.2021 Păstrăvul, peşte de apă dulce, s-a adaptat uşor la condiţiile din Marea 
Neagră. La ce concluzie au ajuns cercetătorii 
https://stiripesurse.directorylib.com/pastravul-peste-de-apa-dulce-s-a-
adaptat-usor-la-conditiile-din-marea-neagra-la-ce-concluzie-au-ajuns-
cercetatorii-407125.html 
 

 5.  13.04.2021 Păstrăv somonat, de Marea Neagră - Litoral TV 
https://www.constanta.press/news/pastrav-somonat-de-marea-
neagra-litoral-tv?uid=536364 
 

 6.  17.06.2021 Mucilagiul marin, o amenințare pentru litoralul românesc, care vine 
tocmai de pe coasta Turciei 
https://www.impact.ro/mucilagiul-marin-o-amenintare-pentru-
litoralul-romanesc-care-vine-tocmai-de-pe-coasta-turciei-190818.html 
 

 7.  18.06.2021 Animație grafică: Se rup norii în România, din cauza ciclonului din Marea 
Neagră. Va ploua într-o zi cât pentru o lună 
https://observatornews.ro/vremea/animatie-grafica-se-rup-norii-in-
romania-din-cauza-ciclonului-din-marea-neagra-va-ploua-intro-zi-cat-
pentru-o-luna-425175.html 
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 8.  29.06.2021 A comandat o porție de hamsii pe litoralul românesc și a rămas oripilat. 
Ce a găsit un român în farfurie 
https://redactia.ro/a-comandat-o-portie-de-hamsii-pe-litoralul-
romanesc-si-a-ramas-oripilat-ce-a-gasit-un-roman-in-farfurie-127501 
 

 9.  06.08.2021 Războiul rapanelor din Marea Neagră. De ce Uniunea Europeană vrea să 
oprească exploatarea lor 
https://www.impact.ro/razboiul-rapanelor-din-marea-neagra-de-ce-
uniunea-europeana-vrea-sa-opreasca-exploatarea-lor-210748.html 
 

 10.  13.08.2021 Motivul pentru care algele nu apar pe litoralul bulgăresc. Dunărea este 
de „vină”! 
https://www.click.ro/news/national/motivul-pentru-care-algele-nu-apar-
pe-litoralul-bulgaresc-dunarea-este-de-vina 

 11.  17.08.2021 Invazie de meduze la Năvodari. Sunt periculoase pentru turiști? 
Explicația specialiștilor 

https://www.observatorulph.ro/video/2616529-foto-video-invazie-de-
meduze-la-navodari-sunt-periculoase-pentru-turisti-explicatia-
specialistilor 

 12.  03.09.2021 Marea Neagră și-a schimbat culoarea. Specialiștii atrag atenția: 
Fenomenul nu e natural. 
https://evz.ro/marea-neagra-si-a-schimbat-culoarea-specialistii-atrag-
atentia-fenomenul-nu-e-natural-foto.html 

 13.  25.10.2021 Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură 
perioada 25 octombrie - 31 octombrie 2021 
http://www.cjc.ro/dyn_doc/media/comunicate/2021/70_Activitati_cultu
rale_25-31.10.2021.pdf 

 14.  27.10.2021 BLUE GROWTH INITIATIVE FOR RESEARCH AND INNOVATION IN THE 
BLACK SEA 

http://www.bsec-bsvkc.org/Forms/Event/eventDetails?targetID=1141 

 15.  28.10.2021 WORKSHOP – INIȚIATIVA DE CREȘTERE ALBASTRĂ PENTRU CERCETARE 

ȘI INOVARE ÎN MAREA NEGRĂ 
https://geoecomar.ro/noutati/workshop-initiativa-de-crestere-albastra-
pentru-cercetare-si-inovare-in-marea-negra/ 

 16.  29.10.2021 EurofishMagazine 
https://www.eurofishmagazine.com/magazine-issues/item/848-eurofish-
magazine-issue-5-2021-september-october 

 17.  31.10.2021 31 Octombrie – Ziua internationala a Marii Negre 

https://www.agerpres.ro/documentare/2021/10/31/31-octombrie-ziua-
internationala-a-marii-negre--805612 

Aparitii 
Online  

1.  31.05.2021 ENI CBC Bulletin – May 2021 – interviu dr. Laura Boicenco  
https://tesim-enicbc.eu/voices/laura-boicenco/ 
 

 2.  02.08.2021 Euronews Ocean's Broadcast   
https://www.facebook.com/INCDM/videos/219987713412890 
 

 3.  25.10.2021 "BLUE GROWTH INITIATIVE FOR RESEARCH AND INNOVATION IN THE 
BLACK SEA" - 28th of October 2021, 10:00 am EET 
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/6648 
 

 4.  29.10.2021 Ziua Internațională a Mării Negre celebrată prin workshop - ul “Inițiativa 
de Creștere Albastră pentru cercetare și inovare în Marea Neagră” 

https://www.facebook.com/INCDM/videos/219987713412890
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/6648


 

 

 
 
 

 
 
Imagini rare surprinse în Marea Neagră. Motivul pentru care zeci de pisici de mare au venit aproape 
de țărm 
 
https://stirileprotv.ro/divers/imagini-rare-surprinse-in-marea-neagra-motivul-pentru-care-zeci-de-
pisici-de-amre-au-venit-aproape-de-tarm.html 
 
Publicat: 16.02.2021 
 
George Tiganov, cercetător institutul Grigore Antipa Constanța: “Se apropie în zona de mică adâncime 
pentru a se hrăni şi reproduce. Specia este capturată accidental în plasele pescarilor comerciali iar 
valorile capturii se situează între 5 şi 6 tone. Stocurile acestei specii sunt la cantităţi oarecum mici faţă 
de calcan în special.” 
 
 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5496/minister-comunicare-ziua-
interna-ionala-a-marii-negre-celebrata-prin-workshop-ul-ini-iativa-de-cre-
tere-albastra-pentru-cercetare-i-inovare-in-marea-neagra 

 5.  25-31.10.2021 Buletin informativ intern, saptamana 25-31.10.2021 ,  MINISTERUL 
CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Compartimentul Comunicare, 
Relații Publice și Petiții 

 6.  Decembrie 
2021 

Buletin informativ intern, nr. 7 / decembrie 2021 ,  MINISTERUL 
CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Compartimentul Comunicare, 
Relații Publice și Petiții 

 7.  25 Decembrie 
2021 

Buletin informativ intern, Aniversar de Craciun,  MINISTERUL 
CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Compartimentul Comunicare, 
Relații Publice și Petiții 

https://stirileprotv.ro/divers/imagini-rare-surprinse-in-marea-neagra-motivul-pentru-care-zeci-de-pisici-de-amre-au-venit-aproape-de-tarm.html
https://stirileprotv.ro/divers/imagini-rare-surprinse-in-marea-neagra-motivul-pentru-care-zeci-de-pisici-de-amre-au-venit-aproape-de-tarm.html


 

 

 
 
Masca de protecție, cel mai des întâlnit deșeu pe plajele din Constanța: specialiștii trag un semnal 
de alarmă 
 
https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17609/masca-de-protectie-cel-mai-des-intalnit-deseu-pe-
plajele-din-constanta-specialistii-trag-un-semnal-de-alarma.html 
 
Publicat: 19.02.2021 
 
Specialistii atrag atentia cu privire la noile tipuri de deseuri: acestea sunt daunatoare mediului, si chiar 
daca sunt biodegradabile, dispar in mod natural in sute de ani. 
„In timpul pandemiei, mastile reprezinta o alta sursa de deseuri, care se vede nu numai in oras, ci si in 
mare. Deci, aceste deseuri ajung si in mare. Si ca urmare, datorita dinamicii valurilor, ajung pe plaje” a 
declarat Valeria Abaza, director INCDM. 
De Paula Solomon 
 
 
 

 
 
„Tinerețe fără bătrânețe”. Omul care va trăi 1.000 de ani nu e glumă și nici măcar cod pentru opera 
SF 
https://alephnews.ro/lifestyle/tinerete-fara-batranete-omul-care-va-trai-1-000-de-ani-nu-e-
gluma-si-nici-macar-cod-pentru-opera-sf/ 
 
Publicat: 22.02.2021 
 
Valeria Abaza – director general Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”: 
„Pentru celenterate, cum sunt meduzele, este ușor să revină de la stadiul de meduză la stadiul de polip 

https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17609/masca-de-protectie-cel-mai-des-intalnit-deseu-pe-plajele-din-constanta-specialistii-trag-un-semnal-de-alarma.html
https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17609/masca-de-protectie-cel-mai-des-intalnit-deseu-pe-plajele-din-constanta-specialistii-trag-un-semnal-de-alarma.html
https://alephnews.ro/lifestyle/tinerete-fara-batranete-omul-care-va-trai-1-000-de-ani-nu-e-gluma-si-nici-macar-cod-pentru-opera-sf/
https://alephnews.ro/lifestyle/tinerete-fara-batranete-omul-care-va-trai-1-000-de-ani-nu-e-gluma-si-nici-macar-cod-pentru-opera-sf/


 

 

atunci când, eu știu, are condiții nefavorabile de mediu. Pentru om este imposibil. Omul a încercat din 
cele mai vechi timpuri să preia din natură, de la organismele pe care le-a observat diverse tehnici, 
tehnici de supraviețuire , tehnici poate și de întinerire”. 
De Tatiana Beliuta 
 
 

 
 
Zona Pescărie, îngropată în gunoaie: sticle goale, ambalaje și mucuri de țigară se zăresc la tot pasul 
https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17859/zona-pescarie-ingropata-in-gunoaie-sticle-goale-
ambalaje-si-mucuri-de-tigara-se-zaresc-la-tot-pasul.html 
Publicat: 26.02.2021 
 
 „Foarte frumos au făcut unii străini niște dispozitive din plasă în forma animalelor marine pe care să 
le umple cu plastic de exemplu, cu recipientele de la apă de la sucuri, cu aluminiul de la suc sau bere și 
atunci, mai ales copiii sunt tentați să folosească aceste recipiente care au forma unor animale marine: 
uite, umplem delfinul, umplem steaua de mare și așa mai departe”, a declarat Valeria Abaza, director 
INCDM. 
De Paula Solomon 
 
 
 

 
 
Institutele de cercetare din România supraviețuiesc cu greu. Cum se finanțează și ce proiecte au 
 
https://stirileprotv.ro/stiri/stiinta/institutele-de-cercetare-din-romania-supravietuiesc-cu-greu-
cum-se-finanteaza-si-ce-proiecte-au.html 
 
Publicat: 28.02.2021 
 

https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17859/zona-pescarie-ingropata-in-gunoaie-sticle-goale-ambalaje-si-mucuri-de-tigara-se-zaresc-la-tot-pasul.html
https://www.dobrogea.tv/stire/Social/17859/zona-pescarie-ingropata-in-gunoaie-sticle-goale-ambalaje-si-mucuri-de-tigara-se-zaresc-la-tot-pasul.html
https://stirileprotv.ro/stiri/stiinta/institutele-de-cercetare-din-romania-supravietuiesc-cu-greu-cum-se-finanteaza-si-ce-proiecte-au.html
https://stirileprotv.ro/stiri/stiinta/institutele-de-cercetare-din-romania-supravietuiesc-cu-greu-cum-se-finanteaza-si-ce-proiecte-au.html


 

 

Pe ultimul loc din Europa și cu o alocare bugetară de doar 0,12 % din PIB, multe dintre cele 65 de 
institute de cercetare din România abia reușesc să supraviețuiască. 
Unele își trimit angajații acasă. Sunt însă și cazuri în care cercetătorii au reușit să se finanțeze ori să 
obțina fonduri europene de milioane de euro pentru a-și desfășura activitatea. Câștigă bine și au 
proiecte pe termen lung cu firme de prestigiu. 
La Institutul de cercetare Grigore Antipa din Constanța, peste 60 la sută din venituri provin din 
contracte cu agenți economici sau din proiecte care au obținut finanțare europeană. 
De la studiul viețuitoarelor marine până la exploatări geologice continentale, experții au mereu de 
lucru. Recent, institutul a primit o comandă din partea unei firme private pentru un studiu privind 
creșterea în apa sărată a păstrăvului. 
Cercetător: „Cercetările noastre arată că ritmul de creștere și calitatea cărnii sunt foarte mult 
îmbunătățite atunci când această specie este crescută în apa de mare.” 
 
 

 
 
Efecte neașteptate pe litoralul românesc. Apa Mării Negre este tot mai caldă 
 
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/efecte-neasteptate-pe-litoralul-romanesc-apa-marii-negre-
este-tot-mai-calda.html 
 
Publicat: 04.03.2021 
 
Apariția timpurie a scrumbiei le-a atras atenția și cercetătorilor marini, care studiază posibilitatea de a 
schimbă perioada de prohibiție pentru capturarea scrumbiei.  
George Tiganov, cercetător institutul Grigore Antipa Constanța: “Ea începe migrația datorită 
schimbărilor hidroclimatice din ce în ce mai devreme față de anii precedent și se apropie de țărmurile 
litorale ale Mării Negre la sfârșitul lunii decembrie în grupuri din ce în ce mai mari odată cu creterea 
temperaturilor. Capturile la litoralul românesc sunt undeva la 30-40 până la 100 de tone.” 
Scrumbia albastră este din aceeași familie cu tonul și este considerată o delicatesă. 
De Catalin Covrig 
 
 

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/efecte-neasteptate-pe-litoralul-romanesc-apa-marii-negre-este-tot-mai-calda.html
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/efecte-neasteptate-pe-litoralul-romanesc-apa-marii-negre-este-tot-mai-calda.html


 

 

 
 
Veste genială. Ce urmează să se întâmple în Marea Neagră: “Va fi dificil. Aceste lucrări nu s-au mai 
făcut decât la nivel experimental” 
 
https://www.impact.ro/veste-geniala-ce-urmeaza-sa-se-intample-in-marea-neagra-va-fi-dificil-
aceste-lucrari-nu-s-au-mai-facut-decat-la-nivel-experimental-148886.html 
Publicat: 10.03.2021 
 
Schimbare uriașă în Marea Neagră, care se va transforma într-o câmpie subacvatică imensă. În Marea 
Neagră vor fi plantate câmpii de iarbă subacvatică pentru curățarea apei. După lărgirea plajelor pe 
litoralul românesc, inginerii vor trece la etapa 2-a: amenajarea de câmpii marine, cu specii de iarbă 
subacvatică pe 785 de mii de metri patrați din fundul mării. 
 
Schimbare uriașă în Marea Neagră 
 
Culturile de iarbă marină sunt deja la modă pe plan mondial. Fermierii viitorului nu vor mai exploata 
doar pământul, ci și apele, iar țara noastră iși va cultiva fundul mării cu propriile câmpii de iarbă 
subacvatică. 
Această iarbă de mare este foarte asemănatoare cu plantele terestre, sunt plante din categoria celor 
marine superioare, fiindcă au fruct, frunze și semințe. Are o valoare ecologică deosebită, dar din cauza 
declinului suferit a intrat pe o listă roșie a speciilor marine periclitate de pe litoral. Face fotosinteză și 
are nevoie de lumină pentru nevoile fiziologice. Se găsește la adâncimi mici, are populații extrem de 
fragmentate, doar în câteva zone. 
Relocarea la adâncimi mari nu este recomandată pentru că nu are suficientă lumină și este nevoie de 
un studiu detaliat asupra zonei privind gradul de expunere și chimismul zonei. Este binevenită ideea 
plantarii pentru beneficiile pe care le aduce mediului. Fixeaza substratul, va fi un habitat bun pentru 
organismele acvatice dar procesul este dificil și necesită studii și înainte de implantare și o monitorizare 
ulterioară pe durata întregului proces, a declarat biologul Oana Marin. 
De Ioana Constantin 
 
 

https://www.impact.ro/veste-geniala-ce-urmeaza-sa-se-intample-in-marea-neagra-va-fi-dificil-aceste-lucrari-nu-s-au-mai-facut-decat-la-nivel-experimental-148886.html
https://www.impact.ro/veste-geniala-ce-urmeaza-sa-se-intample-in-marea-neagra-va-fi-dificil-aceste-lucrari-nu-s-au-mai-facut-decat-la-nivel-experimental-148886.html


 

 

 
 
3 martie, Ziua Internațională a Faunei Sălbatice 
http://www.radioconstanta.ro/2021/03/03/3-martie-ziua-internationala-a-faunei-salbatice/ 
 
Publicat in: 03 martie 2021 
 
Un ecosistem aparte, care adăpostește o varietate de viețuitoare marine, este bazinul Mării Negre, 
despre a cărui sănătate discutăm astăzi cu șeful Departamentului de Resurse Marine Vii, din cadrul 
Institutului de Cercetare-Dezvoltare Marină  „Grigore Antipa”, din Constanța, dr.Victor Niță: 
Dacă ar fi să vorbim despre fauna marină, ar trebui întâi să ne gândim la faptul că Marea Neagră este 
o mare mai deosebită, mai specială. Cum spunea regretatul profesor Gomoiu: Marea Neagră este 
buzunarul săracit al Mediteranei, și sigur că domnia sa avea dreptate, în sensul că, poate că 
biodiversitatea Marii Neagre este mai puțin bogată comparativ cu alte mări, datorită unor condiții 
specifice pe care le avem aici. Are o caracteristică de bazin semi-închis și apele sunt salmastre, nu sunt 
ape marine în adevăratul sens al cuvântului. Dar, acest fenomen de aport de apă dulce (n.r. din Dunăre) 
are avantaje biologice și ecologice foarte interesante; aici întâlnim specii tipice, de nișă, salmastricole 
și din zonele de vărsare a marilor fluvii, chiar și specii de natură dulcicolă pătrund în Marea Neagră. 
Astfel că biodiversitatea este, poate, mai redusă, dar foarte interesantă. În altă ordine de idei, 
abundența, dezvoltarea acestor specii în Marea Neagră este mult mai mare decât în celelalte mări și 
oceane. 
 
Zona noastră e parcă puțin mai săracă decât în Crimeea, sau în Turcia. Care sunt speciile cele mai des 
întâlnite aici? 
Paleta de specii este foarte largă, adică întâlnim toate grupele taxonomice, din diverse grupări 
ecologice: fitoplancton, zooplancton și bentos și, de asemenea, ihtiofauna este relativ bogată; există și 
specii venite din alte mări și oceane, ajunse aici pe prin transportul lor prin coca navelor, sau în apele 
de balast. 
Vă referiți la binecunoscuta rapană, care la un moment dat a fost considerată o specie invazivă. Acum 
care este situația? 
Impactul pătrunderii speciilor străine, în bazine relativ izolate, cum este cazul Mării Negre, dar mai ales 
în zone unde nu au prădători naturali, este de un mare impact asupra faunei și ecosistemului în general. 
Pătrunderea rapanei a fost, într-adevăr, o mare problemă la acea dată, dar în timp ea și-a găsit locul în 
ecosistem și a devenit dintr-o specie invazivă, o specie considerată resursă. Actualmente este și 
pescuită, atât cu scafandri în zona de sud a litoralului, cât și cu unelte de pescuit în zona de nord, unde 
fundul nisipos permite utilizarea acestor unelte. 
Să ne referim puțin și la calcan, care atrage braconierii mai ales în perioada de prohibiție… 

http://www.radioconstanta.ro/2021/03/03/3-martie-ziua-internationala-a-faunei-salbatice/
http://www.radioconstanta.ro/2021/03/03/


 

 

Da, este adevărat, mai ales că cerea pe piață de calcan, în  Turcia, este foarte mare și shelful nostru 
continental foarte întins permite acumulări de biomasă remarcabilă ale acestei specii, motiv pentru 
care suntem ținta acestui fenomen de braconaj. Calcanul face migrație perpendiculară pe țărm pentru 
reproducere; primăvara se apropie de țărm și se reproduce în apele puțin adânci, după care, spre vară, 
migrează la adâncimi mari , de 60-80 de metri. 
Nu putem încheia fară să vorbim despre delfini, care sunt monitorizați și de ONG-uri cu care Institutul 
are încheiate parteneriate. S-a constatat o însănătoșire a ecosistemului marin, pentru că îi vedem în 
număr din ce în ce mai mare și foarte aproape de țărm? 
Institutul este nu doar partener în diverse proiecte care au ca țintă estimarea populației și a numărului 
de delfini din Marea Neagră, dar are și propriile proiecte în care realizăm astfel de monitorizări și 
inventarieri. În general, putem afirma deja că ecosistemul Mării Negre a depășit așa-numita perioadă 
de convalescență, care a urmat declinului puternic în urma eutrofizării din anii ’70, deci putem spune 
în acest moment că este o tendință destul de bine conturată de refacere. Dar, dat fiind ceilalți factori 
care au apărut, cum ar fi schimbările climatice, trebuie să fim totuși precauți când afirmăm faptul că 
această tendință de refacere este cu siguranță pe drumul fără întoarcere, adică trebuie să fim foarte 
atenți, deoarece este un ecosistem încă fragil, dar care în acest moment și-a depășit  starea critică. 
Despre proiectul Institutului referitor la acvacultură a midiilor ce ne puteți spune, în ce stadiu se află? 
În Institut funcționează un Centru demonstrativ de acvacultură, sub egida GFCM – Comisia Generală a 
Pescăriilor din Marea Mediterană și Marea Neagră, organism al FAO și noi de câțiva ani încercăm să 
dezvoltăm acest sector, să reducem decalajul față de vecinii bulgari, unde acvacultura midiilor este 
foarte dezvoltată, ei produc aproape 4000 de tone de midie pe an numai din acvacultură. Pe litoralul 
din Bulgaria sunt  multe zone adăpostite de furtunile de iarnă și acest lucru le permite amplasarea de  
instalații mari și ușor mecanizabile, unde cultura se face în cantități foarte importante. La noi, 
specialiștii au făcut numeroase eforturi pentru a debloca sistemul legislativ, care momentan se oprește 
la concesionarea luciului de apă, concesionarea  spațiului Mării Negre pentru activități de acvacultură 
și pentru toate activitățile care necesită această concesionare. Se pare că primul pas care trebuie făcut 
este cadastrarea acestor suprafețe, pentru ca administratorul lor, Administrația Apelor Române, să 
poată să aibă cadru legislativ de a le și concesiona. 
 În concluzie, proiecte sunt, resursă este, specialiști avem, trebuie doar să lucrăm pe legislație. 
 
Interviu realizat de Cecilia Pătrăhău 
 
 
 

 
 



 

 

Păstrăv somonat, de Marea Neagră. Experiment reuşit la Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” 
 
http://www.radioconstanta.ro/2021/04/05/pastrav-somonat-de-marea-neagra-experiment-
reusit-la-institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-marina-grigore-antipa/ 
 
Publicat in: 05 apr. 2021 
 
Un experiment reușit de cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore 
Antipa”, din Constanța, demonstrează că mediul acvatic marin potențează dezvoltarea unei specii 
dulcicole: păstrăvul curcubeu, după cum ne-a declarant Șeful Departamentului Resurse Vii, dr. Victor 
Niță: 
„Înainte de toate aș vrea să punem puțin în context acest experiment, un context cam trist în țara 
noastră în cee ace privește cadrul legislativ, care guvernează acvacultura marină, în special. Este, deja, 
cunoscut faptul că autoritățile centrale din România nu rezolvă cadrul pentru concesionarea luciului 
de apă marină necesar pentru orice activitate care implică instalații tehnice și tehnologice în Marea 
Neagră. În ciuda acestui context încă nefavorabil, mai mulți operatori economici sunt deja interesați 
de diverse experimentări, pentru ca o dată soluționată această problematică, să poată desfîșura o 
activitate în ceea ce privește acvacultura marină. 
Am fost contactați de un operator din acvacultura dulcicolă, o păstrăvărie din zona Prahova, care 
dorește să crească în apă de mare păstrăvul curcubeu.” 

   
 
I se mai spune și păstrăv somonat. De ce, aflăm de la Magda Nenciu, asistent cercetare în cadrul 
Departamentului Resurse Vii al INCDM Grigore Antipa, din Constanța: 
„Acest proces de somonare este reprezentat, pe de-o parte, de creșterea în apă sărată, pe de alta prin 
aportul de hrană bogată în carotenoizi, care ajută la colorarea cărnii, asemănătoare celei de somon, 
dar este vorba de specii absolut diferite. Păstrăvul curcubeu se adaptează foarte bine la mediul salin, 
trecerea de la apa dulce la una cu o salinitate de 14-max.16/1000 s-a realizat gradual și s-au adaptat 
foarte repede. Rezultatele obținute ne-au surprins extrem de plăcut și pe noi. E adevărat că ne 
așteptam să crească, dar au crescut de aprox. 4 ori. Acestă specie preferă temperaturi mai scăzute ale 
apei, tocmai de aceea , ideea acestui experiment a fost să testăm ritmul de creștere pe perioada iernii, 
pentru că în perspectiva fericită în care se va rezolva acest context legislativ și operatorii vor putea să-
și amplaseze cuștile în mare, acest lucru se va întâmpla numai pe perioada rece a anului, de la începutul 
toamnei până în mai, până în momentul în care începe să se încălzească apa, deoarece temperatura 
ve deveni prea ridicată pentru a permite dezvoltarea lor optimă, ei ajungând la niste dimensiuni 
excelente pentru a fi puși pe piață.” 
În tancurile din laborator, exemplarele de păstrăv somonat, aduse în octombrie anul trecut la 300 de 
grame, au ajuns în aproximativ șase luni la două kilograme, ceea ce dovedește că ar fi o afacere 
extrem de profitabilă pentru operatorii economici. 

Redactor – Cecilia Pătrăhău / Foto – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare “Grigore Antipa” 
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O nouă specie de pește s-ar putea afla în curând pe mesele românilor: păstrăvul somonat de Marea 
Neagră s-a dovedit a fi un succes 
 
https://www.dobrogea.tv/stire/Actualitate/19363/o-noua-specie-de-peste-sar-putea-afla-in-
curand-pe-mesele-romanilor-pastravul-somonat-de-marea-neagra-sa-dovedit-a-fi-un-succes.html 
 
Publicat pe 07 aprilie 2021 
 
O nouă specie de pește a fost crescută de biologii marini de pe litoral. Este vorba de păstrăvul somant. 
Acesta mai este cunoscut și sub denumirea de păstrăv curcubeu, datorită coloritului pielii. Specia s-a 
dezvoltat extrem de mult în numai șase luni, iar acest lucru dovedește că noul pește ar putea să ajungă 
în curând și pe mesele din cherhanalele de la malul mării. 
Experiment reușit de cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore 
Antipa” din Constanța! Acesta arată că mediul acvatic marin potențează dezvoltarea unei specii 
dulcicole: păstrăvul curcubeu. 
Proiectul a fost inițiat după ce administratorul unei ferme piscicole din Prahova a dorit să iasă pe piață 
cu un nou preparat. 
„Ideea experimentului a fost ca păstrăvii să fie transferați în apă de mare la începutul toamnei, când 
apa se răcește, fiind vorba de o specie criofilă, care necesită apă rece și să fie crescuți în apa de mare 
până primăvara, când apa începe să se încălzească. Și atunci, ei având acest ritm de creștere foarte 
accelerat, ar fi o afacere foarte profitabilă. Să poată fi puși pe piață la dimensiuni mult mai mari decât 
cele pe care le pot atinge în păstrăvăria de la munte”, a declarat Magda Nenciu, asistent cercetare 
INCDM Constanța. 
Experimentul realizat de biologii marini s-a dovedit a fi un succes! Vorbim despre o premieră în 
România, după ce acesta a mai fost încercat o singură dată, în anii '80. 
În tancurile din laborator, exemplarele de păstrăv somonat, aduse în octombrie anul trecut la 300 de 
grame, au ajuns în aproximativ șase luni la două kilograme, ceea ce dovedește că ar fi o afacere extrem 
de profitabilă pentru operatorii economici. 
„Este deosebit față de experimentările realizate în trecut, ar fi hrana, care în trecut era preparată în 
Institut, cu metode mai mult sau mai puțin recunoscute la nivel internațional, acum la cererea 
operatorului cu care am demarat acest studiu, am utilizat hrană consacrată de la companii 
internaționale și pe care ei intenționează să o folosească”, a declarat Victor Niță, biolog INCDM 
Constanța. 
Nu este vreo mutație genetică, așa cum ar putea crede unii, sau orice altă încrucișare. Are carnea de 
culoare rozalie datorită unui regim alimentar specific, gândit pentru a obține o carne de pește mai 
sănătoasă. Din păcate, legislația din România nu permite antreprenorilor să amenajeze ferme piscicole. 
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„Din ce am investigat și noi, principala problemă ar fi lipsa cadastrării luciului de apă al Mării Negre. 
Această lipsă a cadastrării conduce la imposibilitatea concesionării de suprafețe pentru activități de 
acvacultură, dar nu numai”, a mai declarat Victor Niță, biolog INCDM Constanța. 
Potrivit specialiștilor, în ultimii ani peștele a ajuns să fie destul de rar pe mesele românilor. Un om 
consumă, astfel, în medie, cinci kilograme de pește pe an. Aceste cifre ne plasează pe ultimul loc într-
un clasament realizat la nivelul Uniunii Europene. 
 
Interviu realizat de – Paula Solomon 
 

 

Hibridul din Constanţa: păstrăvul de apă sărată, „uriaşul” care poate ajunge la două kilograme în 
doar şase luni 

https://adevarul.ro/locale/constanta/hibridul-constanta-pastravul-apa-sarata-uriasul-ajunge-
doua-kilograme-doar-sase-luni-1_606d8c9b5163ec4271b446fc/index.html 

 

Publicat pe 07 aprilie 2021 

Cercetătorii de la Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Marină Grigore Antipa din Constanţa 
au demonstrat că păstrăvul, o specie de apă dulce, se poate dezvolta şi în apa sărată a Mării Negre. În 
doar şase luni, exemplarele au ajuns la o greutate neaşteptată. 
În laboratorul Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Marină Grigore Antipa din Constanţa se 
desfăşoară un experiment de creştere a păstrăvului-curcubeu, o specie extrem de populară în 
acvacultura la nivel mondial, în apă marină. Proiectul, demarat la cererea unui agent economic din 
judeţul Prahova, a început în luna octombrie a anului trecut pe mai multe exemplare de păstrăv cu 
greutăţi diferite, cu o medie între 150 şi 300 de grame, pentru a stabili dimensiunea şi vârsta optime 
pentru transferul în apă sărată.   Având în vedere că păstrăvul-curcubeu este o specie de apă rece şi 
bine oxigenată, creşterea în mare se poate face numai în sezonul rece, între lunile octombrie - mai, 
când pot fi recoltaţi şi comercializaţi, explică dr. Victor Niţă, şeful Departament Resurse Marine Vii din 
cadrul institutului constănţean. Aşa încât au asigurat păstrăvilor în tancurile din laborator condiţii 
similare cu cele din mediul natural, respectiv o salinitate medie de 14-16 % şi o temperatură ce a variat 
de la opt grade Celsius la 20 grade Celsius. 

Cum ajunge un pastrav la o greutate de doua kilograme 
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Ce s-a urmărit prin acest proiect? „Păstrăvul-curcubeu este o specie extrem de populară în acvacultura 
dulcicolă la nivel mondial, dar şi în ţara noastră. Datorită capacităţii de adaptare la mediul salin, având 
în vedere înrudirea sa cu somonul, operatorii din domeniu recurg la aşa-numita «somonare», care 
implică creşterea în apă de mare, coroborată cu un aport de carotenoizi în hrana administrată. 
Păstrăvul somonat astfel obţinut este mai gustos şi mai aspectuos, având o valoare de piaţă mai mare. 
Păstrăvul, fiind o specie de apă dulce, nu se poate reproduce în apă sărată, ci doar se poate dezvolta“, 
adaugă cercetătorul.   Ambele loturi de vieţuitoare s-au adaptat rapid la condiţiile experimentale. 
Primul aspect pe care l-au constatat specialiştii a fost un apetit crescut al vieţuitoarei. După aproximativ 
şase luni, peştii au atins greutatea medie de două kilograme. Experţii nu pot preciza în cât timp ajunge 
păstrăvul la această greutate, întrucât nu prea sunt lăsaţi să crească, fiind recoltaţi timpuriu. „În medie, 
în apa dulce, creşterea unui păstrăv este de 800 grame – un kilogram într-un an, iar în experimentul 
din laborator, de la 300 de grame au ajuns la două kilograme în doar şase luni. 
Odată crescut în apa sărată, păstrăvului i se spune că este „somonat“. „Procesul de somonare 
înseamnă, pe de o pare, faptul că este crescut în apă sărată, iar de cealaltă parte, că primeşte o hrană 
bogată în carotenoizi (care conţin caroten), substanţe care ajută la colorarea cărnii, asemănătoare celei 
de somon“, explică Magda Nenciu, asistent cercetare în cadrul Departamentului Resurse Vii al 
Institutului „Grigore Antipa“ din Constanţa. Nu este singurul proiect derulat de-a lungul anilor în 
laboratorul institutului constănţean. În ultimii ani, au avut loc şi alte experimente de creştere şi de 
adaptare a unor specii valoroase de peşti şi nevertebrate, cum ar fi calcan, sturioni, chefali, midii sau 
căluţi de mare. Aceste mici vieţuitoare, care sunt specie protejată, au fost aduşi de scafandri şi plasaţi 
într-o „maternitate“, un acvariu special, unde s-au creat condiţii cât mai aproape de cele din mediul 
marin, pentru a se reproduce şi pentru a putea fi cercetaţi. Atunci când puietul a ajuns la trei luni, a 
fost eliberat în Marea Neagră.    

 Legislaţia nu permite creşterea păstrăvului în Marea Neagră     

Din păcate, aplicabilitatea comercială a rezultatelor obţinute este în prezent imposibilă, din cauza 
legislaţiei. Vivierele flotante, ca şi orice altfel de instalaţie de acvacultură, nu pot fi amplasate în mare 
din cauza faptului că luciul de apă nu poate fi concesionat potenţialilor investitori. Luciul de apă al 
Mării Negre, care este domeniu public al statului român, în proprietatea Ministerului de Finanţe şi 
administrat de Autoritatea Naţională Apele Române, nu este cadastrat şi intabulat.     Nu au de suferit 
doar agenţii economici care doresc să crească păstrăvi în mediul marin, ci şi cei care au încercat să 
dezvolte culturi de midii sau de stridii. Pe acest fond al lipsei cadastrului, talienele pescarilor sunt 
aruncate în mod ilegal în apa Mării Negre, iar autorităţile închid ochii întrucât nu au nicio soluţie.  

Interviu realizat de – Mariana Iancu 

 

Păstrăv somonat, de Marea Neagră. Experiment reuşit la Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” 



 

 

https://pulsuliesean.ro/pastrav-somonat-de-marea-neagra-experiment-reusit-la-institutul-national-
de-cercetare-dezvoltare-marina-grigore-antipa/?cn-reloaded=1 

Publicat pe 08 aprilie 2021 

Un experiment reușit de cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore 
Antipa”, din Constanța, demonstrează că mediul acvatic marin potențează dezvoltarea unei specii 
dulcicole: păstrăvul curcubeu, după cum a declarant Șeful Departamentului Resurse Vii, dr. Victor Niță 
pentru Radio România Constanța. 
”Înainte de toate aș vrea să punem puțin în context acest experiment, un context cam trist în țara 
noastră în ceea ce privește cadrul legislativ, care guvernează acvacultura marină, în special. Este, deja, 
cunoscut faptul că autoritățile centrale din România nu rezolvă cadrul pentru concesionarea luciului 
de apă marină necesar pentru orice activitate care implică instalații tehnice și tehnologice în Marea 
Neagră. În ciuda acestui context încă nefavorabil, mai mulți operatori economici sunt deja interesați 
de diverse experimentări, pentru ca o dată soluționată această problematică, să poată desfîșura o 
activitate în ceea ce privește acvacultura marină. Am fost contactați de un operator din acvacultura 
dulcicolă, o păstrăvărie din zona Prahova, care dorește să crească în apă de mare păstrăvul curcubeu”. 
I se mai spune și păstrăv somonat. De ce, aflăm de la Magda Nenciu, asistent cercetare în cadrul 
Departamentului Resurse Vii al INCDM Grigore Antipa, din Constanța: 
”Acest proces de somonare este reprezentat, pe de-o parte, de creșterea în apă sărată, pe de alta, prin 
aportul de hrană bogată în carotenoizi, care ajută la colorarea cărnii, asemănătoare celei de somon, 
dar este vorba de specii absolut diferite. Păstrăvul curcubeu se adaptează foarte bine la mediul salin, 
trecerea de la apa dulce la una cu o salinitate de 14-max.16/1000 s-a realizat gradual și s-au adaptat 
foarte repede. Rezultatele obținute ne-au surprins extrem de plăcut și pe noi. E adevărat că ne 
așteptam să crească, dar au crescut de aprox. patru ori. Acestă specie preferă temperaturi mai scăzute 
ale apei, tocmai de aceea, ideea acestui experiment a fost să testăm ritmul de creștere pe perioada 
iernii, pentru că în perspectiva fericită în care se va rezolva acest context legislativ și operatorii vor 
putea să-și amplaseze cuștile în mare, acest lucru se va întâmpla numai pe perioada rece a anului, de 
la începutul toamnei până în mai, până în momentul în care începe să se încălzească apa, deoarece 
temperatura va deveni prea ridicată pentru a permite dezvoltarea lor optimă, ei ajungând la niste 
dimensiuni excelente pentru a fi puși pe piață”.În tancurile din laborator, exemplarele de păstrăv 
somonat, aduse în octombrie anul trecut la 300 de grame, au ajuns în aproximativ șase luni la două 
kilograme, ceea ce dovedește că ar fi o afacere extrem de profitabilă pentru operatorii economici. 
 

 

Un experiment inedit nu poate fi pus în practică din cauza legislației din România. Ce au descoperit 
cercetătorii de la Grigore Antipa 
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https://www.impact.ro/un-experiment-inedit-nu-poate-fi-pus-in-practica-din-cauza-legislatiei-din-
romania-ce-au-descoperit-cercetatorii-de-la-grigore-antipa-162062.html 

Publicat pe 12 aprilie 2021 

Un experiment inedit nu poate fi pus în practică.  Experimentul reușit cu succes de către Institutul de 
Cercetare Marina din Constanța nu poate fi pus în practică din cauza legislației din România. 
Cercetătorii de la Grigore Antipa au reușit să demonstreze că păstrăvul somonat, o specie de apă dulce, 
se poate dezvolta şi în apa sărată a Mării Negre. În şase luni, exemplarele au ajuns la aproape două 
kilograme. 
Un experiment inedit nu poate fi pus în practică 
Experimentul s-a desfășurat în bazinele din laboratorul Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare 
Marină Grigore Antipa din Constanţa. Și a vizat dezvoltarea și creșterea păstrăvului-curcubeu, o specie 
extrem de populară în acvacultura la nivel mondial, în apă marină. Proiectul a fost demarat la cererea 
unui agent economic din localitatea Cheia, judeţul Prahova și a început în luna octombrie a anului 
trecut. A fost adus păstrăv cu greutăţi diferite, între 150 şi 300. 
În bazinele de mare capacitate de la institut au fost asigurate toate condițiile similare cu cele din mediul 
natural, mai exact o salinitate de 14-16% şi o temperatură cât mai apropiată de cea din apele dulci. 
Păstrăvul somonat astfel obţinut este mai gustos şi mai aspectuos, având o valoare de piaţă mai mare. 
“Am fost contactati de un operator privat din zona Cheia care a vrut să experimentăm creșterea 
păstravului curcubeu în apă de mare. Nu este o tehnologie revoluționară, dar s-a dorit testarea în 
condiții specifice Mării Negre. S-a dorit testarea în condiții specifice ale Marii Negre și cu date 
actualizate la nivelul anului 2021 pentru a dezvolta o afacere în acvacultură marină. Am testat doua 
loturi de dimensiuni diferite să vedem care este mai potrivit introducerii în apă de mare, a declarat 
Victor Niță, cercetător INCDM Grigore Antipa. 

 

Ambele tipuri de pești s-au adaptat rapid la 
condiţiile din Marea Neagră. experimentale. 
Primul aspect pe care l-au constatat specialiştii a 
fost un apetit crescut al vieţuitoarei. După 
aproximativ şase luni, peştii au atins greutatea 
medie de două kilograme. 
Am avut loturi de 15o-2oo grame și respectiv 
peste 35o grame la momentul introducerii în apa 
de mare. Concluziile prelminare au fost 
îmbucuratoare. Detaliez că de la 250 de grame 
am ajuns la 2 kilograme în șase luni, și tineti cont 
de faptul că în acvacultura piscicolă, această 
specie are un câștig de 800 de grame maxim pe 
an, deci diferențele sunt foarte mari. Aceste 
tipuri de experimentări au mai fost făcute în anii 
80, diferența mare o constituie hrana care atunci 
era preparată în institut, acum am adus hrană 
specială. 
 

Păstrăvul este o specie de apă dulce, dar este înrudită cu somonul și are practic un bagaj genetic care-
i conferă această adaptare la apa de mare. Practic, o specie de pește care face schimbări între apa 
dulce și apa sarată trebuie să fie capabilă de un fenomen numit osmo-reglare. Aceasta osmo-reglare 
este un fenomen guvernat de altfel ca oricare altul de bagajul genetic, pe care această specie spre 
deosebire de altele, îl are. În momentul în care-l trecem în apa de mare, acest proces cunoscut drept 
somonare îl face să fie și mai aspectuos și mai gras, și mai gustos, a mai spus Victor Niță. 
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Ceea ce s-a studiat în laborator se referă la rata de creștere. A înregistrat dimensiuni și greutăți notabile 
în cateva luni. Și este socotit drept un succes pentru creșterea lui în condițiile Mării Negre. Este folosit 
un sistem recicurlant, pentru că păstrăvul trăiește în apele repezi și atunci având în vedere aceste 
condiții el a aratat o tendință și de creștere și dezvoltare foarte bună în condițiile Mării Negre, a spus 
și Valeria Abaza, director INCDM Grigore Antipa. 
 
Interesant este însă că deși păstravul este specie de apă dulce si teoretic nu se poate reproduce în apă 
sărată, au apărut și primele semne care dovedesc contrariul. Deși expermentul s-a dovedit a fi un real 
succes, aplicabilitatea lui din punct de vedere commercial nu poate fi realizată. 

 

 

Păstrăvul, peşte de apă dulce, s-a adaptat uşor la condiţiile din Marea Neagră. La ce concluzie au 
ajuns cercetătorii 

https://stiripesurse.directorylib.com/pastravul-peste-de-apa-dulce-s-a-adaptat-usor-la-conditiile-din-
marea-neagra-la-ce-concluzie-au-ajuns-cercetatorii-407125.html 

Publicat pe 12 aprilie 2021 

Păstrăvul, o specie de peşte de apă dulce, se poate dezvolta şi în apa sărată a Mării Negre. Este ceea 
ce au demonstrat cercetătorii Institutului "Grigore Antipa" din Constanţa. În 6 luni de la demararea 
proiectul, exemplarele de păstrăv au avut o creştere spectaculoasă, ajungând la aproape două 
kilograme. 
Chiar dacă este o specie de peşte de apă dulce, păstrăvul se poate dezvolta şi în apa sărată 

 

Legislaţia nu permite creşterea păstrăvului în Marea 
Neagră. Luciul de apă este deținut de statul român și nu 
poate fi concesionat pentru acvacultura din cauza lipsei 
cadastrărtii si intabulării Mării Negre. Ar exista o 
soluție, și anume înființarea unor ferme pe uscat. Asta 
însă presupune costuri mult mai mari iar șansele de 
reușită se reduc simțitor. 
 
 

De Ioana Constantin  

https://stiripesurse.directorylib.com/pastravul-peste-de-apa-dulce-s-a-adaptat-usor-la-conditiile-din-marea-neagra-la-ce-concluzie-au-ajuns-cercetatorii-407125.html
https://stiripesurse.directorylib.com/pastravul-peste-de-apa-dulce-s-a-adaptat-usor-la-conditiile-din-marea-neagra-la-ce-concluzie-au-ajuns-cercetatorii-407125.html
https://www.impact.ro/author/catalina-buzoianu


 

 

Păstrăvul s-a adaptat uşor la condiţiile din Marea Neagră 
Proiectul pentru aclimatizarea păstrăvului la condiţiile din Mărea Negră a început la cererea unui 
operator economic din Prahova. Cercetătorii au asigurat, în laborator, toate condiţiile necesare pentru 
creşterea şi dezvoltarea păstrăvului. 
Valeria Abaza, director Institut de Cercetare: Este folosit un sistem recirculant pentru că păstravul este 
o specie de apă repede, el trăieşte în apele de munte în general şi îi place mult oxigen, apa oxigenată. 
Victor Nița cercetator: Am testat două loturi, de dimensiuni diferite, pentru a vedea care dimensiune, 
care vârstă, este mai potrivită introducerii în apa de mare. De la o medie de 250 de grame am ajuns la 
2 kilograme, în 6 luni. 
La ce concluzie au ajuns cercetătorii 
Păstrăvul s-a adaptat uşor la condiţiile din Marea Neagră şi s-a dezvoltat rapid. 
Victor Nița cercetator: În momentul în care îl trecem în apa de mare, acest proces cunoscut drept 
somonare, îl face să fie şi mai aspectuos şi mai gras şi mai gustos. Apa de mare îi stimulează apetitul şi 
ritmul de creştere. 
Aceste experimente au mai fost făcute în laboratorul institutului în anii '80. 
Victor Nița cercetator: Diferenţa foarte mare o constituie hrana, care atunci a fost preparată în institut, 
iar în acest experiment am utilizat pelete de la producători consacraţi, pelete bogate în carotenoizi, 
speciale pentru acest proces de somonare a păstravului, care probabil si-au spus cuvântul şi în ritmul 
de creştere, care este superior celui observat în trecut. 
Deşi experimentul a avut succes, legislaţia nu permite, în acest moment, creşterea păstrăvului în scop 
comercial în Marea Neagră. 
 

 

Păstrăvul, peşte de apă dulce, s-a adaptat uşor la condiţiile din Marea Neagră. La ce concluzie au 
ajuns cercetătorii 

https://observatornews.ro/social/pastravul-peste-de-apa-dulce-sa-adaptat-usor-la-conditiile-din-
marea-neagra-la-ce-concluzie-au-ajuns-cercetatorii-415934.html 

Publicat pe 12 aprilie 2021 

Păstrăvul, o specie de peşte de apă dulce, se poate dezvolta şi în apa sărată a Mării Negre. Este ceea 
ce au demonstrat cercetătorii Institutului "Grigore Antipa" din Constanţa. În 6 luni de la demararea 
proiectul, exemplarele de păstrăv au avut o creştere spectaculoasă, ajungând la aproape două 
kilograme. 

https://observatornews.ro/social/pastravul-peste-de-apa-dulce-sa-adaptat-usor-la-conditiile-din-marea-neagra-la-ce-concluzie-au-ajuns-cercetatorii-415934.html
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Chiar dacă este o specie de peşte de apă dulce, păstrăvul se poate dezvolta şi în apa sărată 
Păstrăvul s-a adaptat uşor la condiţiile din Marea Neagră 
Proiectul pentru aclimatizarea păstrăvului la condiţiile din Mărea Negră a început la cererea unui 
operator economic din Prahova. Cercetătorii au asigurat, în laborator, toate condiţiile necesare pentru 
creşterea şi dezvoltarea păstrăvului. 
 
Valeria Abaza, director Institut de Cercetare: Este folosit un sistem recirculant pentru că păstravul este 
o specie de apă repede, el trăieşte în apele de munte în general şi îi place mult oxigen, apa oxigenată.  
 

 

Victor Nița cercetator: Am testat două loturi, de dimensiuni diferite, pentru a vedea care dimensiune, 
care vârstă, este mai potrivită introducerii în apa de mare. De la o medie de 250 de grame am ajuns la 
2 kilograme, în 6 luni. 
 

 

La ce concluzie au ajuns cercetătorii 
 
Păstrăvul s-a adaptat uşor la condiţiile din Marea Neagră şi s-a dezvoltat rapid. 
Victor Nița cercetator: În momentul în care îl trecem în apa de mare, acest proces cunoscut drept 
somonare, îl face să fie şi mai aspectuos şi mai gras şi mai gustos. Apa de mare îi stimulează apetitul şi 
ritmul de creştere. 
 
Aceste experimente au mai fost făcute în laboratorul institutului în anii '80. 
 
Victor Nița cercetator: Diferenţa foarte mare o constituie hrana, care atunci a fost preparată în institut, 
iar în acest experiment am utilizat pelete de la producători consacraţi, pelete bogate în carotenoizi, 



 

 

speciale pentru acest proces de somonare a păstravului, care probabil si-au spus cuvântul şi în ritmul 
de creştere, care este superior celui observat în trecut. 
Deşi experimentul a avut succes, legislaţia nu permite, în acest moment, creşterea păstrăvului în scop 
comercial în Marea Neagră. 
 
 
 
 

 
 
Un experiment a demonstrat că păstrăvul poate crește și în apa sărată a Mării Negre, dar legislația 
nu permite asta 
 
https://www.digi24.ro/stiri/un-experiment-a-demonstrat-ca-pastravul-poate-creste-si-in-apa-sarata-
a-marii-negre-dar-legislatia-nu-permite-asta-1493781 

Publicat 13.04.2021 

Cercetătorii din Constanța au demonstrat că păstrăvul, o specie de apă dulce, se poate adapta şi în 
apa sărată a Mării Negre.Experimentul a fost realizat în laboratorul de acvacultură al Institutului de 
Cercetări Marine din Constanța.În noiembrie 2020, în două bazine cu apă de mare au fost puși pești cu 
greutate între 150 și 300 de grame. După șase luni, ei au ajuns la greutatea de două kilograme.  
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Păstrăvul, care este adaptat la mediul de apă dulce, poate ajunge într-un an la o greutate de 800 de 
grame. Experimentul a demonstrat, așadar, că păstrăvul se poate adapta și crește chiar mai mult și mai 
repede în apă sărată. 
Deși a fost un succes, rezultatele experimentului nu pot fi aplicate, deoarece legislația nu permite acest 
lucru. Luciul de apă al Mării Negre este domeniu public al statului român, în proprietatea Ministerului 
de Finanţe şi administrat de Autoritatea Naţională Apele Române și nu este cadastrat şi intabulat. 
Așadar, nu poate fi concesionat pentru acvacultură, iar instalaţiile de acvacultură nu pot fi amplasate 
în mare. 
Editor : Georgiana Marina 
 

 

 

Păstrăv somonat, de Marea Neagră - Litoral TV 

https://www.constanta.press/news/pastrav-somonat-de-marea-neagra-litoral-tv?uid=536364 

Publicat 13.04.2021 
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Experiment: Pastrav crescut in apa sarata 

https://www.digi24.ro/emisiuni/jurnale/jurnal-ora-18-00-13-aprilie-2-1494493  
Publicat 13.04.2021 
 
 

 

Video | păstrăvul ar putea trăi în Marea Neagră 

https://www.stirilekanald.ro/tv/?sid=aTgsMXVMVyww 
Publicat 14.04.2021 
 

 

Avertismentul salvamarilor: În Mamaia a crescut pericolul de înec! 

https://www.antena3.ro/emisiuni/news-hour-with-cnn/salvamarii-avertizeaza-parintii-in-mamaia-a-
crescut-pericolul-de-inec-601664.html 

Publicat 17.04.2021 
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În urma lucrărilor de lărgirea a plajei în stațiunea Mamaia, apa e acum mai adâncă aproape de mal, 
potrivit Antena 3. 
 
 

 
 
 

"Situaţia necesită o mare vigilenţă a serviciului salvamar. Cel puţin un an de zile, cei care au copii mici 
ar putea să viziteze mai mult sudul staţiunii, unde înnisiparea a avut loc acum 5-6 ani. Efectele 
înnisipării zonelor de plajă vor avea efecte şi asupra vieţii subacvatice marine din zona costieră.", 
spune Răzvan Mateescu, cercetător ştiinţific INCDM. 
de Mia Lungu 

 

VOICES FROM THE FIELD : Laura Boicenco 

 

 
 
https://tesim-enicbc.eu/voices/laura-boicenco/?fbclid=IwAR2UFbWh-
vhMGu8DA84brdOUWBeYpMOfYzJL0O5hFghv-oQBROk1Uq-Tx5Q 
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Publicat 31.05.2021 

 

Mucilagiul marin, o amenințare pentru litoralul românesc, care vine tocmai de pe coasta Turciei 

https://www.impact.ro/mucilagiul-marin-o-amenintare-pentru-litoralul-romanesc-care-vine-
tocmai-de-pe-coasta-turciei-190818.html 

Publicat: 17.06.2021 

 

De o lună, Turcia se confruntă cu acest fenomen rar: o regiune extinsă a Mării Marmara, situată în 
nord-vestul țării, este acoperită de mucilagiul marin – o substanță vâscoasă ce acoperă suprafața apei 
ca o pătură. Poluarea și schimbările climatice se numără printre factorii care determină apariția 
acesteia, care oprește oxigenul să pătrundă în apă, distrugând astfel flora și fauna. 

Colmatează branhiile peștilor sau aparatul de filtrare al moluștelor. De asemenea, aceste aglomerări, 
dacă se depun pe fundul marii. Se descompun și duc la o hipoxie deoarece consumă oxigenul din apele 
de adânc, a spus și Laura Boicenco, Institutul de Cercetări Marine. 

Ioana Constantin 
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Animație grafică: Se rup norii în România, din cauza ciclonului din Marea Neagră. Va ploua într-o zi 
cât pentru o lună 

https://observatornews.ro/vremea/animatie-grafica-se-rup-norii-in-romania-din-cauza-ciclonului-
din-marea-neagra-va-ploua-intro-zi-cat-pentru-o-luna-425175.html 

Publicat: 18.06.2021 

 Ciclon format deasupra Mării Negre 
 
Furtunile sunt aduse de ciclonul format deasupra Mării Negre care nu se mai dă dus. Nu numai la 
Galaţi, ci şi în alte 12 judeţe aflate sub cod portocaliu, unde până mâine la ora 23 va ploua cât pentru 
o lună întreagă. 

Andreea Filip, reporter Observator: Plajă din stațiunea Mamaia a fost înghițită de apă aproximativ 10 
metri. Steagul roșu a fost arborat de către salvamari, scăldatul este interzis, marea este foarte 
agitată. Așadar, planurile turiștilor pentru acest sfârșit de săptămână au fost date complet peste cap. 

Câţiva turişti zgribuliţi tot au ieşit însă pe plajă. Specialiştii avertizează temerarii că nu e de glumit cu 
marea în aceste zile. 
 
Răzvan Mateescu, Departamentul de Oceanografie: Putem vedea de asemenea o creștere a înălțimii 
valurilor, pe anumite zone înălțimea valurilor crescând peste doi metri. Acestea pot aduce bineînțeles 
niște probleme pentru navigație, de asemenea pentru înotători. 
 
Nu numai ţara noastră suferă de pe urma ciclonului. Majoritatea ţărilor limitrofe se află sub avertizări 
de ploi torenţiale şi de inundaţii. 
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Vreme instabilă pe litoral 

 

https://fb.watch/6hdKHKsB_E/ 

Publicat: 18.06.2021 

 

 

Rapanele, pe cât de gustoase, pe atât de periculoase pentru ecosistemul din Marea Neagră 

https://www.dobrogea.tv/stire/Actualitate/22139/rapanele-pe-cat-de-gustoase-pe-atat-de-
periculoase-pentru-ecosistemul-din-marea-neagra.html?fbclid=IwAR3IIomdgkcNQe7xaBu-
ZIpeAD7stZzzrKUbRDkBfHwjV3-lia-P1Ka6aPc 

Publicat: 21.06.2021 

 

În ultima vreme, biologiiși specialiștii din domeniul marin au căutat soluții pentru a ține sub control 
înmulțirea moluștelor. Pescuitul și valorificarea lor economică reprezintă, până în prezent, cea mai 
eficientă soluție. 

„A început să fie mai mult consumată carnea de rapană în alimentația oamenilor. Inițial, a fost pescuită 
mai mult cu scafandri, vorbesc de România, de litoralul românesc. Cantitățile pescuite cu scafandri nu 
erau foarte mari, câteva sute de tone pe an. În schimb, începând cu anul 2013, a fost introdusă în 
legislație unealta de pescuit numită Beam Trawl, care este o unealtă cu o capacitate destul de mare de 
recoltare a speciei rapana”, a declarat dr. Victor Niță, șef Departament Resurse Marine Vii INCDM. 

Rapanele nu au pătruns invaziv doar în Marea Neagră. În ultimii ani, moluștele au invadat noi teritorii 
din Marea Nordului, dar și din vestul Oceanului Atlantic. 

Roxana Dumitrică 
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A comandat o porție de hamsii pe litoralul românesc și a rămas oripilat. Ce a găsit un român în 
farfurie 

https://redactia.ro/a-comandat-o-portie-de-hamsii-pe-litoralul-romanesc-si-a-ramas-oripilat-ce-a-
gasit-un-roman-in-farfurie-127501 

Publicat: 29.06.2021 

Deși marea majoritate ajunși pe litoralul românesc se așteaptă să mănânce pește proaspăt prin din 
apele Mării Negre aflate pe teritoriul românesc, aceștia primesc pește din Bulgaria sau Turcia. În urma 
unui reportaj făcut la malul mării, mai mulți comercianți au povestit faptul că majoritatea produselor 
sunt aduse de la vecinii bulgari, motivând că pescarii români activează legal și că asta ar fi problema 
lipsei de peste românesc. 

Autoritățile și pescarii promit că vom avea din ce în ce mai multă marfă românească, acum că au 
început să apară mai mulți hamsii în Marea Neagră. Conform declarațiilor oamenilor din domeniu, din 
primăvara acestui an, multe specii de pește au început să migreze spre România, ele provenind din 
Turcia și Georgia. 

„Apariţia acestei specii la litoralul românesc, în aprilie, este datorată faptului că aceasta nu mai 
migrează în zona Turciei sau a Georgiei.„,a declarat George Țiganov, cercetător Institutul Grigore 
Antipa 

Purcel Miruna 
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Războiul rapanelor din Marea Neagră. De ce Uniunea Europeană vrea să oprească exploatarea lor 

https://www.impact.ro/razboiul-rapanelor-din-marea-neagra-de-ce-uniunea-europeana-vrea-sa-
opreasca-exploatarea-lor-210748.html 

Publicat: 06.08.2021 

 

Războiul rapanelor din Marea Neagră. Vești proaste pentru turiștii amatori de fructe de mare. 
Rapanele din Marea Neagră ar putea dispărea din meniurile cherhanalelor. Uniunea Europeană vrea 
să oprească exploatatea lor. Pescarii spun însă că aceasta decizie ar duce la falimentarea sectorului 
piscicol si la fel de mult ar aavea de suferit si cel turistic. 

Războiul rapanelor din Marea Neagră 

Rapanele sunt unele dintre cele mai cerute preparate în cherhanalele de pe litoral. Gătite pe plita sub 
formă de frigărui, în sos de vin roșu sau pe platourile calde, acestea sunt preferatele turiștilor aflati in 
vacant pe litoral. De altfel, acești melci marini sunt unele dintre puținele fructe de mare pescuite în 
Marea Neagră, alături de midii. 
 
Este unul dintre cele mai căutate produse și sunt din ce în ce mai rare. Ar fi o mare pierdere și pentru 
noi și pentru client, pentru că turistul nostru s-a învățat cu aceste fructe de mare autohtone, a spus 
Sorin Rusu, manager cherhana. 
 
Și turiștii sunt de aceeași parte a baricadei. Recunosc că nu exista vacanță fără o masă pescărească, iar 
rapanele nu lipsesc din meniu. Iar eliminarea lor din Marea Neagră ar fi o decizie greșită. Asta i-ar 
determina pe administratorii de cherhanale să importe, ceea ce ar duce la costuri suplimentare, iar 
asta s-ar resimți ulterior în prețurile pe care le vor plăti turiștii. 
Uniunea Europeană are însă o alta viziune asupra situației. Și în următorii ani ar putea decide ca 
rapanele sunt o specie invazivă, iar România și Bulgaria ar trebui să ia măsuri în aceste condiții. 
Măsurile nu trebuie să fie agresive. Specialiștii sunt însă de parare că masura este una extrem de dură 
și nu se impune. În condițiile în care pescuitul de rapane a scăzut din punct de vedere cantitativ, iar 
situația este sub control. 
Va impacta sectorul de pescuit. Rapana reprezintă 95 % din flota de pescuit. Va dispărea din meniurile 
restaurantelor. Am putea să o aducem din import din China sau Japonia. Ceea ce nu este fezabil. În 
2012, cu scafandrii se scoteau în jur de 900 kg pe an, apoi dupa ce a fost introdusă metoda cu traul, 



 

 

am ajuns în 2017 la 10.000 de tone. În acest moment stocul este sub control, captura a scăzut, anul 
trecut s-au înregistrat 4500 tone. Ceea ce ar putea permite să rămână ca resursă exploatabilă, a 
declarat Victor Niță, biolog INCDM Grigore Antipa. 
Există o tendință generală prin care se dorește îndepărtarea speciilor invazive. Lucrurile trebuie 
înțelese global. Rapana este bună. Ce e drept, scade presiunea pe pește, pe calcan, iar colectarea cu 
traul este discutabilă, dar una peste alta această specie îmbogățește Marea Neagră. Din punctul meu 
de vedere, părerea mea este că trebuie să rămână, a spus și Adrian Bilba, director CMSN Constanța. 
 
Cât despre o eradicare imediată a speciei, acest lucru, spun specialiștii, este imposibil pe litoralul 
românesc. În zona de sud, relieful marin nu ar permite decât intervenția scafandrilor, iar pentu asta ar 
fi nevoie de un număr foarte mare de oameni. Iar în nord, o activitate intensă a traulelor ar afecta 
mediul acvatic. 
 
Există o mare problemă legată de relieful litoralului și tocmai de aceea cred ca nu va putea fi pusă în 
aplicare această inițiativă. În sud avem stânci și crevașe și poate fi eradicată această specie doar 
manual, cu scafandrii. Efortul logistic ar fi considerabil și nu se poate. IÎn nord, cu traul, aceasta metodă 
are un impact asupra fundului mării. Sunt exemplare de calcan acolo. Ar însemna o utilizare intensă și 
cu efect dezastruos, a mai spus Victor Niță. 
 
Singura soluție ar fi ca statele Uniunii Eropene cu ieșire la Marea Neagră, vizate de aceasta inițiativă, 
să se așeze la masa discuțiilor și să ajungă la un consens, astfel încât rapana să rămână în continuare o 
resursă exploatabilă, chiar dacă vorbim de o specie invazivă. 
 
Ioana Constantin 
 
 

https://www.facebook.com/Antena3Constanta/ 

Motivul pentru care algele nu apar pe litoralul bulgăresc. Dunărea este de „vină”! 
 

https://www.impact.ro/avertisment-pentru-romanii-care-merg-la-mare-ce-masuri-de-urgenta-au-fost-luate-pe-litoralul-romanesc-210255.html
https://www.impact.ro/avertisment-pentru-romanii-care-merg-la-mare-ce-masuri-de-urgenta-au-fost-luate-pe-litoralul-romanesc-210255.html
https://www.impact.ro/cum-arata-plaja-la-marea-neagra-in-urma-cu-mai-bine-de-100-de-ani-nu-toata-lumea-isi-permitea-sa-mearga-pe-litoral-204184.html
https://www.impact.ro/author/catalina-buzoianu
https://www.facebook.com/Antena3Constanta/


 

 

 
 
https://www.click.ro/news/national/motivul-pentru-care-algele-nu-apar-pe-litoralul-bulgaresc-
dunarea-este-de-vina 

Publicat: 13.08.2021 

 
Apariția algelor marine ar trebui să ne bucure, spun specialiștii. Ele sunt dovada faptului că marea este 
productivă. Chiar dacă miros urât odată ajunse la mal, chiar dacă au o textură neplăcută și ne crează 
disconfort, algele marine au un rol extrem de important în menținerea vieții subacvatice. 
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” primul studiu al algelor 
pe litoralul românesc a început în anul 1907, iar până în prezent specialiștii au identificat un număr de 
162 de specii grupate în 4 încrengături, 5 clase, 21 de ordine și 34 de familii. Experții din cadrul 
I.N.C.D.M. precizează faptul că vegetația marină reprezintă pentru nevertebrate și pești un spațiu vital 
pentru hrănire, reproducere și protecție împotriva acțiunii deranjante a apei, a luminii excesive și a 
răpitorilor. De asemenea, în urma studiilor efectuate de-a lungul timpului, biologii români au 
descoperit importanța macroalgelor care au și un rol de protecție a țărmului împotriva eroziunii.  

Invazie de meduze la Năvodari. Sunt periculoase pentru turiști? Explicația specialiștilor 

 

 

https://www.observatorulph.ro/video/2616529-foto-video-invazie-de-meduze-la-navodari-sunt-
periculoase-pentru-turisti-explicatia-specialistilor 

 

Publicat: 17.08.2021 

https://www.click.ro/news/national/motivul-pentru-care-algele-nu-apar-pe-litoralul-bulgaresc-dunarea-este-de-vina
https://www.click.ro/news/national/motivul-pentru-care-algele-nu-apar-pe-litoralul-bulgaresc-dunarea-este-de-vina
http://www.rmri.ro/Home/Home.html
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https://www.observatorulph.ro/video/2616529-foto-video-invazie-de-meduze-la-navodari-sunt-periculoase-pentru-turisti-explicatia-specialistilor


 

 

 

Vreți să știți cum e la mare? Mai exact la Năvodari? Invazie de meduze în mare. Sa nu-mi spuneți că e 
ceva normal. Până anul acesta eu nu am văzut nici pe litoralul românesc, nici în Spania, Italia, Sardegnia, 
pe unde am mai fost eu. Turiștii încearcă pe cât posibil să le ocolească” ne-a transmis unul din cititorii 
noștri aflați acum pe plaja din Năvodari, împreună cu imagini ce pot fi accesate mai jos. 
Specialiștii Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța 
susțin că meduzele care au apărut în număr mare în ultimele zile, pe plajele de pe litoralul românesc, 
sunt o specie comună și nu sunt periculoase. 
„Exemplarele prelevate de pe plajă au fost studiate de specialiștii noștri și s-a ajuns la concluzia că este 
vorba de o specie comună, și anume Rhizostoma pulmo (Macri, 1778), așa numita meduză de apă 
caldă, distribuită pe scară largă în Oceanul Atlantic, estul Mediteranei și Marea Neagră, și nu 
Rhizostoma octopus, specie caracteristică zonelor mai reci (Marea Nordului)”, explică dr. Adrian 
Filimon, reprezentant al INCDM „Grigore Antipa”, citat de cugetliber.ro. 
 
David Mihalache 

Tot mai puţini delfini în Marea Neagră 
 

 
 
https://www.primatv.ro/stiri/intern/tot-mai-putini-delfini-in-marea-neagra-20379511 
Publicat: 01.09.2021 

 

250 de mii de delfini mai sunt în Marea Neagră! Ultimul recensământ făcut, a scos în evidenţă faptul 
ca sunt aproape la jumătate faţă de cât se aşteptau cercetătorii! Este un studiu al expertilor din 6 ţări 
cu ieşire la Marea Neagră, finanţat timp de 3 ani cu bani europeni. Cu noile date, cercetătorii vor să 
ceară autorităţilor măsuri de protecţie pentru delfini. 

Studiul la care au luat parte România, Bulgaria, Ucraina, Rusia, Georgia şi Turcia a pornit în 2019 când 
se estima că numărul delfinilor este de 200 de mii. Asta în condiţiile în care cercetările din 195o arătau 
că numărul acestor mamifere era de 2 milioane de exemplare. Specialiştii au monitorizat coloniile de 
delfini din aer, dar şi de pe apă. Datele obţinute arată o decimare a numărului de delfini faţă de 1950, 
dar o mică îmbunătăţire faţă de 2o19. 

https://www.primatv.ro/stiri/intern/tot-mai-putini-delfini-in-marea-neagra-20379511


 

 

Specialiștii trag un semnal de alarmă. Dispar DELFINII din Marea Neagră! 
 

 
 
 
https://www.realitatea.net/stiri/actual/specialistii-trag-un-semnal-de-alarma-dispar-delfinii-din-
marea-neagra_612f2a203e7ec33b35339fb2 
 

Publicat: 01.09.2021 

 

S-a încheiat recensământul delfinilor din Marea Neagra, iar veștile sunt îngrijorătoare. Deși cercetătorii 
se așteptau ca numărul acestora să se apropie de jumatate de milion, datele adunate sunt șocante. 
În toată Marea Neagră mai sunt puțin peste 250 de mii de exemplare, aproape de trei ori mai puține 
decât în Marea Mediterană. Cu noile date, cercetătorii vor să ceară autorităților măsuri de protectie 
pentru delfini.  
Studiul la care au luat parte România, Bulgaria, Ucraina, Rusia, Georgia și Turcia a început în 2019 când 
se estima că numarul delfinilor este de 200 de mii. Asta în condițiile în care cercetările din 1950 arătau 
că numărul acestor mamifere era de 2 milioane de exemplare. 
Delfinii dispar din Marea Neagră din cauza oamenilor, susțin specialiștii. Poluarea, braconierii, dar şi 
turiştii contribuie la distrugerea speciei. Dușmanii de moarte ai delfinilor sunt plasele pescărești. 
Cercetătorii susţin că într-un singur sezon de pescuit industrial, există riscul ca 40% din populaţia de 
delfini din Marea Neagră să dispară. 

 AUTOR: Claudia Dascălu 
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Spectacol neobișnuit oferit de Marea Neagră: Apa are două culori. Cum este posibil 
 

 
 
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/spectacol-neobisnuit-oferit-de-marea-neagra-apa-are-doua-
culori-cum-este-posibil.html 
 

Publicat: 03.09.2021 

Marea Neagră oferă un spectacol neobișnuit în aceste zile: o regăsim în două culori perfect delimitate 
în zona multor stațiuni. 
Pentru că lucrările de lărgire a plajelor au adus nisip nou la mal, apa este de un verde - ireal, ca în 
fotografiile perfecte. 
Dar acolo unde se întâlnesc curenți puternici, apa mării noastre se schimbă brusc în albastru. Iar noi o 
alintăm marea neagră. 
În larg, marea noastră se schimbă de la albastru închis la verde cu un contur perfect. 
Se întâmplă asta pentru că - spun specialiștii - se întâlnesc două fronturi total diferite care nu se 
contopesc. Nisipul fin antrenat de curent la mal este blocat de curenții puternici și nu înaintează. 
Fenomenul nu e unul natural în acest caz, ci unul artificial și este provocat de lucrările de lărgire a 
plajelor. 
 
Răzvan Mateescu - specialist Incdm: “Etapa tehnologică presupune aruncarea în mare a unor cantități 
foarte mari de arocamente, ele vin și cu o fracțiune fină, iar această fracțiune fină de sediment este 
antrenată de curenți și cumva propagată chiar și în apă de îmbăiere. Fronturi cu caracteristice diferite 
cum sunt la gurile Dunării, de exemplu, caz în care până de apă dulce este foarte bine delimitată de 
masă de apă sărată”. 
 
Turiștii au surprins în poze diferențele de culoare și se bucură de spectacolul creat de mare. 
Astfel de fenomene pot fi întâlnite și în cazul în care masele de apă care se întâlnesc au caracteristici 
diferite: temperaturi sau salinitate. Se întâmplă inclusiv în locul în care Marea Baltică se întâlnește cu 
Marea Nordului. 
Experții spun că la noi sedimentele sunt acum într-o fază de redistribuire și ar putea dura câțiva ani 
până când nisipul nou adăugat plajelor să se așeze definitiv. 
 
Daniel Năstase 
 

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/spectacol-neobisnuit-oferit-de-marea-neagra-apa-are-doua-culori-cum-este-posibil.html
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Marea Neagră și-a schimbat culoarea. Specialiștii atrag atenția: Fenomenul nu e natural. 
 

 
 
https://evz.ro/marea-neagra-si-a-schimbat-culoarea-specialistii-atrag-atentia-fenomenul-nu-e-
natural-foto.html 
 
Publicat: 03.09.2021 
 
Spectacol de culori la Marea Neagră. Datorită lucrărilor de lărgire a plajelor, care au implicat aducerea 
nisipului nou la mal, Marea Neagră prezintă două culori perfect delimitate. Turiștii au remarcat 
fenomenul în mai multe stațiuni. Lucrările de lărgire a plajelor au influențat culoarea Mării Negre, care, 
în unele zone, este verde. Treptat, pe măsură ce curenții apei se întâlnesc, apa își schimbă culoarea 
brusc în albastru. În larg, Marea Neagră capătă din nou o nuanță verde, foarte bine delimitată. 
Potrivit specialiștilor, transformările remarcate de turiști la Marea Neagră au loc datorită confruntării 
a două fronturi diferite, care, însă, nu se contopesc. „Nisipul fin antrenat de curent la mal este blocat 
de curenții puternici și nu înaintează”, explică specialiștii. Explicația oferită de specialiști pentru 
fenomenul în cauză are legătură directă cu lucrările de lărgire a plajelor.  
„Etapa tehnologică presupune aruncarea în mare a unor cantități foarte mari de arocamente, ele vin 
și cu o fracțiune fină, iar această fracțiune fină de sediment este antrenată de curenți și cumva 
propagată chiar și în apă de îmbăiere. Fronturi cu caracteristice diferite cum sunt la gurile Dunării, de 
exemplu, caz în care până de apă dulce este foarte bine delimitată de masă de apă sărată”, a explicat 
Răzvan Mateescu, specialist de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină Grigore Antipa. 
 
Andrada Străteanu 
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Cauzele aparitiei meduzelor – TVR 2 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6TaEYfJy_EQ 
 
Publicat: 14.09.2021 

Invazie de meduze in Mamaia Nord – Antena 3 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1040317063472348 
Publicat: 14.09.2021 
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Invazie de meduze pe litoral – Dobrogea Litoral 
 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=J5RW0Xc94ug 
Alertă pe litoral: Invazie de meduze în Mamaia și Năvodari – Ce spun specialiștii – Realitatea TV 
 

 
 
https://www.realitatea.net/stiri/actual/alerta-pe-litoral-invazie-de-meduze-in-mamaia-si-navodari-
ce-spun-specialistii_6141cfef96449d72e33f55d2 
 
Publicat: 15.09.2021 
 
Plajele de pe litoralul românesc au fost invadate de meduze. Cele mai multe sunt în Mamaia Nord și 
Năvodari. Un fenomen similar s-a înregistrat în urma cu doi ani tot la Mamaia. Specialiștii pun 
fenomenul pe seama schimbărilor climatice. 
În Marea Neagră trăiesc mai multe specii de meduze, dar doar două eșuează pe mal. ,,Aceste meduze 
ajung la o medie de 60 de centimetri. Acestea au culori diferite, de la mov, albastru, până la un 
maroniu’’, a explicat George Harcotă, cercetator stiințific. 
 

https://www.realitatea.net/stiri/actual/alerta-pe-litoral-invazie-de-meduze-in-mamaia-si-navodari-ce-spun-specialistii_6141cfef96449d72e33f55d2
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Ivancica Mihaela 
 
 
INCDM: Este puțin probabil ca o eventuală poluare de la nava Vera Su să afecteze coasta României 

 
 

https://dobrogealive.ro/incdm-este-putin-probabil-ca-o-eventuala-poluare-de-la-nava-vera-su-sa-
afecteze-coasta-romaniei/ 
 
Publicat: 15.10.2021 
Vera Su, o navă încărcată cu peste 3.000 de tone de uree a eșuat pe 20 septembrie la țărmul din zona 
protejată Kaliakra, la mai puțin de 50 km de litoralul românesc. 
În urmă cu câteva zile, autoritățile bulgare au anunțat că nava a început să se scufunde, iar 
organizațiile de mediu au avertizat că există pericolul unei catastrofe ecologice în cazul în care 
îngrășământul chimic ajunge în mare. 
Contactat de „Dobrogea Live”, directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină 
„Grigore Antipa”, Valeria Abaza, a declarat că o eventuală scurgere de uree în zona Kaliakra este 
puțin probabil să afecteze coasta României, întrucât sensul curentului circular general al mării în 
acest perimetru este de la Nord spre Sud. 
 
De asemenea, șefa Institutului a spus că temperatura scăzută a apei ar diminua efectele negative ale 
unei eventuale poluări. 
„Ureea este un îngrășământ chimic folosit în agricultură, care dacă ajunge în apă se dizolvă, și, având 
o concentrație mare de nutrienți favorizează înmulțirea algelor microfite. Înmulțirea excesivă a 
acestora provoacă înfloriri și consumă oxigenul din apă, fenomen care ar putea duce la moartea 
organismelor mai mari. De asemenea, poate duce la hipoxie, care poate provoca mortalități prin 
sufocare. Depinde foarte mult de starea mării. Dacă este foarte agitată, contribuie la diluția acelei 
substanțe, caz în care s-ar putea să nu producă efectele menționate. Totodată, temperatura apei, 
care acum este undeva la 12-13 grade nu ar favoriza înmulțirea accentuată a algelor”, a adăugat 
Valeria Abaza. 
Autoritățile bulgare au reușit să extragă din navă 23 de tone de combustibil, însă cele 3.000 de tone 
de uree au rămas în rezervoare. Acestea nu au putut fi evacuate din cauza vremii nefavorabile, spun 
autoritățile din țara vecină. 
Gabriel Botezatu 
 
 
"BLUE GROWTH INITIATIVE FOR RESEARCH AND INNOVATION IN THE BLACK SEA" - 28th of October 
2021, 10:00 am EET 
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https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/6648 
25.10.2021 
 
On the occasion of the International Black Sea Day, NIMRD and GEOECOMAR invite you to take part in 
the upcoming event "BLUE GROWTH INITIATIVE FOR RESEARCH AND INNOVATION IN THE BLACK SEA".  
The event will take place on the 28th of October 2021, at 10:00 am Eastern European Time. 
The main discussion will be dedicated to the importance of the Blue Growth in our region and the 
support science can bring to achieve the vision of a Healthy and Productive Black Sea. 
 
Register here! -> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel8RZjXe8D5-VsTCilDbrB-
tFhlYrMkhHdmR_X7CRPnEAsUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 
 
Mare Nostrum (EU4Ocean Platform) 
Activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură perioada 25 octombrie - 31 
octombrie 2021 
http://www.cjc.ro/dyn_doc/media/comunicate/2021/70_Activitati_culturale_25-31.10.2021.pdf 
 
25.10.2021 
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http://www.bsec-bsvkc.org/Forms/Event/eventDetails?targetID=1141 
Publicat 27.10.2021 
 

Celebrating the International Black Sea Day NIMRD and GEOECOMAR are organising an interesting 

online joint workshop on "Blue Growth initiative for research and innovvation in the Black Sea. 

Feel free to join through the Zoom 

link: https://us06web.zoom.us/j/3480807334?pwd=OWJkQjJEMFk1ME5nWDVQM1FXSzBhdz09 

Black Sea Blue Economy Community 
 

WORKSHOP – INIȚIATIVA DE CREȘTERE ALBASTRĂ PENTRU CERCETARE ȘI INOVARE ÎN MAREA 

NEGRĂ 
 

 
 
https://geoecomar.ro/noutati/workshop-initiativa-de-crestere-albastra-pentru-cercetare-si-
inovare-in-marea-negra/ 
 
28.10.2021  
 
Joi, 28 octombrie, a avut loc online workshop-ul „INIȚIATIVA DE CREȘTERE ALBASTRĂ PENTRU 
CERCETARE ȘI INOVARE ÎN MAREA NEGRĂ”, organizat de INCDM „Grigore Antipa” Constanța și de INCD 
GeoEcoMar cu ocazia Zilei Internaționale a Mării Negre. La eveniment au participat cercetători români 
și europeni, care au prezentat rezultate ale unor proiecte naționale și internaționale, implementate în 
parteneriat (Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM, Programul “Orizont 2020” al Comisiei 
Europene, Programul Agenției Spațiale Europene, Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, etc.), din 

BLUE GROWTH INITIATIVE FOR RESEARCH AND INNOVATION IN THE BLACK SEA 

http://www.bsec-bsvkc.org/Forms/Event/eventDetails?targetID=1141
https://us06web.zoom.us/j/3480807334?pwd=OWJkQjJEMFk1ME5nWDVQM1FXSzBhdz09


 

 

domeniul ecologiei și protecției mediului marin, din cel al reabilitării și redresării ecologice; proiecte 
dedicate poluării marine, managementului resurselor marine vii, oceanografiei, ingineriei marine și 
costiere, cât și proiecte educaționale 
Dezbaterea a fost structurată în cinci părți: „Biodiversitatea, ecologia și conservarea ecosistemelor 
marine” (coordonator Dr. Dan Vasiliu, Directorul Sucursalei GeoEcoMar Constanța), „Realizarea stării 
ecologice bune a apelor Mării Negre – obiectivul implementării Directivei – cadru pentru Strategia 
marină” (coordonator Dr. Laura Boicenco, șefa Departamentului Ecologie și Biogie Marină din cadrul 
INCDM „Grigore Antipa”), „Utilizarea durabilă a resurselor marine vii și a patrimoniului Mării Negre„ 
(coordonator Dr. Victor Niță, șeful Departamentului Resurse Marine Vii din cadrul INCDM „Grigore 
Antipa”), „Oceanografie și tehnici satelitare de observare a Pământului” (coordonator Dr. Adriana 
Constantinescu, cercetător GeoEcoMar) și  „Cooperare europeană în știință și educație” (coordonator 
Dr. Adrian Stănică, Director General al GeoEcoMar). 
Prima secțiune a cuprins următoarele patru prezentări: „Completarea nivelului de cunoștințe privind 
biodiversitatea prin punerea în aplicare a monitorizării sistemul de conservare a speciilor marine și 
costiere și a habitatelor marine de interes comunitar în România, raportată la articolului 17 din 
Directiva „Habitate” 92/43/CEE – rezultate în materie de progress” – Dr. Alina Spînu, INCDM „Grigore 
Antipa”; „Proiectul H2020 DOORS” – Prof. Dr. Adrian Stănică, GeoEcoMar, coordonatorul 
proiectului;  „Proiectul H2020 BRIDGE” – Prof. Dr Baris Salihoglu, METU;  „H2020-CSA-EUROCHARM, 
rezultate în materie de progress” – Dr. Bert van Bavel, NIVA (Norvegia), Dr. Elena Stoica, INCDM 
”Grigore Antipa”. 
Cea de-a doua parte a fost compusă din „Testarea unui instrument pentru evaluarea integrată a stării 
privitoare la folosirea de substanțe periculoase în mediul marin (CHASE – HELCOM Chemical Status 
Assessment Tool). Componentele ecosistemului în regiunea Mării Negre” – Dr. Valentina Coatu, 
INCDM „Grigore Antipa”, „ Evaluarea presiunilor exercitate asupra ecosistemului marin al Mării Negre” 
– Dr. Luminița Lazăr, INCDM „Grigore Antipa”, „Habitatele circalitorale de pe fundurile sedimentare de 
la litoralul românesc al Mării Negre” – Dr. Adrian Teacă, Dr. Tatiana Begun, Dr. Mihaela Muresan, Dr. 
Michael Vasquez, Dr. Valentina Todorova, Selma Menabit, Adrian Popa – INCD GeoEcoMar Constanța 
și „Proiectul CeNoBS – Prima propunere de valori de referință pentru populația cetacee din Marea 
Neagră” – Marian Paiu, ONG Mare Nostrum. 
Secțiunea a treia a workshop-ului a cuprins următoarele trei prezentări – „ „Piscicultură științifică pe 
coasta românescă a Mării Negre: rezultate și oportunități” – Dr. George Țiganov, Dr. Mădălina Galați, 
INCDM „Grigore Antipa”; „Acvacultura românească: de la cercetare la oportunități de dezvoltare” –Dr. 
Victor Niță, Dr. Magda Nenciu, INCDM „Grigore Antipa” și „ Patrimoniul cultural subacvatic și 
explorarea siturilor potențiale din Marea Neagră” – Prof. Glicherie Caraivan, Jenica Bujini, Dr. Dan 
Vasiliu, INCD GeoEcoMar. 
Partea a patra a dezbaterii online a fost compusă din prelegerile „Managementul datelor marine în 
Europa” – Dick M.A. Schaap, MARIS, Olanda, „ Date de observare a Pământului pentru știință și inovare 
în Marea Neagră (EO4SIBS). Rezultate finale” – Conf. univ. Marilaure Grégoire, Universitatea din Liege, 
Belgia, „ Evoluția programului Copernicus: cercetare pentru observarea armonizată a apelor de 
tranziție (Proiectul CERTO). Studiul de caz Dunăre – Marea Neagră – Dr. Adriana Constantinescu, Prof. 
Adrian Stanica, Dr. Elisabeth Atwood, Prof. Andrew Tyler, Dr. Stefan Simis, Dr. Dan Vasiliu, Dr. Albert 
Scrieciu, Cristian Teodoru, Mara Gomez, Ana Brito, Thomas Jackson, Evangelos Spyrakos, Peter Hunter, 
Steve Groom, „Aplicații ale Inițiativei Regionale pentru Marea Neagră și Dunăre – EO4BSP/EO4ICZMDr” 
– Dr. Marius Budileanu, Dr. Sorin Constantin (Terrasigna), Dr. Răzvan Mateescu (INCDM „Grigore 
Antipa”) și „Nodul EMSO-ERIC la Marea Neagră” – Vlad Rădulescu, INCD GeoEcoMar. 
Ultima parte a adus în prim plan „Programul Erasmus+: Master în sisteme inteligente pentru 
investigații marine” – Dr. Mariana Golumbeanu, Ana C. Serafia, INCDM „Grigore Antipa” și 
„Ambasadorii Mării Negre” – Selma Menabit, INCD GeoEcoMar. 
Ziua Internațională a Mării Negre se sărbătorește la data de 31 octombrie deoarece acum 25 de ani, la 
data de 31 octombrie 1996, cele șase țări riverane – Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Turcia 
și Ucraina – au semnat Planul Strategic de Acțiune pentru Marea Neagră. În acel moment, documentul 



 

 

a reprezentat  setul cel mai complet de strategii și măsuri pentru salvarea și reabilitarea regiunii Mării 
Negre, aflată sub numeroase presiuni antropice. 
 
De GEOECOMAR 
 
 
Eurofish Magazine Issue 5 2021 (September / October) 
 

 
 
https://www.eurofishmagazine.com/magazine.../current-issue 
 
Publicat 29.10.2021 
Ziua Internațională a Mării Negre celebrată prin workshop-ul “Inițiativa de Creștere Albastră pentru 
cercetare și inovare în Marea Neagră” 

https://www.eurofishmagazine.com/magazine-issues/current-issue?fbclid=IwAR12XPm7PJh9X8t7dXZCCJBqjvjx7EI4z73y7FLvIDTFUerpdf9sCUywTKY


 

 

 
 
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5496/minister-comunicare-ziua-interna-ionala-a-marii-
negre-celebrata-prin-workshop-ul-ini-iativa-de-cre-tere-albastra-pentru-cercetare-i-inovare-in-
marea-neagra 
 
Publicat: 29.10.2021 
 
Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină Grigore Antipa, alături de Institutul Național de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină, GeoEcoMar, celebrează, joi 28 
octombrie, Ziua Internațională a Mării Negre. 
La data de 31 octombrie 1996, cele șase țări riverane, respectiv România, Bulgaria, Georgia, Federaţia 
Rusă, Turcia și Ucraina, au semnat Planul Strategic de Acțiune pentru Marea Neagră, un document care 
conține cel mai complet set de strategii și măsuri pentru salvarea și reabilitarea zonei, supusă la 
numeroase presiuni antropice. 
Evenimentul va fi centrat pe inițiativa privind Creșterea Albastră în regiunea Mării Negre - Blue Growth 
Initiative, respectiv pe importanța creșterii albastre și măsura în care știința poate contribui la 
realizarea viziunii pentru „O Mare Neagră sănătoasă și productivă”, iar având în vedere condițiile 
speciale din acest an, va fi organizat în format hibrid.   
În egală măsură, inițiativa va contribui la conectarea mai profundă a societăților riverane Mării Negre 
printr-o punte de cunoștințe, tehnologii și servicii noi, propunându-și, de asemenea, să încurajeze 
dezvoltarea capacităților umane și a infrastructurilor din sectoarele costiere, marine și maritime, toate 
acestea, în vederea deblocării unor oportunități unice pentru o creștere albastră durabilă și ecologică 
în Marea Neagră. 
 
Prezentarile știintifice ale acestui eveniment menit să sublinieze și faptul că Marea Neagră nu poate fi 
gestionată decât printr-o strânsă cooperare a țărilor riverane, sunt incluse în cadrul a cinci sesiuni de 
lucru: 
Sesiunea nr. I: Biodiversitate, ecologie și conservarea ecosistemelor marine. 
Sesiunea nr. II: Realizarea stării ecologice bune a apelor Mării Negre - obiectivul implementării 
Directivei-cadru a Strategiei Marine. 
Sesiunea nr. III: Utilizarea durabilă a resurselor marine vii și a patrimoniului Mării Negre. 
Sesiunea nr. IV: Oceanografie și Aplicații de Observare a Pământului și, 
Sesiunea nr. V, care are ca temă, Cooperarea europeană în știință și educație. 
 
Buletin informativ intern, saptamana 25-31.10.2021 ,  MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI 
DIGITALIZĂRII Compartimentul Comunicare, Relații Publice și Petiții 
 
25-31.10.2021 

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5496/minister-comunicare-ziua-interna-ionala-a-marii-negre-celebrata-prin-workshop-ul-ini-iativa-de-cre-tere-albastra-pentru-cercetare-i-inovare-in-marea-neagra
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5496/minister-comunicare-ziua-interna-ionala-a-marii-negre-celebrata-prin-workshop-ul-ini-iativa-de-cre-tere-albastra-pentru-cercetare-i-inovare-in-marea-neagra
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5496/minister-comunicare-ziua-interna-ionala-a-marii-negre-celebrata-prin-workshop-ul-ini-iativa-de-cre-tere-albastra-pentru-cercetare-i-inovare-in-marea-neagra


 

 

 
 
 
31 Octombrie – Ziua internationala a Marii Negre 

 

https://www.agerpres.ro/documentare/2021/10/31/31-octombrie-ziua-internationala-a-marii-
negre--805612 
 

Publicat: 31.10.2021 

La 28 octombrie 2021, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" (INCDM) şi 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină (GeoEcoMar) au 
celebrat Ziua internaţională a Mării Negre printr-un workshop intitulat "Iniţiativa 'Creşterii Albastre' 
pentru cercetare şi inovare în Marea Neagră", în format online. Workshopul a fost centrat pe Iniţiativa 
"Creşterii Albastre" în regiunea Mării Negre (Blue Growth Initiative), respectiv importanţa creşterii 
albastre şi măsura în care ştiinţa poate contribui la realizarea viziunii pentru "O Mare Neagră sănătoasă 
şi productivă", se menţionează într-un comunicat de presă pe pagina de facebook a INCDM. Iniţiativa 



 

 

"Creşterii Albastre" va contribui la conectarea mai profundă a comunităţilor riverane Mării Negre 
printr-o adevărată "punte" de cunoaştere, de noi tehnologii şi servicii. De asemenea, Iniţiativa 
încurajează mai buna educare şi creştere a potenţialului uman şi a infrastructurilor de cercetare, 
monitorizare şi educaţie din sectoarele costiere, marine şi maritime.  
 
AGERPRES/(Documentare - Andreea Onogea, Ruxandra Bratu, editor: Irina Andreea Cristea, editor 
online: Andreea Preda) 
 
 
 
Buletin informativ intern, nr. 7 / decembrie 2021 ,  MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI 
DIGITALIZĂRII Compartimentul Comunicare, Relații Publice și Petiții 
 
Decembrie 2021 
 

 
 
 
 
 
Buletin informativ intern, Aniversar de Craciun, 24.12.2021  MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI 
DIGITALIZĂRII Compartimentul Comunicare, Relații Publice și Petiții 
 
25 Decembrie 2021 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA ,,GRIGORE ANTIPA" 

FISA DE EVIDENT A Nr .1/23.03.2021 

a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

AD . ate genera e 
Co-dezvoltare de servicii climatice pentru 
i,adaptarea la schimbarea ecosistemelor marine/ 
Co-development of Climate services for adaptation �RANET (COFUND-

Denumirea proiectului to chanf:[inJ! Marine Ecosvstems Categoria de proiect �RA4CS) 
!Data incepere 15/09/2017 PROGRAM PN III 

Cooperarea Europeana si 
Intemationala 
Subprogram 3.2 - Orizont 

Contract de finantare nr. 78/2017 Data finalizare 28/02/2021 IPlan/Program/Competitie 2020 
Y aloarea totala a 
proiectului (include �i alte Valoarea contractului de finantare (buget de 
surse) 900.000,00 lei stat) 765.000,00 lei 
Rezultatul cercetarii 1. INCDM" Grigore Antipa" Constanta1 

iaoartine 2 ............... Conform art. 17 din contractul de parteneriat nr. 78/2017 

B D t a e spec1 ice 'fi 
1. Denumirea rezultatului I 
2. Categoria rezultatului (conform art.
74 din Ordonanta Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea �tiintifica �i
kiezvoltarea tehnologica, aprobata cu
modificari �i completari prin Legea nr.
324/2003, cu modificarile �i IRezultat IRezultate 
comp letarile ulterioare) final intennediare2 Caracteristici ale rezultatului final 
2.1. Documentaiii, studii, lucrari 1 xl INCDM Grigore Antipa 3 1 ..................... 4
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2.2. Planuri, scheme l l 1. Studiu privind identificarea 1.1 Analiza bazelor de date observationale existente (parametrii 

12.3. Tehnologii l l disponibilitatii informatiilor (date, " ceanografici fizici , chimici biologici/specii cheie de microorganisme 

12.4. Procedee, metode x] 1 metode) biologice si oceanografice tpatogene si/sau toxice), in vederea identificarii indicatorilor schimbarilor 

2.5. Produse informatice xl 1 
«le ecosistemului Marii Negre K:limatice si de impact ai schimbarilor climatice 
nentru elaborarea de servicii 12 .1 Dezvoltarea prototipurilor modelelor informatice (microbiologice si 

2.6. Retete, formule 1 l climatice cu potential socio- oceanografice) regionale, de simulare si prognoza a impactului 

2. 7. Obiecte fizice/Produse l l economic crescut. schimbarilor climatice pentru ecosistemul Marii Negre. 

2.8. Brevet inventie/altele asemenea l l 
2.2 Stabilirea si mentinerea unei retele de utilizatori ai serviciilor 

r, . Servicii climatice avansate climatice in regiunea Marii Negre, alcatuita din co-dezvoltatori, 
2.9. Colectii si baze de date x l ] ~tilizate ca suport in luarea utilizatori finali si furnizori 

deciziilor privind facilitarea 2.3. Metode de dezvoltare a setului de indicatori sociali, economici si 
adaptarii societatii la schimbarile ecosistemici ai schimbarilor climatice si de impact al schimbarilor 

12. 10. Creatii biologice noi in domeniul 
~limatice din regiunea Marii ~limatice testati in modelele regionale pentru Marea Neagra 
N egre, si cu aplicabilitate in 12 .4. Validarea si rularea modelelor pentru platoul continentale romanesc; 

tproductiei vegetale ~i productiei turism, sanatatea umana, tprototipuri operationale ale serviciilor climatice CoCliME livrate co-
Miro.ale 1 l acvacultura si pescuit k!ezvoltatorilor relevanti si utilizatorilor finali din regiunea Marii Nem-e 

TRL 1 - Principii de baza observate f xl 
TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic [x] 
TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental r 1 
rrRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator r 1 
rrRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r 1 

3. Nivel de rrRL 6 - Demonstrarea functionalitat ii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r J 
maturitate rrRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare r 1 
tehnologica rrRL 8 - Sisteme finalizate si calificate r l 
'TRL) rrRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

4.1. Tehnologiile societatii informationale 1 
4.2. Energie l 
4.3. Mediu xl 
4.4. Sanatate xl 
f4 .5. Agricultura, securitatea si siguranta alimentara 1 
14-.6. Biotehnologii ] 
14. 7. Materiale, procese si produse inovative 1 

14. Domeniul de cercetare 14-.8. Spatii si securitate 1 
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14.9. Cercetari socioeconomice si umaniste Ir l 
14.10. Altele 1 ............................. 5 

5. Domenii de aplicabilitate6 lrcAENl - f72191: fCAENl-f0311l: rcAENl-f03211· rCAENl- f86901 I 
6.1. Produs nou l 7 .......................................... 
6.2. Produs modernizat xl Proiectul a condus la obtinerea unui sistem informatic complex de prognoza a calitatii apei de coasta din Baia 

6.3. Tehnologie noua l Mamaia, integrat in sistemele operationale preexistente (iSWIM), care pe de o parte raspunde nevoilor de 

6.4. Tehnologie modernizata l informare ~i de cuno~tere ale publicului larg (populatia locala, turi~ti), investitorilor ~i operatorilor economici 

6.5. Serviciu nou l 
Jin zona, ~i care, in acela~i timp, ofera factorilor de decizie (autoritati locale ~i centrale) instrumente de control 

6.6. Serviciu modernizat xl 
legate in special de luarea de decizii pe baza analizei indicatorilor de vulnerabilitate socio-economica ~i impact 
climatic asupra ecosistemului Marii Negre definiti 'fn proiect. Constituit intr-o platforma orientata catre fumizarea 
de servicii privind producerea de evenimente daunatoare in contextul schimbarilor climatice, proiectul a pennis 
astfel comunicarea cu serviciile preexistente, dar ~i fumizarea de extensii specifice care sa acopere neajunsurile 
identificate la nivelul platformelor preexistente privind calitatea apei Marii Negre. 

6. Caracterul 
inovativ 6.7. Altele: 1 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

W' aloarea de la care 
Nr. tncepe negocierea Proces-verbal Mod de Actul prin care s-a Valoarea finala 
crt. VPN)9 nr./data10 ~alorificare11 realizat valorificarea12 negociata) Beneficiar1 lmpact1~ iPersoane autorizate15 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
2. 

· tehnico-economica 
:t de inventie ..... data ................... . 
istrat (national1 eurooean. international ..... data ................... . 
le si desene industriale orotejate ... .. data ..... ......... .. ... . 

ne industriale oroteiate inregistrate (national, european, international . .. .. data ..... ......... . ... . . 
rare marca inregistrata ..... data .............. .. .. . . 

te (national, european, international) . .... data ................... . 
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..... data ................... . 

i animale etc. . .... data ................... . 
. ........ w, ... ~ .... " .. • "'""'"le etc. na ional, euro ean, international ..... data . ... .......... . .... . 

1. Denumire ··············· ····· ··· · 
16 

···· ···························· · 
IDocumentarea ~i analiza informatiilor existente privind dezvoltarea unui cadru transferabil 
b"ansnational pentru servicii climatice pentru ecosistemul marin, pe baza lectiilor invatate ale 
proiectului JPI Climate ERA4CS CoCliME. Cadrul transferabil recomandat, deschis spre 
imbunatatire, va ajuta cercetatorii in dezvoltarea de servicii climatice personalizate ale ecosistemului 
marin si reprezinta punctul de plecare pentru proiectele viitoare care intentioneaza sa dezvolte 
informatii si alerte timpurii despre impactul schimbarilor climatice asupra ecosistemelor marine in 
scopul sprijinirii adaptarii si strategiile de gestionare a riscurilor in diferite regiuni marine si zone de 

2.1. Documentatie fxl impact. 
2.2. Coleciie r 1 

~. Categorie 2.3. Baza de date fl 
3.1. Fondul Arhivistic National r 1 

3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
4. Alte informatii ............... 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar(e). 
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9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea 
valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA. "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENT A. Nr.. 2/28.04.2021 

a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

valuarea vulnerabilitatii ecosistemului Marii Categoria de proiect 
egre la presiunile din activitatile umane 
ssessing the vulnerability of the Black Sea marine 

ecos stem to human ressures - ANEMONE 

Cercetare 

EU BS CBC - Joint 
Contract de 
finan are 

r. 83530 I
0.07.2018

Data 1nce ere 
Ian/Program/ Operational Programme Black 

Data finalizare om eti ie Sea Basin 2014 - 2020 

iectului 
elude �i alte 
se) 

aloare totala: 
416.374 50 Euro 

zultatul 

ine 

B. Date s ecifice

1. INCDM
.UE

1. Denumirea rezultatului

. Categoria rezultatului
conform art. 7 4 din

Ordonanta Guvemului nr.
57/2002 privind cercetarea
�tiintifica �i dezvoltarea
ehnolo ica, a robata cu

ezultat 
final 

aloarea contractului de 
man are (bu et de stat) 

aloare INCDM: 
83.064,54 Euro 

Conform Contractului de Finantare, toate rezultatele 
a ar in INCDM, UE 

Program integrat de monitorizare actualizat bazat pe indicatorii comuni stabiliti la nivel regional, 
include parametri care indica starea mediului, presiunile antropice predominante �i impactul acestora 
recum i ro resele catre starea buna de mediu (GES). 

ezultate 
·ntermed

aracteristici ale rezultatului final 
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modificari ~i completari prin 
Legea nr. 324/2003, cu 
modificarile ~i completarile 
ulterioare) 

~.1. Documentatii, studii, Rezultatele specifice ale proiectului obtinute in urma implementarii proiectulu· 
lucrari Xl l tvor contribui la cre~terea nivelului de disponibilitate a datelor ~i informatiilor 
l2 .2. Planuri, scheme Xl l tprivind mediul, legate de: 
12 .3. Tehnologii l l • o mai buna intelegere a deficientelor in cuno~tinte ~i a necesitatilor viitoare; 

12.4. Procedee, metode X] l • metodologii comune de monitorizare, instrumente ~i indicatori noi pentru 

2.5. Produse informatice Xl l evaluarea integrata a starii mediului, bazate pe Ghidul de monitorizare ~i evaluare 

2.6. Retete, formule l l armonizata a Marii Negre (BSMAG); 

2. 7. Obiecte fizice/Produse l l • seturi de date de calitate ~i comparabile pentru evaluarea starii mediului marin 

2.8. Brevet inventie/altele \.,olectate in cadrul unor studii pilot de monitorizare specifice in zonele de studiu 

asemenea l l selectate: zona de coasta ~i marea deschisa; 

2.9. Colectii si haze de date l l • lista actualizata a punctelor fierbinti de la Marea Neagra selectate pe baza 
1lestarii metodologiei de identificare ~i prioritizare a punctelor fierbinti; 
• raport de evaluare integrata a starii mediului marin; 
~ metode de evaluare a eutrofizarii ~i nivelului de contaminanti in mediu ~i specii 
de consum pe baza indicatorilor integrati (NEAT ~i CHASE); 
• ghid privind criteriile pentru monitorizarea impactului activitatilor maritime; 
• raportul privind starea mediului Marii Negre / evaluari tematice; 
• baza date privind contaminarea chimica a organismelor acvatice ~i potentialele 

2.10. Creatii biologice noi in riscuri, imbunatatind astfel lipsa de cuno~tinte pentru regiunea Marii Negre. 
domeniul productiei vegetale • rezultatele studiilor de caz privind de~eurile de pe plaje ~i delfinii au stat la baza 
~i productiei animale l l campaniilor de educare si con~tientizare publica. 

TRL 1 - Principii de baza observate [Xl 
f RL 2 - Formularea conceptului tehnologic r l 

3. Nivel de TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental r 1 
nnaturi tate TRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator f l 
ltehnologica tTRL 5 - Validarea componentelor ~i/sau a ansamblului in conditii relevante de func~ionare (mediul industrial) r l 
'TRL) trRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 
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TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare r 1 
TRL 8 - Sisteme finalizate $i calificate r 1 
TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

4.1. Tehnologiile societatii informationale 1 
:4.2. Energie l 
4.3. Mediu X] 
14 .4. Sanatate ] 
14.5. Agricultura, securitatea $i siguranra alimentara ] 
14.6. Biotehnologii l 
14. 7. Materiale, procese $i produse inovative 1 
14.8. Spatii $i securitate 1 
14 .9. Cercetari socioeconomice si umaniste l 

14. Domeniul de cercetare 4.10. Altele 5 
····························· 

5. Domenii de aplicabilitate6 7lf2l CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 
Rezultatele proiectului reflecta impactul transfrontalier ~i indeplinesc prioritatile specifice 

6.1. Produs nou [X] iale partenerilor locali, prin consolidarea cooperarii $i a contactelor transfrontaliere. 
IRezultatele proiectului au contribuit la crearea ~i consolidarea retelelor durabile ~i a 
platformelor de cooperare intre partenerii regionali, capabile sa ofere o contributie reala la 

6.2. Produs modemizat X] abordarea prioritatilor comune legate de monitorizarea $i protectia mediului marin. 
6.3. Tehnologie noua l 
6.4. Tehnologie modemizata l 
6.5. Serviciu nou 1 

Documentele realizate in cadrul proiectului privind monitorizarea mediului marin au 
contribuit la schimbul de bune practici ~i utilizarea metodologiilor noi armonizate, cu 
pbiectivul final de a completa cuno~tintele ~idea imbunatati disponibilitatea datelor ~i 
~nformatiilor transfrontaliere de monitorizare a mediului in bazinul Marii Negre in randul 

Ki. Caracterul 6.6. Serviciu modemizat X] K>amenilor de stiinta, autoritatilor publice si Partilor interesate relevante. 
inovativ 6.7. Altele 1 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8: Program integrat de monitorizare actualizat bazat pe indicatorii comuni stabiliti la nivel regional, 
ce include parametri care indica starea mediului, presiunile antropice predominante $i impactul acestora, precum ~i progresele catre starea buna 
de mediu (GES). 
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K' aloarea de la care 
Nr. ~ncepe negocierea Proces-verbal Mod de Actul prin care s-a V aloarea finala Persoane 
crt. 'VPN)9 nr./data10 ~alorificare11 realizat valorificarea 12 negociata) Beneficiar13 lmpact14 autorizate15 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. IN/A NIA IN/A NIA NIA NIA NIA NIA 
2. IN/A NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

C. Informatii orivind oroorietatea intelectuala 

national1 eurooean. international 
sene industriale proteiate 

eiate 1nregistrate (national, european, international) 
a 
n, internalional 

nal 
:cerere 1nregistrare: retete. indicatii geografice. soecii vegetale ~i animale etc. 
iinregistrare: retete. indicatii geografice. soecii vegetale si animale etc. (national, european, international 

u. Intormarn privmd documentatme, cotecfllle i 1 oazete de date de mteres nafwnat 
1. Denumire NIA 

~.1. Documentatie r l 16 ........... ...................... 
~.2. Colectie [ ] 

2. Categorie 2.3. Baza de date f l 
3.1. Fondul Arhivistic National r 1 

3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
4. Alte 7 lucrari ~tiintifice publicate 1n care experti INCDM sunt autori principali sau coautori. 8 rapoarte 
informatii publicate cu ISBN. 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea 1n rezultatul final. 
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3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA. "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENT A Nr. 3/26.05.2021
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

AD . 1 ate genera e
Operation, development and maintenance of a 

IDenumirea European Marine Observation and Data Network-
oroiectului Lot 5: Biolo1n1 Categoria de proiect 

Contract: EASME/EMFF /2016/1.3 .1.2-Lot Data 
5/S12.750022 mcepere 01.04.2019 
06.03.2017 I

Contract de IAmedment no. 3 Data 
finantare EASME/EMFF/2017/1.3. l .2/02/SI2. 789013 finalizare 01.04.2021 Plan/Program/Competitie 

IV aloarea totala a 
tproiectului 
(include �i alte Valoarea contractului de finantare 
surse) 40000 euro (buget de stat) 

Tender/ subcontractant 

DGMARE/The 
European Maritime and 
Fisheries Fund 

0 
1. DGMARE Conform art. I.10 din contractul de parteneriat nr. 
2. INCDM EASME/EMFF /2016/1.3 .1.2-Lot 5/S12. 7 50022 

Rezultatul 3. Parteneri 06.03.2017 I
cercetarii apartine �- Partial publice Amedment no. 3 EASME/EMFF/2017/l.3.l.2/02/SI2.78901 

B D t . a e spec1 ice 'fi 

Digitizarea datelor biologice marine lor prin intermediul programelor specifice de integrare a 
1. Denumirea rezultatului datelor 
2. Categoria rezultatului ( conform art.
74 din Ordonanta Guvernului nr.
5 7 /2002 privind cercetarea �tiintifica �i IR.ezultat Rezultate
dezvoltarea tehnologica, aprobata cu final intermediare2 Caracteristici ale rezultatului final 
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modificari ~i completari prin Legea nr. 
324/2Q03, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare) 

Q.1. Documentatii, studii, lucrari X X 3 4 .................. ..................... 
2.2. Planuri, scheme 
12.3. Tehnologii 
12.4. Procedee, metode 
12.5. Produse informatice X X 
2.6. Refete, formule - Asamblarea datelor biologice existente in INCDM; 
2.7. Obiecte fizice/Produse - Dezvoltarea ~i aplicarea unui sistem de control al calitatii ~i 
2.8. Brevet inventie/altele asemenea acuratetei datelor. 
2.9. Colecfii ~i haze de date lX lX -Contributii la dezvoltarea, testarea, operarea ~i mentinerea 
2.10. Creatii biologice noi in domeniul portalului web la nivel european care sa permita accesul 
tproductiei vegetale ~i productiei publicului ~i vizualizarea datelor, metadatelor ~i a produselor 
animale l l de date biologice marine. 

TRL 1 - Principii de baza observate X 
rrRL 2 - Formularea conceptului tehnologic 
rrRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental 
rrRL 4 - Validarea componentelor ~i/sau a ansamblului in conditii de laborator 
rrRL 5 - Validarea componentelor ~i/sau a ansamblului in condi~ii relevante de functionare (mediul industrial) 

3. Nivel de rrRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) 

maturitate TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare 
tehnologica TRL 8 - Sisteme finalizate ~i calificate 
'TRL) TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

4.1. Tehnologiile societatii informationale lX 
4.2. Energie 
4.3. Mediu X 
4.4. Sanatate 
4.5. Agricultura, securitatea ~i siguranta alimentara 
14.6. Biotehnologii 

4. Domeniul de cercetare 14. 7. Materiale, procese ~i produse inovative 
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14 .8. Soatii ~i securitate 
14 .9. Cercetari socioeconomice si umaniste 
14.10. Altele 

5. Domenii de 
aplicabilitate6 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 

k5. l. Produs nou ........................ 
- dezvoltarea metodologiilor comune europene (Conform directivelor MSFD ~i INSPIRE) pentru 
colectarea ~i agregarea seturilor de date biologice europene. 
- sisteme informatice de analiza, control al calitatii datelor ~i vizualizare a produselor - haqi 

6.2. Produs modemizat lX distributie. 
6 .3. Tehnologie noua 
6.4. Tehnologie 
modemizata 

- portal web, in reteaua EMODnet care permite utilizatorilor sa caute, sa vizualizeze ~i sa descarce 
ldate biologice ~i produse de oceanografie biologica. 

k,. 6.5. Serviciu nou X - incarcarea oe site-ul RO-NODC a seturilor de date biologice istorice. 

Caracterul 6.6. Serviciu modemizat 
inovativ 6.7. Altele ................. 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

IV aloarea de la care 
Nr. incepe negocierea Proces-verbal Mod de Actul prin cares-a Valoarea finala Persoane 
crt. VPN)9 nr./data10 :valorificare11 realizat valorificarea 12 negociata) Beneficiar13 lmpact14 autorizate15 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
2. 

C. Informatii orivind oroorietatea intelectuala 

..... data . .. .. ........ .. .. . . . 
11afional, european, international ... .. data ................... . 
esene industriale oroteiate nr ..... data ................... . 

Modele si desene industriale oroteiate inregistrate (national, european, international) ..... data . .... ............ .. . 
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..... data ................... . 
• ~ ' · • • 

1 
international . . . .. data .. ... ........... ... . 

nr ..... data ..... .......... .... . 
etale si animale etc. . .... data ................... . 

, .. ·-•-.. t .. f> '"'"o ' .. u'"''"'' " t' '"''"'" • '"'o '"'• .. ·- -t• animale etc. (national, euro ean, international ..... data .... .......... ... .. . 

1. Denumire Seturi de date batimetrice 
2.1. Documentatie 
2.2. Colectie 

Seturile de date biologice sunt incluse in serviciul CDI (Data Discovery 
and Access), adoptat ~i adaptat pentru EMODnet Biology de la 

12. Categorie 2.3. Baza de date X SeaDataNet, lider de retea pentru gestionarea datelor marine din Europa. 
3.1. Fondul Arhivistic National 

3. Arhivare 3 .2. Patrimoniul cultural mobil 
4. Alte informaJii 

1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea. ). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar(e). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
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11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENTĂ Nr. 4/09.06.2021 

a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

A. Date generate

Denumirea Studiul dinamicii proceselor fizice si hidro- Categoria Cercetare 
proiectului: geo-morfologice in vederea evaluarii riscurilor de proiect 

si vulnerabilitatilor zonei marine �i costiere in 

contextul schimbarilor climatice si presiunilor 

antropice (PN19260101) - faza 9 "Studiu 
privind eficienta structurilor de protectie 

. 

costiera din Unitatea Sudica a litoralului, in 

conditiile intensificarii fenomenelor hidro-
meteo extreme" 

Contract nr. Data incepere 04.01.2021 Plan/Program/ Program Nucleu ,,Consolidarea 
de 45N/14.02.2 Competitie fundamentelor �tiintifice, tehnice �i 
finantare: 019 tehnologice in scopul protectiei ecosistemului 

marin, dezvoltarii sustenabile a activitatilor 

Data maritime �i prin implementarea specializarilor 

finalizare 14.05.2021 inteligente" (INTELMAR) 

Valoarea Valoare totala: Valoarea contractului de Valoare totala: 
totalaa 5793775,00 lei finantare (buget de stat) 5793775,00 lei 
proiectului Valoare faza: Valoare faza: 
(include �i 484200,00 lei 484200,00 lei 
alte surse) 
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Rezultatul 1. INCDM "Grigore 
cercetarii Antipa" 
apaqine 

8. Date specifice 

1. Denumirea rezultatului 

2. Categoria rezultatului 
( conform art. 7 4 din 
OrdonantaGuvemului nr. 
57 /2002privind cercetarea 
~tiintifica ~i 
dezvoltareatehnologica, 
aprobata cu modificari ~i 
completari prin Legea nr. 

Conform alineat XI, art. 29 din Contractul nr. 45N/14.02.2019 incheiat cu Ministerul Cercetarii 
~i Inovarii (in prezent, Ministerul Cercetarii Inovarii ~i Digitalizarii), rezultatele cercetarii 
apaqin Contractorului. Alineatul IV, art. 4, punctul p, specifica obligativitatea Contractorului de 
a mentiona faptul ca toate rezultatele au fost obtinute cu sprijinul financiar al MCID, prin 
programul Nucleu 

Cartarea si reprezentarea grafica (harti si grafice) a tipurilor de structuri de protectie costiera din 
unitatea sudica si elementelor geomorfologice ale plajei emerse. 

Seturi de date geospatiale necesare pentru evaluarea proceselor hidro-geo-morfodinamice anuale si 
sezoniere. 

Studiu privind evaluarea proceselor geomorfologice in contextul lucrarilor prevazute in programului de 
reabilitare costiera pe termen scurt si mediu 

Rezulta 
te 

324/2003, cu modificarile ~i Rezultat interme 
completarile ulterioare) final diare2 Caracteristici ale rezultatului final 

2.1. Documentatii, studii, 
lucrari [x] [ ] 3 4 .................. ····················· 
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2.2. Planuri, scheme [ ] [ ] S-a realizat un studiu privind 
. . eficienta structurilor de protectie 

2.3. Tehnologu [] [] costiera in sensul reducerii 
I ' 

2.4. Procedee, metode [] [] fe~omenulu! ~e eroziune ~o~tiera, 
prm anahza comparatlva a 

2.5. Produse in formatice [] [] proceselor geomorfologice costiere 
din zona in care au fost 

2.6. Retete, formule [ ] [ ] implementate masuri de protectie 

2 7 Ob. t fi · ;p d [ ] [ ] costiera, pentru perioada mai-iunie . . tee e 1z1ce ro use . ~ . 
2016 (pnmul an dupa, finahzarea 

2.8. Brevet masurilor de protectie costiera) ~i 
inventie/alteleasemenea [ ] [ ] aprilie-mai 2021. 

Seturile de date spatiale includ 
2.9. Colectii ~i baze de date I [] 

2.10. Creatii biologice noi 
in domeniul productiei 
vegetale ~i productie 
ianimale [ ] 

[ x] masuratori GPS ale liniei tarmului 

[] 

tarmului - aprilie-mai, 2021, in 
sectoarele Navodari-Mamaia
Constanta-Agigea-Eforie
Costine~ti-Tatlageac-N eptun
Satum-Mangalia- 2 Mai ~i Varna 
Veche, profile topografice ale 
plajei emerse, utilizand reteaua de 
reperi (reperi IRCM/INCDM 
2014), in sectoarele Navodari-
Mamaia, Constanta, Agigea-
Eforie, Costine~ti, Tatlageac-
Neptun-Satum-Mangalia, 2 Mai -
Varna Veche si imagini foto 
terestre ~i aeriene. 

Hartile si graficele 
ilustreaza analiza spatiala 
comparativa pentru sectoarele de 
ta.rm - Mamaia Sud, zona 
Constanta ( cu sectoarele T omis 

P'rofllM.ftlljallamalac.ntT'u 

.t ~ 
! j 

.. ' . .. "' -... 
"\ 
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Nord, Tomis Centru, Tomis Sud) ~i 
Eforie Nord, pentru perioada 2016-
2021. 

I TRL 1 - Principii de baza observate 

TRL 2-Formularea conceptului tehnologic 

TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic 

I 

TRL 4 - Validarea componentelor ~i/sau a ansamblului in conditii de laborator 

I TRL 5 - Validarea componentelor ~i/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul 

I 3. Nivel de TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului inconditii relevante de functionare (mediul industrial) 
maturitate TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare 
tehnologica TRL 8 - Sisteme finalizate ~i calificate 
(TRL) 

I TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

r 4.1. Tehnoloi:z:iile societatii informationale ri 
' 4.2. Energie r 1 

4.3. Mediu f Xl 

I 
4.4. Sanatate r 1 

, 4.5. Ai:z:ricultura. securitatea s isii:rnranta r 1 
I 4.6. Biotehnoloeii fl 

4. 7. Materiale. orocese si oroduse fl 
4.8. Suatii si securitate fl 

1 

4. Domeniul de cercetare 4.9. Cercetari socioeconomic si umaniste r l 
I , 4.10. Altele 5 

5. Domenii de aplicabilitate6 

····························· 

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie / 50 Transporturi pe apa 
8542 Invatamant superior universitar 
4291 Constructii hidrotehnice 

[X] 

[ ] 

[] 

[ ] 

[] 

[] 

[] 

[ ] 

[] 
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6.1. Produs nou [ 1 7 .......................................... 
6.2. Produs modernizat r x 1 Seturi de date si harti actualizate (la nivelul anului 2021) a structurilor de 
6.3. Tehnologie noua fl 
6.4. Tehnologie modernizata r l 

6. Caracterul 6.5. Serviciu nou fl 
inovativ 6.6. Serviciu modernizat fl 

6. 7. Altele ................. r l 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 
: Seturi de date partiale obtinute in activitatile de monitorizare a speciilor marine si a 

habitatelor costiere si marine 

Nr. crt. Valoarea de Proces- Mod de Actul prin Valoarea Beneficiar13 lmpact14 Persoane 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
2. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

C. Informatii privind proprietatea intelectuala 

Documentatie tehnico-economica [] 

Cerere in registrare brevet de inventie [ ] NIA 
Brevet de inventie inregistrat (national, european, international) [ ] NIA 
Cerere inregistrare modele ~i desene industrial protejate [] NIA 
Modele ~i desene industrial protejate inregistrate (national, european, international) [] NIA 
Cerere inregistrare marca inregistrata [] NIA 
Marci inregistrate (national, european, international) [] NIA 
Cerere inregistrare copyright [ ] NIA 
inregistrare copyright (national, european, international) [ ] NIA 
Cerere inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. [] NIA 
inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. (national, european, international) [] NIA 
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D. Informatii privind documentatiile, colectiile ~i bazele de date de interes national 

1. Denumire I ................................................ 
2. Categorie I 2.1. Documentatie r 1 16 .. .. .... ... ... ... ... .... .... ..... 

2.2. Colectie f l 
2.3. Baza de date r 1 

I 3. Arhivare I 3.1. Fondul Arhivistic National f l 
3.2. Patrimoniul cultural mobil 

I 4. Alte informatii I ................................................. 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 

2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privin Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
llVanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~ic ercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnariiactului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor complete efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, associate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directoruluie ntitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

Contract de 
finantare 

aloarea totala a 
roiectului 
include �i alte 

surse) 
ezultatul 
ercetarii apartine 

B. Date s ecifice

FI�A DE EVIDENT A Nr. 5/24.06.2021 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

,Suport �tiintific, tehnic �i tehnologic Categoria de proiect ercetare 
entru dezvoltarea acvaculturii midiilor 
a litoralul romanesc" (PN 19260301) 
aza 5 - ,,Aspecte de sanitafie in 
ctivitatea de cultivare a midiilor" 

ata incepere 4.01.20 Plan/Program/Com Program Nucleu ,,Consolidarea fundamentelor �tiintifice, 
1-------------+--_l ___ etitie ehnice �i tehnologice in scopul protectiei ecosistemului 
Data finalizare 

aloare totala: 3.879.500 lei 
aloare Faza 5: 496.250 lei 

INCDM ,,Grigore Antipa" Constanta 1 

aloarea contractului de 
finantare (buget de stat) 

arin, dezvoltarii sustenabile a activitatilor maritime �i 
rin implementarea specializarilor inteligente" 
INTELMAR 
aloare totala: 3.879.500 lei 

Valoare Faza 5: 496.250 lei 

Conform alineat XI, art. 29 din Contractul nr. 45N/14.02.2019 incheiat cu Ministerul 
Cercetarii �i Inovarii (in prezent, Ministerul Cercetarii Inovarii �i Digitalizarii), 
ezultatele cercetarii apaqin Contractorului. Alineatul IV, art. 4, punctul p, specifica 
bligativitatea Contractorului de a mentiona faptul ca toate rezultatele au fost obtinute 

cu s ri"inul financiar al MCID, rin ro amul Nucleu. 

1. Denumirea rezultatului
Studiu-pilot de clasificare zoo-sanitara a zonelor de productie �i relocare a molu�telor bivalve 

ii, in conformitate cu Re ulamentul CE or. 627/2019 
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. Categoria rezultatului ( conform 
1art. 74 din Ordonant:a Guvernului nr . 
57 /2002 privind cercetarea ~tiintifica ~i 

ezvoltarea tehnologica, aprobata cu 
odificari ~i completari prin Legea nr. 

324/2003, cu modificarile ~i 
omoletarile ulterioare 

.1. Documentatii, studii, lucrari 

ezul tat jR.ezultate 
lfinal lintermediare2 

X 

:Caracteristici ale rezultatului final 
Studiul-pilot de 
clasificare zoo-sanitara 

zonelor de productie ~ii 
relocare a molu~telor 
ivalve vii, in 

conformitate cu 
!Regulamentul CE nr. 
627/2019, a fost realizat 
pentru a indica zonele 
1cele mai pretabile 

entru practicarea 
acvaculturii/recoltarea 

olu~telor, pana la 
lasificarea oficiala 

realizata de autoritatea 
ompetenta (Autoritatea 
ationala Sanitara
eterinara ~i pentru 

Siguranta Alimentelor). 
oate valorile 

tnregistrate de bacteria 
· ndicatoare Escherichia 
oli in probele de midii 

colectate din cele 3 
statii, de-a lungul celor 
8 luni de monitorizare, 
s-au situat mult sub 
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ragul admis de 230 
1germeni/l00 g came 

idie ~i lichid 
intravalvular, astfel 
incat nu se poate apreci 

iciun pericol pentru 

l

sanatatea publica in 
cazul consumului de 

olu~te din zonele 
· nvestigate. Prin urmare, 
oate cele 3 zone 
· dentificate in cadrul 
acestui studiu-pilot la 
itoralul romanesc 
entru 
ecoltarea/cultivarea/rel 
carea molu~telor 

bivalve (Navodari, 
onstanta ~i Mangalia) 

mdeplinesc criteriile de 
conformitate zoo
sanitara, incadrandu-se 
oate in clasa A, astfel 
neat midiile cultivate 
ici sau recoltate din 

1aceste zone pot fi 
omercializate/ consuma 
e in siguranta, fara a 

ai fi nevoie de un 
ratament de purificare 
lterior. 
tilizatorii rezultatelor 

~e_r_cetarii sunt 
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2.2. Planuri, scheme 
.3. Tehnologii 
.4. Procedee, metode 
.5. Produse informatice 
.6. Retete, formule 

2. 7. Obiecte fizice/Produse 

.8. Brevet inventie/altele asemenea 

.9. Colectii si haze de date 

.10. Creatii biologice noi in 
ldomeniul productiei vegetale ~i 

roductiei animale 
RL 1 - Princioii de baza observate 

aturitate RL 2 - Formularea conceotului tehnolog1c 

idezvo 1 tatorii/investi torii 
rivati din domeniul 

acvaculturii din zona 
1costiera romaneasca, 

rin procesul de transfer 
e tehnologie, precum ~i: 

1autoritatile competente 
(Agentia Nationala 
pentru Pescuit ~i 

cvacultura, 
utoritatea Nationala 

Sanitara-Veterinara ~i 
entru Siguranta 
limentelor, Directia de 

Sanatate Publica, 
Autoritatea Nationala 
Apele Romane, 
Protectia 
Consumatorului etc.). 3 

~ 4 
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tehnologica TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental r l 
(TRL) TRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului In conditii de laborator [ ] 

TRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului In conditii relevante de functionare (mediul industrial) r 1 
TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului 'in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r 1 
TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului In conditii relevante de functionare f l 
TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate r 1 
TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata 1n mediul operational 

4.1. Tehnologiile societalii informationale l 
4.2. Energie l 
4.3. Mediu Xl 
14.4. Sanatate X] 
14.5. Agricultura, securitatea si siguranta alimentara X] 
14.6. Biotehnologii ] 
14.7. Materiale, procese si produse inovative l 
14.8. Spatii si securitate l 
4.9. Cercetari socioeconomice si umaniste l 

14. Domeniul de cercetare 4.10. Altele 5 
····························· 

5. Domenii de [0][3]; [7][2] CAEN 0321 Acvacultura maritima 
aplicabilitate6 CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare In alte stiinte naturale ~i inginerie 

6 .1. Produs nou l 7 
·········································· 

~.2. Produs modernizat l 
~.3. Tehnologie noua l 
6.4. Tehnologie modernizata ] 
6.5. Serviciu nou 1 

6. Caracterul 6.6. Serviciu modemizat 1 
inovativ 6.7. Altele ~Xl 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8: Studiu-pilot de clasificare zoo-sanitara a zonelor de productie ~i relocare a molu~telor 
bivalve vii. in conformitate cu Regulamentul CE nr. 627/2019 

Actul prin care s-a IValoarea 
Nr. Valoarea de la care incepe Proces-verbal Mod de realizat finala IPersoane 
crt. negocierea (VPN)9 nr./data10 valorificare11 valorificarea12 ' negociata) Beneficiar13 Impact14 autorizate15 
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CT 
~ A i /A 
C. Informatii privind proprietatea intelectuala 
Documentatie tehnico-economica 
iCerere inregistrare brevet de inventie 

i /A 

Brevet de inventie inregistrat (national, european, international) 
ene industriale oroteiate 

~ A 

eiate inregistrate (national, european, international 
a 
n, international 

Cerere inrecistrare: retete. indicatii geografice. soecii vegetale si animale etc. 

i A 

llnregistrare: retete. indicatii geoizrafice. soecii ve2:etale si animale etc. (national, european, intemationa}2 

. . 
1. Denumire N/A 

2.1. Documentatie r l 16 ................................. 
2.2. Colectie f l 

2. Categorie 2 .3. Baza de date f l 
3.1. Fondul Arhivistic National [ ] 

3. Arhivare 13.2. Patrimoniul cultural mobil 
Rezultatul s-a concretizat prin publicarea unor lucrari ~tiintifice: 

I/A i/A i /A 

NENCIU M.-I., NITA V ., TOTOIU A. (2020b ), Zoo-sanitary survey for potential mussel aquaculture zone designation at the 
Romanian coast. Scientific Papers, Series D, Animal Science, USAMV Bucharest, LXIII (1), ISSN 2285-5750: 469-474; 

IA 
IA 

~- Alte NENCIU M.-I., NITA V., TOTOIU A., HAMZA H. (2020c), Framework for setting-up a classification and monitoring program 
informatii for shellfish at the Romanian Black Sea coast. Journal of Environmental Protection and EcoloYV , 21 (1 ): 184-192. 
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1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, 111 ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intennediar(e). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata 111 baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare 111 vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea valorificarii 
acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conform itate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENTA Nr./12.07.2021 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

AD t 1 . a e genera e 

Denumirea proiectului 

Contract de finantare 

Valoarea totala a proiectului 
include �i alte surse) 

Rezultatul cercetarii apariine 

PN19260202 Cercetari ecologice, ecofiziologice �i 
lbiotehnologice ale ecosistemelor din apele marine 
romane�ti 

Data incepere 
nr. 45N/2019 Data finalizare 

6.895.937 lei 

INCDM ,,Grigore Antipa" 

Nl9260202- Faza 10: Analiza comparativa a 
etodelor de evaluare a productiei primare a 

ecosistemelor acvatice �i avantajele cercetarii 
roduc iei rimare marine rin metoda C-14. 

Contract de finan are nr. 45N/2019 

aloarea totala a proiectului 
include i alte surse 81.876 lei 

Categoria de proiect NUCLEU 
15.03.2019 Program 
10.12.2022 Plan/Program/Competitie INUCLEU 

IV aloarea contractului de finantare (buget 6.895.937 
de stat) lei 

Conform art. 29 din contractul de parteneriat nr. 
145N/14.02.2019 

Categoria de proiect 

aloarea contractului de finantare 
u et de stat

NUCLEU 

rogram 
UCLEU 

Conform art. 29 din contractul de parteneriat nr. 
SN/14.02.2019 
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B. Date soecifi 
1. Denumirea rezultatului RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI 

2. Categoria rezultatului ( conform art. 
74 din Ordonanta Guvemului nr. 
57 /2002 privind cercetarea ~tiintifica 
~i dezvoltarea tehnologica, aprobata 
~u modificari ~i completari prin Legea 
1nr. 324/2003, cu modificarile ~i Rezulta1 IRezultate 
~ompletarile ulterioare) final tintermediare2 Caracteristici ale rezultatului final 

2.1. Documentatii, studii, lucrari l l 3 4 .................. ..................... 
2.2. Planuri, scheme l Xl 1. Materiale de referinta privind An...,1110b0:inll.:x.tnr.4-~Nf.l019 

2.3. Tehnologii l l rezultatele recente cu referire la 
2.4. Procedee, metode X] ] productia primara in mediul marin. 

CbntrKtm"lllnl!utulwatlDlalNC.ub~Mlrinl"6rl.,,.Alrtlpa"Co~ 

=~•::.=d•~vlJ.,,Mintamnr.-... 13,t'?:-/ ~•~ % ~.I\ 

2.5. Produse informatice l l 2. Procedura actualizata privind ·=~- i~(~';, 
2.6. Retete, formule l l ~utorizarea unitatii nucleare a t~-( ~ ,":(,:-,, ,'-"; 
12. 7. Obiecte fizice/Produse l l 

AYtffll. ·. ;-,::~;_.,,,>; ' 
DIRECTOR DOflOGIRAM -~ J,!!!'.~ 

INCDM. Dl'.Vl~Nr'f,I, ,' 

12 .8. Brevet inventie/altele asemenea ] ] ~ IW'ORTDEACTMTATtALFAiel 

12 .9. Colectii ~i baze de date l l 3. Capacitati tehnice ~i operationale CantrKtul11r,!45N/ZIJ1' 
Pralemll: PN 192:I02m: c.rmtlrt KOIQ(lce. ~atlai ti blotahna!Dp<a., ~05151tn\de 

mtarite rnutn.,~Jntfll 
hi:110: Mlltnmrnpwatlvi11Mlodetordf.et111IUHl!I pnxh4tl ~-••miReml'I!.-
KWtlr.fl~•Cl!Udrl1~CIJ~ primMwfflMtne prln-1odaC-14. 
,.....,_, ... .,~ •• ,.. 14.05.lml 

J.. Ohhtdixvf ~ 
Proiutul ~! prti~Uftf- f'fNtlJMCCI de CQ!wllrl ltCoio.ic- p,tn •;tud; tit' tetrm ~ op1!11nwnU1'9, 

prKUm ~ ldcrttli101l'IIII i.larllllr(.'lt1lale scmnlnV!i:livot dfflllt f1ctar!i .tliadfj 1i blotlci, p:.C,J W 

"aloritlc~l't?~ blolvhnolaald ■ unc,r rl'u,1~ mmnc 1oll tolfa macrottt-1, IMl11t1fl). 

l\tlnJHN scopu1yl wrnp1..,, al prai..:tulul,t ~;i l,lC:C-Prln 1mnllollr.ia DblKmft "flftdfl.-J': 

• l:U'llla,f~ $lllrl <itti.wl!11 a aimunlTJtlnr d• orp,l1m~ pla111.Lo11a $1 blent:lltl i!I ■ 1t1lu\.lt 

~CIUlara Jn KDlll!fflla f'COSlstcm!!lor mvl111; 

n,ni-•lilrll•PJ! tw-to~crimcnttll11111.~,iologhl unllror,;tnlsl'l'lcpl~ntonk.a ti b'l!n~11dln 

,pete mMln■ ramln-.,1; 

• Yilllloriflc~,a;i blolWlnoll>Rlcsl ;1 ~nOf rcwi,;c m•lrw Yil 01111' nw:mflf,t, mldlll din stt'Wful 

m!ffA"HC.illll MltU fwa111 cu llflnatll J)l'.1etke ult«lo.v•; 

12.10. Creatii biologice noi in domeniul 
• ln1mdllr.1'11'2, 111odd3ril callt■dv9 ~ ......,prrtltativc dCo;11Ulu~r11 ■ v.-bbllt~l nat~t;111: l,i !Jin 

lmp1i:tantmPcarc:i.t&lordilln:btklrllll)IQnrl '1dlfeorlt~n~lurltrcl1,:11llll1 ~ulul, 

tproductiei vegetale ~i productiei 
animale l l 

TRL 1 - Principii de baza observate [X] 
3. Nivel de TRL 2 - F ormularea conceptului tehnologic fl 
maturitate TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental fl 
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~ehnologica rrRL 4 - Validarea componentelor $i/sau a ansamblului in conditii de laborator r l 
(TRL) rrRL 5 - Validarea componentelor $i/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 

rrRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 
TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare r l 
TRL 8 - Sisteme finalizate $i calificate f l 
TRL 9 - Sisteme a caror func tionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

14.1. Tehnologiile societatii informationale l 
14.2. Energie l 
14 .3. Mediu X] 
14 .4. Sanatate l 
14.5. Agricultura, securitatea $i siguranta alimentara l 
14.6. Biotehnologii l 
14.7. Materiale, procese $i produse inovative l 
4.8. Spatii $i securitate l 
4.9. Cercetari socioeconomice si umaniste 1 

14. Domeniul de cercetare 4. 10. Altele 5 ............................. 
5. Domenii de a olicabilitate6 lf72l[ l; r lf ;r 1r 1 (cod CAEN) I 
6. Caracterul 6.1. Produs nou l 7 .......................................... 
inovativ 6.2. Produs modemizat 1 

6.3. Tehnologie noua l 
6.4. Tehnologie modemizata l 
6.5. Serviciu nou ] 
6.6. Serviciu modemizat l 

IActualizarea cuno~tintelor asupra domeniului de interes al productiei primare prin metoda 
6.7. Altele ................. Xl C-14 si pregatirea cadrului de lucru pentru inceperea activitatii. 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

Valoarea de la care 
Nr. " . mcepe negoc1erea Proces-verbal Mod de Actul prin cares-a IV aloarea finala [P ersoane 
crt. ' VPN)9 nr./data10 valorificare11 realizat valorificarea12 ' negociata) Beneficiar13 Impact14 autorizate15 

0 1 2 3 14 5 6 7 8 
1. 

Pagina 4 din 6 



C. Informatii 
· tehnico-economica 

trare brevet de inventie ..... data ................... . 
ntie inregistrat ( national1 eurooean, international ..... data ................... . 
trare modele si desene industriale proteiate . . . .. data ................... . 
ene industriale proteiate inregistrate (national, european, international) ..... data ................... . 

. . . .. data . ... . .............. . 

. .... data ................... . 

. . . .. data . . .... ........ . .. . . . 

. .... data ................... . 
etale si animale etc. nr. .... data ................. . . . 
animale etc. (national, european, international) . .. .. data ................... . 

£ , . dated · 
Analiza comparativa a metodelor de 
evaluare a productiei primare a 
ecosistemelor acvatice ~i avantajele 
cercetarii productiei primare marine prin 

1. Denumire metoda C-14. 
S-au consultat lucrari de specialitate din tara ~i din strainate in legatura cu 
productia primara in mediul marin. S-au analizat date complexe privind 
productia primara pe diferite regiuni ale Marii Negre. Ulterior inceperii 
activitatii, se va forma o baza de date cu date proprii pentru productia primara 
din zona romaneasca a Marii Neagre. Aplicarea metodei va introduce un 

2. 1. Documentatie rx1 oarametru de interes in cercetarea marina de la litoralul romanesc. 
2.2. Colectie r 1 

2. Categorie 2.3. Baza de date r l 
3.1. Fondul Arhivistic National r l 

3. Arhivare 3 .2. Patrimoniul cultural mobil 
14. Alte informatii ................................................. 
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1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului ( de exemplu, contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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l,N.c.o.M. "G,9/GORE ANTIPA" 
CONAT£i..NTA 

%1"~~%-E NR .. ~.o/.1./ ............ .. 
Ziua -;,z;lL_-@£ .. ;Zt:1..2/.. 

REGISTRUL DE EVIDENTA 

Anexa nr.1 
la Ordinul M.Ed.C.I. nr.3845 din 06.05.2009 

A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

Director general, 

~~:-~ ~---· 

Director proiect, 

::! ~p:°-········ 
Dr. Razvan MATEESCU 

R~ 

ANUL2021 

Director economt:J . u 

Ee. Ionela MOR~ 
................. ~ 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA. "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENTĂ Nr.  7/24.08.2021
a re zultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

A. Date generale

Denumirea 
proiectului: 

Contract de 
finantare: 

Valoarea 
totalaa 
proiectului 
(include �i 
alte surse) 

Rezultatul 
cercetiirii 
apaqine 

Studiul dinamicii proceselor fi zice si hidro
geo-morfologice in vederea evaluarii 
riscurilor si vulnerabilitatilor zonei marine �i 
costiere in contextul schimbarilor climatice si 
presiunilor antropice (PN19260101) - Faza 
10 "Evaluarea coeficientilor de amestec pe 
verticala a parametrilor fi zici marini la 
litoralul romanesc al Marii N egre" 

Categoria 
de proiect 

Cercetare 

I nr. I Data incepere 15.05.2021 Plan/Program I Program Nucleu ,,Consolidarea fundamentelor 
I 45N/14.02.2 
019 

/Competitie �tiintifice, tehnice �i tehnologice in scopul protectiei 
ecosistemului marin, dezvoltarii sustenabile a 
activitatilor maritime �i prin implementarea 

�ID_at_a _fi_m_a _li _z _ar_e __ 3_0_.0_7 _.2_0_2 _1 __________ �s�;p_1ec_ i _al_iz_an._·1or inteligente" (INTELMAR ---� 
Valoare totala: 5793775,00 lei Valoarea contractului Valoare totala: 5793775,00 lei 
Valoare faza:348050,00 lei de finantare (buget de Valoare faza:348050,00 lei 

stat) 

1. INCDM "Grigore Antipa" Conform alineat XI, art. 29 din Contractul nr. 45N/14.02.2019 incheiat cu Ministerul
Cercetarii �i Inovarii (in prezent, Ministerul Cercetarii Inovarii �i Digitalizarii), rezultatele 
cercetarii apaqin Contractorului. Alineatul IV, art. 4, punctul p, specifica obligativitatea 
Contractorului de a mentiona faptul ca toate rezultatele au fost obtinute cu sprijinul financiar 
al MCID, prin programul Nucleu 
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B. Date specifice 

1. Denumirea rezultatului Seturi de date geospatiale necesare pentru evaluarea proceselor hidro-geo-morfodinamice 
anuale si sezoniere ( date de curenti pe profile transversale, parametri (hidro )fizici si 
(hidro )chimici ( temperatura si salinitate)) reprezentand masuratori in-situ si de la distanta ( date 
satelitare) 
Analize spatiale si temporale a parametrilor asociati proceselor hidrologice marine din zona 
platoului continental romanesc 

2. Categoria rezultatului 
( conform art. 7 4 din 
OrdonantaGuvemului 
nr. 57/2002privind 
cercetarea ~tiintifica ~i 
dezvoltareatehnologica, 
aprobata cu modificari 
~i completari prin 
Legea nr. 324/2003, cu 
modificarile ~i 
comoletarile ulterioare 
2.1. Documentatii, 
studii, lucrari 

Rez 
ultat 
final 

Rezultate 
intermedi 
are2 Caracteristici ale rezultatului final 

3 

2.2. Planuri, scheme Colectarea, procesarea, analiza ~1 

2.3. Tehnolo ii arhivarea in seturi de date (~i 
2.4. Procedee, metode informatiilor) a masuratorilor in situ ~i de 
2.5. Produse in la distanta (date satelitare), necesare 
formatice pentru evaluarea proceselor de amestec 
2.6. Re ete, formule vertical in zona marina costiera, incluzand 
2.7. Obiecte zona gurilor de varsare ale Dunarii, 
fizice/Produse promontoriilor naturale si a obstacolelor 
2.8. Brevet marine reprezentate de digurile de incinta 
inventie/alteleasemenea r 7 r 7 ale porturilor maritime. 

-~---. 
'ii="=: ··, 

-tE' 

4 

-~ - ·- -- ·~ . . ...... - ---ir; 
~i~ 

::.=--~---;"::" ......... 
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2.9. Colectii ~i haze de Analize 
date [ ] r x] principali 

(hidro)ch: 
asociati p 
zona pl, 
Analiza 
transvers, 
incluzand 
Dunarii J 
integrat 
proceselo 
costiere s 

2.10. Creatii biologice 
noi i'n domeniul 
productiei vegetale ~i 
productie ianimale fl f l -- -

I TRL 1 - Princioii de baza observate 

spatiale si temporale asupra 
or parametri (hidro )fizici si 
mici (temperatura si salinitate) 
oceselor hidrologice marine din 
toului continental romanesc. 
datelor de curenti pe profile 
le de-a lungul litoralului 

zona penei de apa dulce a 
recum si in statiile sistemului 
de observare in timp real a 

hidrodinamice, aferente zonei 
de tranzitie. 

....J 

•a~=- rr-~{-.::., Ir"=-- ~- ~ .:~ .~~ l
1 ,1 = ~-.:;-'"::: 

~=1 1· . :;;, -:::-.:;,;;;;,- I ...,. __ ..,.. 
;=:: ~ ~ :: -;: 
·- • -- • ~~~- - E" ': ; 

..... . 

... ::.i; ~--'!P-~--~--~ 

◊· -

moo 
--(ml>) 

..... ~ __ ... _ ~ - -- ----- ___ ._ _________________________ ,_, 

fXl 
13. Nivel 1 TRL 2-Formularea conceptului tehnologic r l 

de I TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau f l 
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maturitate 
tehnologic 

TRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator 
TRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial 

I a(TRL) TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului inconditii relevante de functionare ( mediul industrial 
TRL 7 - Demonstrarea funciionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare 
TRL 8 - Sisteme finalizate si califi.cate 
TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

I 4.1. Tehnologiile societatii informationale r l 
4.2. Energie r 1 
4.3. Mediu r Xl 

I 4 .4. Sanatate r l 
4.5. Agricultura. securitatea si sirruranta r l 

I 4.6. Biotehnologii r l 
4. 7. Materiale, orocese si oroduse r 1 
4.8. Soatii si securitate r 1 

4. Domeniul de cercetare 4.9. Cercetari socioeconomic si umaniste r l 
4.10. Altele 5 ............................. ---

5. Domenii de aplicabilitate6 

6.1. Produs nou 

6. Caracterul 6.2. Produs 
inovativ modemizat 

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 
50 Transporturi pe apa 
8542 Invatamant superior universitar 
4291 Constructii hidrotehnice 

[ ] 7 .......................................... 

Seturi de date actualizate (la nivelul anului 2021) a parametrilor fizico-chimici ~i 
hidrologici caracteristici proceselor de amestec aferente Deltei Dunarii ~i zonei Constanta, 
evidentiind prin analiza comparativa influenta modificarilor climatice la nivelul anual 
2020-2021 in contextul schimbarilor climatice globale. 

[x] Optimizare metodologii de masurare/monitorizare in-situ a corpurilor de apa costiere de 
mica adancime 
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Validarea datelor de observare a pamantuluilteledetectie/EO asupra proceselor costiere 
aferente Deltei Dunarii. 

6.3. Tehnologie noua r 1 
6.4. Tehnologie f l 
6.5. Serviciu nou [ l 
6.6. Serviciu r 1 
6. 7. Altele ................. r l 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 : Seturi de date partiale obtinute in activitatile de monitorizare a speciilor marine si a 
habitatelor costiere si marine 

Nr. crt. Valoareade Proces- Mod de Actul orin Valoarea Beneficiar13 Imoact14 Persoane 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
2. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

C. Informatn privind proprietatea intelectuala 
Documentatie tehnico-economica [ ] 

Cerere in registrare brevet de inventie [ ] NIA 
Brevet de inventie inregistrat (national, european, international) [] NIA 
Cerere inregistrare modele ~i desene industrial protejate [] NIA 
Modele ~i desene industrial protejate inregistrate (national, european, international) [] NIA 
Cerere inregistrare marca inregistrata [] NIA 
Marci inregistrate (national, european, international) [] NIA 
Cerere inregistrare copyright [] NIA 
inregistrare copyright (national, european, international) [] NIA 
Cerere inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. [ ] NIA 
inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. (national, european, [ ] NIA 
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D. Informatii privind documentatiile, colectiile ~i bazele de date de interes national 

1. Denumire .................................... 
2. Categorie 2.1. Documentatie [] 16 

····· ··· ·· ···· ··· ··· ··· ··· ····· ·· 
I 2.2. Colectie [ ] 

2.3. Baza de date [] 

13. Arhivare 3.1. Fondul Arhivistic National [ ] 

3.2. Patrimoniul cultural mobil 

4. Alte informatii ........................................ .... .. ... 

1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent 
de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatuluVprodusului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar(e). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privin Procedura-cadru privind stabilirea 
valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in 
vederea valorificarii acestora. 
11Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi 
de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~ic ercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate 
intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnariiactului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e
mail, website). 
14 Se vor complete efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, associate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 
5 ani. 
15Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directoruluie ntitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA ,,GRIGORE ANTIPA" 

A. Date generale

IDenumirea proiectului 

Contract de finantare 

IV aloarea totala a proiectului (include �i 
�lte surse) 

Rezultatul cercetarii apanine 

FISA DE EVIDENT A Nr .8/13 .09.2021 

a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

Aplicarea tehnologiilor 
metagenomice emergente 
AON de mediu ( eDNA) in 
�valuarea structurii �i 
functiei ecosistemului 
�ostier al Miirii Negre1 
IFaza 5 - Evaluarea 
igenetica eDNA a 
diversitatii comunitatilo1 
olanctonice din sectoru 
marin romiinesc 

Data 
K::ategoria de proiect 

mcepere 03/01/2021 

Data 
nr. 45N/2019 finalizare 30/07/2021 

Plan/Program/ 
Competitie 

IV aloarea contractului de finantare (buget de 

iNUCLEU 
Program Nucleu -"Consolidarea fundamentelor 
�tiintifice, tehnice �i tehnologice in scopul 
tprotectiei ecosistemului marin, dezvoltarii 
sustenabile a activitatilor maritime �i prin 
implementarea specializarilor inteligente 
INTELMAR" Cod: PNl 926 

525.000,00 
lei/201.000,00 lei stat) 525.000,00 lei/201.000,00 lei 

1. INCDM" Grigore
Antipa" Constanta 1 
2 .............. . !Conform Contract de finantare nr. 45N/2019 
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B D "fi . ate spec1 ice 
1. Denumirea rezultatului I 
2. Categoria rezultatului (conform art. 
74 din Ordonanta Quver.Dului nr. 
57/2002 privind cercetarea ~tiintifica ~i 
ldezvoltarea tehnologica, aprobata cu 
tmodificari ~i completari prin Legea nr. 
324/2003, cu modificarile ~i Rezultat Rezultate 
icompletarile ulterioare) final intermediare2 Caracteristici ale rezultatului final 

2.1. Documentatii, studii, lucrari l xl 3 4 ..................... ..................... 
2.2. Planuri, scheme l 1 1. Implementarea tehnicii ADN de mediu (eDNA) ca 
2.3. Tehnologii ] ] metoda noua de evaluare a diversitatii comunitatilor 

2.4. Procedee, metode xl l IJ>lanctonice din sectorul costier romanesc al Marii Negre 'in 

2 .5. Produse informatice l l 
~cord cu cerintele actuale ~tiintifice ~i de mediu. 

2 .6. Retete, formule l l I? . lnfonnatii noi metagenomice pentru actualizarea 
'(2 .7. Obiecte fizice/Produse ] ] inventarului speciilor planctonice prezente 'in sectorul 
12 .8. Brevet invenfie/altele asemenea l l tmarin romanesc, respectiv pentru promovarea cunoa~terii, 
2.9. Colectii ~i baze de date l 1 protejarii ~i conservarii biodiversitatii ~i resurselor 

2.10. Creatii biologice noi in domeniul [ ] [ ] genetice marine (Directiva Cadru UE privind Strategia 

oroductiei vegetate ~i productiei pentru mediul marin (MSFD; 2008/56/EC), Strategia UE 

animale 
privind biodiversitatea 2020 (COM/2011/0244) ~i 
Conveniia privind diversitatea biologica ( CBD, 1992). 

TRL 1 - Principii de baza observate [x] 
J RL 2 - Formularea conceptului tehnologic r 1 
rrRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel 
analitic sau experimental [ 1 
rrRL 4 - Validarea componentelor ~i/sau a ansamblului in conditii de laborator r l 
rrRL 5 - Validarea componentelor ~i/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare 

3. Nivel de maturitate tehnologica (mediul industrial) [ ] 
TRL) rrRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul r l 
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industrial) 
TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de func~ionare r l 
TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate r l 
rTRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

14.1. Tehnologiile societa~ii informationale l 
14.2. Energie n 
4.3. Mediu xl 
4.4. Sanatate xl 
4 .5. Agricultura, securitatea si sigurant.a alimentara xl 
4.6. Biotehnologii ] 
4 . 7. Materiale, procese si produse inovative l 
4 .8. Spafii si securitate l 
14.9. Cercetari socioeconomice si umaniste l 

4. Domeniul de cercetare 14.10. Altele 5 ............................. 
5. Domenii de aplicabilitate6 I CAENl - [7219]; [CAENl-(031 1]; [CAENH 0321 ]; [CAEN]- 8690] 

6 .1. Produs nou ] 7 .......................................... 
6.2. Produs modernizat l Utilizarea metodelor moleculare modeme in identificarea 

6.3. Tehnologie noua l speciilor comunitatilor planctonice din sectorul marin romanesc 

6.4. Tehnologie modernizata l prin metoda ADN de mediu (eDNA) in vederea eficientiziirii 

6.5. Serviciu nou l 
uio-monitorizarii, managementului si conservarii biodiversitatii 

6.6. Serviciu modernizat l 
~cosistemului Marii Negre, reprezinta eel mai relevant rezulta1 
nbtinut in cadrul fazei 5 a proiectului Nucleu PN19260201. 
IProiectul a condus la obtinerea de date metagenomice care nu 
~u mai fost raportate pana in prezent pentru sectorul mari11 

6. Caracterul inovativ 6.7. Altele: Metoda noua xl IJ'omanesc. 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

IV aloarea de la care 
INr. ~ncepe negocierea IProces-verbal Mod de Actul prin care s-a Valoarea finala 
crt. 'VPN)9 nr. /data10 :valorificare11 rrealizat valorificarea 12 ~negociata) Beneficiar1 

• Impact14 Persoane autorizate15 

0 1 2 3 14 5 6 7 8 
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... .. data ..... ......... .... .. 

. .... data ... .. ....... .. . .... . . 

. .... data ............ ....... . 

. .. .. data ................... . 

. . ... data ............... .... . . 
n, intema ional 

..... data ................... . 

. .... data ............ ....... . 

. .... data . . ............ . ... .. 

D. Informatii privind documentatiile, colectiile ~i bazele de date de interes national 

1. Denumire 
12 .1. Documentatie [x] IDocumentare privind utilizarea tehnologiei metabarcoding ADN de mediu 

( eDNA) in identificarea si monitorizarea comunitatilor planctonice din sectorul 
romaneasc al Marii Negre 

12.2. Colectie r l 
2. Categorie 12.3. Baza de date [ ] 

3.1. Fondul Arhivistic National r l 
3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 

14. Alte informatii .................................................. 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
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3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar(e). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea 
valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completea,za denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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REGISTRUL DE EVIDENTA 

Anexanr.1 
la Ordinul M.Ed.C.I. nr.3845 din 06.05.2009 

A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

Nov_,, 
-----··. Ii 'l 

1P 
IJTIJUIA TIONAL ~ 

L CUICETAfH: ) Cl ··········••A--• •··••l •• •·-·•·••• <,•·•a'i1JL fAHE MAnJNA _:::; 

nlGORE ANflf'A" ;": 

Director proiect, 

I.N.C.D.M. 
,:;!JNSTANT 
:------.2 . 
/?OMAN\ 

Dr. George TIGANOV 
......... ~~ ....... . 

ANUL2021 

Director economic, 
Ee. lonela MOR1 

.................. ~ 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA. "GRIGORE ANTIP A" 

FI�A DE EVIDENT A Nr. 9/22.09.2021
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

A D  t . a e genera el 
GFCM Rapana - Studii de cercetare 

Denumirea asupra specie Rapana venosa din 
oroiectului apele costiere ale Romaniei Categoria de oroiect ICercetare 

MTF /INT/943/MUL- Baby 31 'Select activities of the 
Data incepere 01.08.2020 strategies towards the sustainability of fisheries and 

Contract de NR.: sustainable aquaculture development implemented in the 
finantare 58/27.07.202( Data finalizare 30.08.2021 Competitie Mediterranean and the Black Sea' 
Valoarea totala 
a proiectului 
�include �i alte IV aloarea contractului de 
surse) Valoare totala: 275946 lei finantare IV aloare totala: 275946 lei 

Conform LETTER OF AGREEMENT 
Rezultatul Between the Food and Agriculture Organization of the United Nations ("FAO") 
�ercetarii [Food and Agriculture Organization of and the National Institute for Marine Research and Development "Grigore Antipa" 
apartine �he United Nations ("FAO") (NIMRD), Constanta, Romania/58/27 .07 .2020 

B D t . a e spec1 ice "fi 

Raport final - Prezentarea rezultatelor # a analizelor statistice obfinute in cele doua expedifii de 
1. Denumirea rezultatului cercetare 

2. Categoria rezultatului ( conform art.
74 din Ordonanta Guvemului nr.
57 /2002 privind cercetarea �tiintifica
�i dezvoltarea tehnologica, aprobata cu Rezultat IRezultate
modificari �i completari prin Legea nr. final intermediare2 Caracteristici ale rezultatului final 
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324/2003, cu modificarile ~i 
ompletarile ulterioare) 

.1. Documentatii, studii, lucrari 

.2. Planuri1 scheme 

.3. Tehnolocii 

.4. Procedee, metode 
2.5. Produse informatice 

.6. Retete, formule 

.7. Obiecte fizice/Produse Scopul principal al studiului este de 

.8. Brevet inven ie/altele asemenea btine in premiera date din pescuit prin 

.9. Colee ii i haze de date rganizarea de expeditii de cercetare 

. 10. Creatii biologice noi in domeniul 
< roductiei vegetale ~i productiei 

'animale 

. Nivel de RL 1 - Princi ii de baza observate 
aturitate RL 2 - Formularea conceotului tehnologic 

cu privire la distributia specie Rapana 
enosa in regiune . 
aportul include urmatoarele: tabelele 

sumare privind operatiunile de pescuit 
cu beam trawlul pentru amblele 
lexpeditii; ha.qi cu dispunerea punctelor 

e traulare; tabele cu datele colectate 
( captura totala in fiecare statie, 

umarul de exemplare de Rapana 
enosa masurate, numarul de 

:exemplare utilizate pentru 
ideterminarea varstei); rezultatele 
btinute prin rularea scriptului 
iondex in programul R (ha.qi de 
istributie, abundenta, greutati medii 
e statii, raoortul intre sexe). 

i· 

. w.,., ,,_ 
, ..;!::1 

................ 

.. - - . -
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~ehnologica rI'RL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental r l 
(TRL) rrRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator r l 

rrRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) [ ] 
rrRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) [] 
TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare [] 
TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate r l 
TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

~. l. Tehnologiile societatii informationale l 
~.2. Energie l 
14.3. Mediu xl 
14 .4. Sanatate l 
4.5. Agricultura, securitatea si siguranta alimentara l 
4.6. Biotehnologii ] 
4.7. Materiale, procese si produse inovative l 
4.8. Spatii si securitate l 
4.9. Cercetari socioeconomice si umaniste ] 

4. Domeniul de cercetare 14.10. Altele 5 ............................. 
5. Domenii de [0][3]; [7][2] 
aplicabilitate6 CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale $i inginerie 

Raportul final al studiului prezinta in premiera statusul stocurilor de Rapana venosa de la litoralul 
6.1. Produs nou x] romanesc pentru perioada 2020-2021, evaluare realizata in programul R cu scriptul Biondex. 
6.2. Produs modernizat l 
6.3. Tehnologie noua l 
6.4. Tehnologie 
modemizata ] 
6.5. Serviciu nou 1 
6.6. Serviciu 

6. Caracterul modernizat ] 
inovativ 6.7. Altele l 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 
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r. 
;crt. 
10 
1. 
!2 . 

Valoarea de la care 
ncepe negocierea 
VPN' 9 

1 
IA 
IA 

C. Informatii 

roces-verbal 
./data10 

IA 
IA 

odde 
alorificare11 

/A 

rietatea intelectuala 
Documentatie tehnico-economica 

Brevet de inventie inregistrat (national. eurooean. international 
·ate 

ctul prin care s-a 
ealizat valorificarea 12 

IA 
IA 

ational, european, international 

:c 

aloarea finala 

IA 

llnregistrare: retete1 indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. (national, european, international 

u. 1mormain pnvma aocumentaime, co1ec, me 1 oaze1e ae aate ae mteres na110na1 
1. Denumire NIA 

2.1. Documentatie fl 16 ................................. 
~.2. Colectie [ ] 

2. Categorie 2.3. Baza de date r l 
3.1. Fondul Arhivistic National r l 

3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
14. Alte 
~nformatii 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 

eficiar131Im 
Persoane 
utorizate15 

IA 
IA 

NIA 
IA 
IA 

NIA 
IA 
/A 
IA 

2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele telmice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
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4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.}. 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea valorificarii 
acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnArii actului ( de exemplu, contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnAtura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitAtii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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I.N.C.D.M. "GRIGORE ANTIPA" 
CON~TANTA 

INTRARE . 
-,E"IRE NR." .P.7..Z .... ~ . ....... . 

I ', ~ 

Ziua .. ~~--,. ,/(?. .... ~-- .... f .. ~ .. 

REGISTRUL DE EVIDENTA 

Anexanr.l 
la Ordinul M.Ed.C.I. nr.3845 din 06.05.2009 

A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

~ . '"'o "-....._ (,,' 

Director gen¢ af'/417rn ' -1'1, 

Dr. Vale,-i/ A'BAZJA.(ti 114T10114L --;-£'.. 
'(·"?A, ·-[T!ir/[ o 

IGor1[~[ M,1fl1N4 0 
t.N.c Nr;:,4. 

DNs-/M 
'\ -Jf ~', ,,l;,qA, 
. ·Yo ------4/,4 NI A 

Director proiect, 
OanaMARIN 
...... ~ ................. . 

Responsabil faza 
Camelia DUMITRACHE 

............. 2 .... ·i6~/c?;/ 

ANUL2021 

Director econo 
Ee. Ionela MO 
........... ~,. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

AD t l . a e genera e 
Denumirea 
oroiectului 
Contract de 
finantare 
Valoarea totala a 
proiectului (include 
si alte surse) 

FI�A DE EVIDENTA. 10/07.10.2021 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

PNl 9260202 Cercetari ecologice, ecofiziologice �i Categoria de proiect 
oiotehnologice ale ecosistemelor din apele marine romane�ti 

Data incepere 15.03.2019 
nr. 45N/2019 Data finalizare 10.12.2022 Plan/Program/Competitie 

Valoarea contractului de finantare 
6.895.937 lei (buget de stat) 

NUCLEU 

!Program NUCLEU 

6.895.937 lei 
Rezultatul cercetarii Conform art. 29 din contractul de parteneriat nr. 
apaqine INCDM ,,Grigore Antipa" 45N/14.02.2019 

A. Date enerale
Denumirea
roiectului 

N19260202 - Faza 11: Studiul ecologic al habitatelor cu Categoria de proiect 
substrat dur din apele costiere romane�ti; structura �i 

istributia actuala a comunita ilor de flora si fauna 

finan are nr. 45N/2019 
aloarea totala a 
roiectului (include 
i alte surse 00.000 lei 

15.06.2021 
14.09.2021 

aloarea contractului de finantare 
bu et de stat 

UCLEU 

ezultatul cercetarii Conform art. 29 din contractul de parteneriat nr. 
INCDM ,,Gri ore Anti a" SN/14.02.2019 
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B. Date soecifi 
1. Denumirea rezultatului RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZE! 
2. Categoria rezultatului ( conform art. 
74 din Ordonanta Guvernului nr. 
57 /2002 privind cercetarea ~tiintifica 
~i dezvoltarea tehnologica, aprobata 
icu modificari ~i completari prin 
Le~ea nr. 324/2003, cu modificarile Rezultat Rezultate 
~i completarile ulterioare) !final intermediare2 Caracteristici ale rezultatului final 

12 .1. Documentatii, studii, lucrari Xl l 3 4 .................. ..................... 
12 .2. Planuri, scheme l l 1. Informatii actualizate privind speciile 
2.3. Tehnologii ,- 1 1 bentale din habitatele de pe substratul ..._.lD ... Q:inaKtlll',IIISH/iOll 

dur din zona costiera. 
~-•~""'......,i•c.i~-"'-'rbAMllpl"CO!ISCIIIJI 

2.4. Procedee, metode Xl l Codlllall:IIOi.moN 
!111t'allipn:n"Wl"fflllll~r.min,1nt_l,.,.,.}!.fl { /1 /\.0';,'Z.cit ( 

2.5. Produse informatice ] ] o.-.d,. ' ~fi;~~4":-~ 
m="-~,n •- j'' 

2. Informatii privind speciile neindigene "'·7;ct.r r· ::~;:... ".:) 
2.6. Retete, formule l 1 A:_,~\•~~~!(?,/ 
'2.7. Obiecte fizice/Produse l l ~i speciile cu grad ridicat de periclitare Dl:c:::~N~'1,il,;!W 

n habitatele infralitorale cu substrat Y"( 
IW'OllfTDe'it.CTMT.ffl:MfAZB 

~.8. Brevet inventie/altele asemenea l l dur. ~rr.Gltf.lml 

~.9. Colectii ~i haze de date l X] 
~.,NlllSO?l»011utlrt~,~Jfblatt,lil'IO!epallll~ 
_....,-"-RIMl!aftl 
F9.a111 ltvdlulKOk,ak•hollltal. .... aisubstntlhr•"~~~~ 
fldlmtliutt-_...,,•-ldrllerd•fliNfflf--. 
TlffllMN~91tuel:14Clll.la.!1 

3. Asigurarea fondului de date necesar lo ~.II.I; 
F'fO..-.d<!l:'j!Pfi!l>IIIMafKll.>MMd+"°lo"lllr1cwlofliceprli,st,.....l,_m)i\-q,,,_~nul4, 

p~urn Ill kta'ldllclNJ nllt~kN 11,u,1JN Kffll'IHCltfN llintrlfolt'.lll<~ d>atiti 1iba.,:~ plnJ II 

stabilirii/revizuirii principalilor 
v.,larltla,rn blO?fill~ll n ...,o, rnurw mll'""flvt (olv u~i<.....i-~. molllfNI, 

/,t11"4""1'f>A ... n1wh~001"11!tli:II prOIIUa.lJllfo ~ .. 1 .. rprin ur,nlr;ouelt.ob-..~l><'dfi.,,_,. 
· ,..,,~,(t~stllriixt•.lllfl.11 ta""""IIJ.lilai"clc: Ol!NIIISIM piwlctM"-<"I-' IK-nllk1I • rolull.ol 

indicatori ecologici ce caracterizeaza 
1.'CtltOf"llnKOllOO\l.tMlii.ll.,.....~otmmil-.; 

•elll'IO,ql"""ll_..i,,11,~l,111tcGft?~luflo:ll'O,P"IUffltlpl,anlol,ii:,,')lb,,,1J..k•,Jlr, ~~,1nr..,.,.. ... a,,: 
Vllotltlelrwltoohhluilfllfl!!lnunorr1111nem1n111 ... 1(~""""""''1tc-,mlcli)d111SHtorUI 

starea ecosistemelor marine. romlneK Ill Mlrll Ni'a,,C'~ .,i~Qii PJKll<e ~1<11,,.: 
• llitrud,,, ........ ,-cklki,e1mttooa ~ ¥rnka;,r,Ul,11l/¥1:ft...,.luM.II o1,1r,,:,bUll~ nr.•111111'1:: :,lcln 

,.,.111,1n. mirup,~ •r ■fl,r;•lard.,tno fnc:to,liatllotlcijl d.ftlite ~-~1111~«-ul<·<!<oml•iull ... 

a,~lmo-.PIDD ...... fflt:clM,rilll: 
Hlllm.,t:~GbilldlwlC_,,..-_.,.-'p1ok:rh1lui .. pr~lom1ill~IICl~IX'ralfflQ. 

r.>N> ,u,,- ti~ dMOat" llrnl'l' dlntff c,all 1, 1-. 111, lflQd~ I\CI-.I 1111 p~c:a,,,,.,_,,J 

4 . Informatii privind rolul principalelor l>t"\ulll~ftu~rdf-dlb•m-kritandateprMrdinvt'1'!!lM:,l)Kiiorp111.,-<.1l1N1!•~1r, 
PIHl.>111 fl CU to,11~ d~!eltl Dn'ltrad ~Ill lotullc~ 111;:,lotl,; IHI 11N11 dn1,_ .JI pr:r.,11~ 1' ,t1bitta 
....._.1111Pf"lm"11tdl'IIR~,ll"""'"'r-lC'OtCYO!i,iit1~1Qi lr~Clrt-,madJda¥K>flt~r~• 

grupe functionale din componenta 
N!Wntillrm.1111NV1 (.il&f',11•>1"14<",,..,...,.pbnr.t.,....,,.~~ltllra.ie.1,P".,..~~ 

- --- I ---· 

2.10. Creatii biologice noi in oentala in asigurarea rezilientei 
klomeniul productiei vegetale ~i ~cosistemului marin in conditiile 
oroductiei animale l l intensificarii presiunilor antropice. 

TRL 1 - Principii de baza observate rx 1 
3. Nivel de TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic r l 
tmaturitate rfRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental [ ] 
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tehnologica TRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in condHii de laborator r l 
(TRL) TRL 5 - Validarea componentelor $ilsau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) [ ] 

TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 
TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare [ ] 
TRL 8 - Sisteme finalizate $i calificate [ ] 
rTRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

4. Domeniul 4.1. Tehnologiile societatii informaHonale ] 
de cercetare 4.2. Energie l 

4.3. Mediu Xl 
4.4. Sanatate l 
4.5. Agricultura, securitatea $i siguranta alimentara l 
i4.6. Biotehnologii ] 
14.7. Materiale, procese si produse inovative l 
14.8. Spatii $i securitate l 
14.9. Cercetari socioeconomice $i umaniste l 
14.10. Altele 5 ....... 

5. Domenii de aplicabilitate6 lf72l r l; f lf l;f lf l (cod CAEN) I 
6. Caracterul 6.1. Produs nou l 
inovativ 6.2. Produs modemizat l 

6.3. Tehnologie noua l 
6.4. Tehnologie modemizata 1 
6.5. Serviciu nou l 
k5.6. Serviciu modemizat l 

Asigurarea bazei de date referitoare la componenta bentala de mediu (fitobentos ~i 
zoobentos) in vederea realizarii studiului ecologic al habitatelor bentale cu substrat dur 

6. 7. Altele ................. X] conform cerintelor MSFD. 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

IV aloarea de la care 
Nr. [ncepe negocierea Proces-verbal Mod de IActul prin cares-a IV aloarea finala f ersoane 
crt. (VPN)9 m ./data10 rvalorificare11 irealizat valorificarea12 ' negociata) Beneficiar13 lmpact1~ autorizate15 
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~: 11 r r r r r r 18 

·vind QfO Qrietatea intelectuala 
Documentatie tehnico-economic 

..... data . . .... ....... .. .. . .. 
·nternational ..... data ................... . 

ate ..... data ...... ......... .. . .. 
ional, european, international ..... data ................... . 

r ..... data ................... . 
. . ... data .................. .. 

nr ..... data ................... . 
. . ... data .... .......... . . . .. . 

ICerere inregistrare: retete. indicatii geografice. soecii vegetale ~i animale etc. . .... data .................. .. 
Inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. (national, euro_pean, international r. .... data ................... . 

fc , 
.. dd . ·1 lectiile si bazele de date d · 1 

Studiul ecologic al habitatelor cu substrat dur din 
apele costiere romane~ti; structura ~i distributia 

1. Denumire actuala a comunitatilor de flora si fauna 
Realizarea unui studiu ecologic actualizat al habitatelor cu substrat 
dur din apele costiere romane~ti conform cerintelor MSFD ~i 
furnizarea de informatii actualizate referitoare la structura ~i 
distributia actuala a comunitatilor de flora ~i fauna de la nivelul 

2.1 . Documentatie fXl acestor habitate. 
2.2. Colectie f l 

Baza de date cu informatii actualizate referitoare la zonele actuale de 
distributie ale speciilor cu rol ecologic cheie, speciilor periclitate ~i a 
celor dominante; analiza cantitativa actualizata a componentelor 

2. Categorie 12 .3 . Baza de date fXl fitobentale ~i zoobentale de la nivelul habitatelor cu substrat dur. 
3. Arhivare 3.1. Fondul Arhivistic National fl 
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3.2. Patrimoniul cultural mobil I I 
14. Alte 
foformafii ................................................. 

1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar(e). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENT A Nr. 11/08.10.2021
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

AD . ate genera e 
Denumirea Earth Observation Data for Science and 
oroiectului Innovation in the Black Sea (EO4SIBS) Categoria de proiect 

Nr. 4000127237/19/I- Data incepere 11.06.2019 
Contract de EF 10.06.2021 (prelungit 
finantare �1.05.2019 Data finalizare oana pe 10.09.2021) Plan/Program/Competifie 
IV aloarea totala a 
tproiectului 
(include �i alte Valoarea contractului de finantare (buget de 
surse) 499.996 Euro stat) 

Cercetare 

ESA -Black Sea and Danube 
Regional Initiative - Science 

Valoare INCDM: 
75.000 Euro 

Rezultatul 1. ESA 1 Conform art. 6: Intellectual Property rights and Appendix 1: Statement of 
cercetarii apartine 2 ................... M'ork, cap. 4 Data acces 

B D t . a e spec1 ice "fi 
Dezvoltarea unei noi generatii de algoritmi care pot integra informatiile spatiale, temporale �i 
spectrale furnizate de senzori satelitari recenti in vederea obtinerii de produse compozite noi 
care sa integreze informatiile satelitatre cu cele de la platformele in situ �i modelele numerice 

1. Denumirea rezultatului oceanografice 
2. Categoria rezultatului
( conform art. 7 4 din
Ordonanta Guvernului
nr. 57/2002 privind
cercetarea �tiintifica �i
dezvoltarea tehnologica,
aprobata cu modificari �i Rezulta1 Rezultate
completari prin Leeea final �ntermediare2 Caracteristici ale rezultatului final
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nr. 324/2003, cu 
modificarile ~i 
,completarile ulterioare) 

.1. Documentatii, studii, 
lucrari 3 

.2. Planuri, scheme l l - Algoritm nou, complet documentat, 

.3. Tehnologii ] l pentru ohtinerea de produse 

.4. Procedee, metode ] xl oceanografice: Chl-a, materie totala 

.5. Produse informatice l xl suspendata ~i turbiditatea apei, 

.6. Retete, formule 1 7 exploatand intregul potential al datelor 

.7. Obiecte furnizate de Sentinel 2 ~i 3, precum ~i 
1zice/Produse 7 l validarea algoritmului cu date in situ . 
. 8. Brevet inventie/altele - Algoritm nou pentru procesarea 

1asemenea l l altimetriei de coasta prin procesarea 
12.9. Colectii ~i haze de datelor satelitare de inalta frecventa SAR 

ate , f l f l (Synthetic Aperture Radar) ~i integrarea 
cu datele in situ 

.10. Creatii biologice noi 
1n domeniul productiei 
1vegetale ~i productiei 
animale 

3. Nivel de maturitate 
ehnologica (TRL 

- Algoritm nou pentu producerea de ha.qi 
de salinitate la suprafata marii utilizand 
atat datele satelitare, cat ~i cele in situ. 

- Seturi de date in situ (noi ~i istorice) 
necesare pentru dezvoltarea ~i validarea 
algoritmilor dezvoltati pentru obtinerea 
de produse oceanografice ( culoare a 
marii, altimetrie ~i salinitatea de 
suprafata marii) 

!htto :/ /www.eo4sibs.uliege.be/ 

RL 1 - Princioii de baza observate 
RL 2 - Formularea conceptului tehnolomc 

4 
__ ,ig: 

E04SIBS data exploration 

I Dl. <; IH ~ .. ~ 
~= 
1'(1----....11.,--..... 

Products 

..... ...,., ......... -.. .,,\, _...._.... 

- .... ~ ....... ----·---•--•··• ·"-· ..... ,. - -., . __ .... , .... _..,_ ..... _... -~--
••41ol.ll• ., ..... __. ~--
.... ~. -·· 

~ =· =~=="i...---
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TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau 
experimental f l 
TRL 4 - Validarea componentelor $i/sau a ansamblului in conditii de laborator [ ] 
TRL 5 - Validarea componentelor $i/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial' [ ] 
rrRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) [ ] 
rrRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare [ ] 
rrRL 8 - Sisteme finalizate $i calificate [] 
rrRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

4.1. Tehnologiile societatii informationale xl 
4.2. Energie l 
4.3. Mediu xl 
4.4. Sanatate l 
4 .5. Agricultura, securitatea $i siguranta alimentara l 
14.6. Biotehnologii ] 
14.7. Materiale, procese $i produse inovative l 
14.8. Spatii $i securitate 1 
14.9. Cercetari socioeconomice :;;i umaniste l 

4 . Domeniul de cercetare 14.10. Altele 5 ............................. 
5. Domenii 
de 
aplicabilitat [0][ 3]; [5][0] 
e6 5. Domenii de aplicabilitate6 CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte $tiinte naturale $i inginerie 

Integrarea informatiilor furnizate de noua generatie de senzori satelitari ( de exemplu, 21 

oenzi spectrale pentru Sentinel 3 OLCI comparativ cu 7 $i 9 benzi pentru MODIS $i VIIRS 

$i chiar mai mult pentru senzorii hiperspectrali, SAR de inalta frecventa) $i exploatarea 

sinergica dintre ace$ti senzori in algoritmi noi pentru a oferi produse oceanografice de cea 

mai inalta calitate. 
6.1. Produs nou x] 
6.2. Produs modemizat ] 

6. Caracterul 6.3. Tehnologie noua xl 
;novativ 6.4. Tehnologie modemizata l 
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6.5. Serviciu nou l 
- Asimilarea produselor satelitare (algoritmi) in modele numerice oceanice care cupleaza 
rezolvarea completa a proceselor fizice ~i biogeochimice pentru a-~i imbunatati capacitatile 
predictive in prognozele operationale pe termen scurt sau pentru simularile de la sezon la 

6.6. Serviciu modernizat xl decadele de la distanta, cu scopul de a evalua impactul schimbarilor climatice 7 

k5 .7. Altele ................. l 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

IV aloarea de la care 
!Nr. " . mcepe negoc1erea Proces-verbal Mod de Actul prin care s-a ~ aloarea finala Persoane 
crt. VPN)9 nr./data10 valorificare11 realizat valorificarea12 negociata) Beneficiar13 Impact1~ autorizate15 

0 1 2 3 ~ 5 6 7 8 
1. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA IN/A 
2. 

· · ' rietatea intelectuala 
tehnico-economica 

trare brevet de invemie ..... data ................... . 
ntie inregistrat ( national1 eurooean, international r. .... data .. .... ........ . .. . . . 
trare modele si desene industriale oroteiate nr ..... data ................... . 
ene industriale oroteiate inreg_istrate (national, european, international ..... data . .... .......... .... . 

a ..... data ................... . 
n, international ..... data ................... . 

. .... data ................... . 

. . . .. data .. .. . ........ ... ... . 
, ... ~,-~ . .. t::,~~t,rnuw, '-'_t' WH , -c-•-- v· ~ ..... ~le etc. (national1 europ~an, international r ..... data ................... . 

fc t t'. I r i :! 

I [ il ..................... ·· ··· ··· ·· 1' I 
~· Denumi~e ~·. 'i .· o~~~~~~~~ti; ........................... 

. Categone 

.. dd ··1 lectiile si bazele de date d · 1 
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12 .2. Colectie rl 
12 .3. Baza de date r l 
3.1. Fondul Arhivistic National r l 

3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
14. Alte informatii ................................................. 

1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu ohtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCE TARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENTA Nr. 12/18.10.2021 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

Nr ........... . 

AD t . a e genera e1 
Valorificarea Complexa A Bioresurselor Din Zona Marii 
Negre Prin Dezvoltarea Si Aplicarea Unor Biotehnologii 

Denumirea proiectului Inovatoare Si Emergente-Acronim Inobiomar Categoria de proiect COMPLEX 
Data incepere 31.03.2018 

.. . . . . . ......... 

Contract de finantare illr. 85 PCCDI/2018 Data finalizare 30.09.2021 Plan/Program/Competitie 225.000 lei 
IV aloarea totala a 
tproiectului (include �i rrotal proiect 2.908.125 lei IV aloarea contractului de finantare 
ialte surse) INCDM 225.000 lei (buget de stat) ................ lei 

1. INCDM 1 

12. Univ. Ovidius Constanta
3. INCDSB Bucuresti
4. UPB Bucuresti
5. ICF Bucuresti

Rezultatul cercetarii 6.SCDVV Murfatlar Conform art. 17 din contractul de parteneriat nr. nr. 
apartine 7. UEFISCDI Bucuresti 85 PCCDI/2018 

BD . "fi ate spec1 ice 
1. Denumirea rezultatului I 
2. Categoria rezultatului (conform art.
74 din Ordonanta Guvernului nr.
57 /2002 privind cercetarea �tiintifica �i
dezvoltarea tehnologica, aprobata cu
modificari �i completari prin Legea nr.
324/2003, cu modificarile �i Rezultat Rezultate 
icompletarile ulterioare) final intermediare2 Caracteristici ale rezultatului final 
12.1. Documentatii, studii, lucrari [Xl l 3 1 .....••.••••••.••..•. 4 ·················· 
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.2. Planuri, scheme In Buletinul Oficial de Proprietate Industriala nr. 5/2021 
2.3. Tehnolo ii in 28 mai 2021 s-au publicat: 2 brevete: 

.4. Procedee, metode 1.Preparate dermato-cosmetice topice de tip gelu · 

.5. Produse informatice ioadezive cu efect de regenerare a tesutului dermic . 

.6. Re ete, formule Preparate dermato-cosmetice topice de tip geluri 
2.7. Obiecte fizice/Produse ioadezive cu efect de regenerare a tesutului dermic p 
2.8. Brevet inven ie/altele asemenea aza de subproduse din bioresurse marine de tip gelatin" 

2 9 C 1 
.. · b d d t pulbere liofilizata din specia de molu~te Rapana venosa1 

. . o ec 11 1 aze e a e . h"d 1 1. d" · · d 1 asociate cu extracte 1 roa coo ice m specn e a g, 

. 10. Creatii biologice noi in domeniul 
rnductiei vegetale ~i productiei 

animale 

marine macrofite verzi, incorporate in haze de ge 
idrofilic constituite din carbopoli ~i ulei de menta, car 

prezinta activitate antimicrobiana antioxidanta ~i actiun 
icatrizanta . 
.Compozitie biostimulatoare-regeneratoare pe baza d 
ioresurse reziduale cu potential de fertilizare. 

Compozitie biostimulatoare-regenaratoare pe baza d, 

ioresurse reziduale cu potential de fertilizare pent 
soluri ~i plante care valorifica componentele bioactiv 
htinute din bioresurse reziduale marine combinate cu; 
ioresurse vitivinicole, in scopul imbunatatirii calitatii ~i 

1lfertilitatii solurilor, prezentand biocompatibilitat, 
intrinseca functionala cu tesutul vegetal, ameliorand 
cre~terea ~i dezvoltarea plantelor, compozitiile avin 
aplicabilitate in viticultura ~i agricultura ecologica, 
omicultura, horticultura ~i silvicultura entr prevenre 

eroziunii solurilor ~i protectia calitatii mediului 
1ncojurator. 
Cereri de brevete: 2 
l .Preparate dermato-cosmetice de tip creme pe baza d 
omponente bioactive din surse marine ~i viticole ~i 
rocedeu de obtinere a acestora, cerere de brevet OSIMI 
. A/00580/27.09.2021. 
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Procedeu de obtinere a unor preparate dermato-cosmetice 
de tip creme pe baza de componente bioactive din surse 
marine ~i viticole 
2.Preparate farmaceutice de tip trochi~ti mucoadezivi cu 
aplicatii in afectiuni bucofaringiene ~i procedeu de 
obtinere a acestora, cerere de brevet OSIM nr. 
A/00581/27.09.2021. 
Procedeu de obtinere a unor preparate farmaceutice de tip 
~rochi~ti mucoadezivi cu aplicatii in afectiuni 
bucofaringiene. 

TRL 1 - Principii de baza observate rx1 
TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic fXl 
TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental r l 
TRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator fXl 
TRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 

3. Nivel de rrRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) [ ] 

maturitate [TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare f l 
tehnologica ifRL 8 - Sisteme finalizate si calificate f l 
TRL) rrRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fast demonstrata in mediul operational 

14 .1. Tehnologiile societatii informationale ] 
14.2. Energie 1 
14.3. Mediu ·xi 
4.4. Sanatate Xl 
4.5. Agricultura, securitatea si siguranta alimentara Xl 
4.6. Biotehnologii Xl 
4. 7. Materiale, procese si produse inovative Xl 
14.8. Spatii si securitate l 
14 .9. Cercetari socioeconomice si umaniste ] 

4. Domeniul de cercetare 14.10. Altele 5 ............................. 
5. Domenii de aplicabilitate6 Ir 1 r 1; r 1 r 1; r 1 r 1 I 

6.1. Produs nou Xl 7 .......................................... 
6. Caracterul inovativ 6.2. Produs modemizat ] 
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6.3. Tehnologie noua X] 
6.4. Tehnologie modernizata ] 
6.5. Serviciu nou 1 
6.6. Serviciu modernizat 1 
6.7. Altele ................. ] 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

Valoarea de la care 
Nr. incepe negocierea Proces-verbal Mod de Actul prin care s-a Valoarea finala Persoane 
crt. (VPN)9 nr./data10 valorificare11 realizat valorificarea 12 (negociata) Beneficiar13 lmpact14 autorizate 15 

0 1 2 3 f4 5 6 7 8 
1. 

· · ' · etatea intelectuala 

trare brevet de inventie . .... data . .................. . 
ntie inregistrat (national, european, international ..... data ................... . 
trare modele si desene industriale proteiate ..... data ................... . 
ene industriale oroteiate inregistrate (national, european, international ..... data ................... . 

. .... data . . .... ........ . .. . . . 

. .... data ................... . 

. .... data ... .. ......... .... . . 

. .... data ................... . 
Cerere inregistrare: retete. indicatii geografice. soecii vegetale si animale etc. . .... data ................... . 
foregistrare: retete. indicatii geografice. soecii vegetale si animale etc. (national, europ~n, international ..... data .... ......... ..... . . 

1. Denumire ................................................. 
2.1. Documentatie r l 16 ................................. 
2.2. Colectie [] 

12. Categorie 2.3. Baza de date r l 
3. Arhivare 3.1. Fondul Arhivistic National r l 
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3.2. Patrimoniul cultural mobil I I 
14. Al te informatii ........................................ .... .. ... 

1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA ,,GRIGORE ANTIPA" 

FISA DE EVIDENTA Nr .13/22.11.2021 

a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 
proiect PN19260201 - Aplicarea tehnologiilor metagenomice emergente ADN de mediu (eDNA) in evaluarea structurii �i functiei ecosistemului costier al Marii Negre/Faza 

PN1926020106 - Identificarea eDNA a speciilor marine bentale din sectorul romanesc al Marii Negre 

A Date generale 

iDenumirea proiectului 

Contract de finantare 

Valoarea totala a proiectului (include �i 
ialte surse) 

Rezultatul cercetarii apartine 

Aplicarea tehnologiilor 
metagenomice emergente ADN 
de mediu (eDNA) in evaluarea 
structurii �i functiei 
ecosistemului costier al Marii 
INegre/ Faza 6 - Identificarea 
�DNA a speciilor marine 
�entale din sectorul romanesc al 
Marii Negre 

Cate�oria de proiect 
Data 10cepere �0/07 /2021 

INUCLEU 
Program Nucleu -"Consolidarea 
fundamentelor �tiintifice, tehnice �i 
ehnologice in scopul protectiei 

ecosistemului marin, dezvoltarii 
sustenabile a activitatilor maritime �i 

Plan/Program/Co prin implementarea specializarilor 
nr. 45N/2019 Data finalizare 29/10/2021 mpetitie inteligente - INTELMAR" Cod: PN1926 

rvaloarea contractului de finantare (buget de 
525.000,00 lei/200.000,00 lei �tat) 525.000,00 lei/200.000,00 lei 

1. INCDM" Grigore Antipa"
Constanta1 

2.. .. . .. . . . ... .. Conform Contract de finantare nr. 45N/2019 
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B. Date specifi 
1. Denumirea rezultatului I 
2. Categoria rezultatului ( conform art. 
74 din Ordonanta Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea ~tiintifica ~i 
lctezvoltarea tehnologica, aprobata cu 
modificari ~i completari prin Leuea nr. 
324/2003, cu modificarile ~i Rezultat Rezultate 
completarile ulterioare) final intermediare2 K::aracteristici ale rezultatului final 

2.1. Documentatii, studii, lucrari l xl 3 4 ..................... ..................... 
2.2. Planuri, scheme l l 1. Implementarea tehnicii ADN de mediu (eDNA) ca 
2 .3. Tehnologii l l imetoda noua de evaluare a diversitatii comunitatilor bentale 

2.4. Procedee, metode x] ] k:lin sectorul costier romanesc al Marii Negre In acord cu 

12 .5. Produse informatice 1 1 cerintele actuale ~tiintifice ~i de mediu. 

2.6. Re~ete, formule l l '> . Informatii noi metagenomice pentru actualizarea listei 
12. 7. Obiecte fizice/Produse 1 l speciilor inventarului speciilor bentale prezente In sectorul 
l2.8. Brevet inveniie/altele asemenea ] ] marin romanesc, respectiv pentru promovarea cuno~terii, 
2.9. Colectii $i haze de date 1 l protejarii ~i conservarii biodiversitatii ~i resurselor 

2.10. Creatii biologice noi in domeniul [ ] [ ] genetice marine (Directiva cadru UE privind Strategia 

productiei vegetale ~i productiei pentru mediul marin (MSFD; 2008/56/EC), Strategia UE 

animale 
privind biodiversitatea 2020 (COM/2011/0244) ~i 
K:onventia privind diversitatea biologica (CBD, 1992). 

rrRL 1 - Principii de baza observate rxl 
['RL 2 - Formularea conceptului tehnologic [ ] 
rrRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel 
analitic sau experimental r1 
TRL 4 - Validarea componentelor ~i/sau a ansamblului in conditii de laborator [1 
TRL 5 - Validarea componentelor ~i/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare 

3. Nivel de maturitate tehnologica mediul industrial) fl 
'TRL) TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul r l 
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industrial) 
TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare r 1 
TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate r l 
TRL 9 - Sisteme a caror funcUonalitate a fost demonstrata in mediul operational 
4.1. Tehnologiile societatii informationale ] 
4.2. Energie n 
14.3. Mediu xl 
14.4. Sanatate x] 
14.5. Agricultura, securitatea si siguranta alimentara xl 
4.6. Biotehnologii 1 
4.7. Materiale, procese si produse inovative l 
4.8. Spatii si securitate 1 
4.9. Cercetari socioeconomice si umaniste ] 

4. Domeniul de cercetare 4.10. Altele 5 
····························· 

5. Domenii de aplicabilitate6 
1/CAEN] -[7219]; [CAEN]-[0311]; l 
CAEN1-f0321l; rcAENl- r8690l 

6.1. Produs nou l 7 .......................................... 
6.2. Produs modemizat l Utilizarea metodelor moleculare modeme in identificarea speciilor 

6.3. Tehnologie noua 1 comunitatilor bentale din sectorul marin romanesc prin metoda ADN de mediu 

6.4. Tehnologie modemizata l (eDNA) in vederea eficientizarii bio-monitorizarii, managementului si 

6.5. Serviciu nou l 
conservarii biodiversitatii ecosistemului Marii Negre, reprezinta eel mai 

6.6. Serviciu modemizat l 
elevant rezultat obtinut in cadrul fazei 6 a proiectului Nucleu PN19260201. 

Proiectul a condus la obtinerea de date metagenomice care nu au mai fost 
raportate pana in prezent pentru sectorul marin romanesc. Rezultatele analizelor 
de microbiologie moleculara ( eDNA) obtinute in cadrul fazei 6 a proiectului pe 
de o parte raspund nevoilor de informare ~i de cunoa~tere ale mediului 
academic si de cercetare, mediului educational, universitati, dar in acela~i timp, 
oferii factorilor de decizie (autoritati locale ~i centrale) ~i operatorilor 
economici din zona, instrumente de control legate in special de luarea de 
decizii privind managementul ~i conservarea biodiversitatii ecosistemului Marii 

6. Caracterul inovativ 6.7. Altele: Metoda noua xl Ne2re. 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 
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Valoarea de la care 
Nr. mcepe negocierea Proces-verbal !Mod de Actul prin care s-a V aloarea finala 
crt. 'VPN)9 nr. /data10 lvalorificare11 realizat valorificarea 12 ' negociata) Beneficiar1' Jmoact14 Persoane autorizate15 

0 1 12 3 4 5 6 7 8 
1. 

~. 

Documentatie tehnico-economica 

..... data ................... . 

ntie inregistrat (national, european, international . .... data ............. ..... . . 

trare modele si desene industriale proteiate . .... data .... .. .......... .. . . 

national, european, international . .... data ................... . 

. .. .. data .. ............ . .... . 

ean1 international . .. .. data ..... ...... ..... ... . 

. .. .. data ..... ......... .... . . 

. . . .. data . ... . ......... .... . . 
.• ~~ete_, indicatii geografice, specii vegetate si animale etc. . .... data .... . .......... ... .. 

egistrare: retete~ indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. (national, european, international) nr ..... data .. ............ . .... . 
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- - ----------- , -- r --. ---- ---------- ■ ----:, ---- . --- ,.- - ------ -- --•- -- ---•------ --- ---------

1. Denumire 
2.1. Documentatie [x] Documentare privind utilizarea tehnologiei metabarcoding ADN de mediu 

( eDNA) in identificarea si monitorizarea comunitatilor bentale din sectoral 
romaneasc al Marii Ne_gre 

2 .2. Colectie f l 
2. Categorie 12 .3. Baza de date fl 

3.1. Fondul Arhivistic National fl 
3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 

4. Alte informatii ................................................. 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar(e). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea 
valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului ( de exemplu, contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENTA Nr. 14/29.11.2021 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

AD t . a e genera e1 
European Marine Observation and Data Network 

IDenumirea (EMODnet). Thematic groups Geology, Seabed habitats, 
proiectului Physics and Chemistry. Lot 4: Chemistry Categoria de proiect 

Data 
Nr 1ncepere 03.10.2019 

Contract de EASME/EMFF/2018/1.3. l .8/Lot4/SI2.81031 .::1 Data 
finantare 03.10.2019 finalizare 02.10.2021 Plan/Program/Competitie 

Valoarea totala a 
oroiectului 
(include �i alte Valoarea contractului de finantare 
surse) 1.400.000,00 Euro (buget de stat) 

1. Uniunii Europene / AGENTIEI EXECUTIVE

Cercetare 

EASME/2019/OP /0003 

Valoare INCDM: 
70.000 Euro 

Rezultatul PENTRU INTREPRINDERI MICI �I MIJLOCII Conform art. II.3 Intellectual Property rights, din contractul 
cercetarii apartine 'EASME) EASME/EMFF/2018/l .3.1.8/Lot4/S12.810314 

B D t . a e spec1 ice 'fi 
Seturi de date de oceanografie validate �i produse oceanografice referitoare la eutrofizare �i 
contaminanti marini, in baza datelor �i informatiilor furnizate de institutele de cercetare marina 

1. Denumirea rezultatului din toate tarile riverane Europene 
2. Categoria
irezultatului ( conform
art. 74 din Ordonanta
Guvemului nr.
57/2002 privind Rezultat Rezultate 
cercetarea �tiintifica final intermediare2 Caracteristici ale rezultatului final 
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~i dezvoltarea 
ehnologica, aprobata 
u modificari ~i 
ompletari prin 

Legea nr. 324/2003 
u modificarile ~i 
ompletarile 
lterioare 
.1. Documentatii, 

1studii, lucrari 
.2. Planuri, schel!le 
.3. Tehnologii 

· nformatice 
.6. Retete, formule 
.7. Obiecte 

asemenea 
2.9. Colectii ~i haze 
e date 11 x 

.10. Creatii 
iologice noi in 
omeniul productiei 

vegetale ~i productiei 
animale 

3 I 4 

Asamblarea datelor oceanografice chimice existent 
apartinand organizatiilor publice ~i private din domeniu 
ocenografiei; procesarea lor in formate interoperabil 
( care includ standarde convenite, valorile /conditii d 
referinta comune; evaluari de acuratete ~i precizie 
acestora) prin dezvoltarea metodologiilor comun 
europene (Conform directivelor MSFD si INSPIRE 
pentru colectarea si agregarea seturilor de date chimic 
europene 
(https://www.emodnet-chemistry.eu/about/documents) 

Evaluarea trendurilor spatiale si temporale a parametrilo 
chimici in marile si oceanele europene, in special a celo 
relevante pentru Directiva Cadru Stragia Marine: 
Descriptorul 5 (eutrofizare), 8 (poluare chimica), 
( contaminanti) si 10 (marine litter) cu ajutorul metodelo 
matematice integrativ variationale (DIV A - Dat 
Interpolating Variational Analysis) cu rezolutie ridicata i 
zonele de coasta 

(https:/ /www.emodnet
chemistrv.eu/products/ catalogue#/search ?from= 1&to=30) 

RL 1 - Principii de baza observate 
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rTRL 2 - Formularea conceptului tehnologic fXl 
lfRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental r l 

3. Nivel de rrRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator r l 
maturitate rTRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 
tehnologica TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 
(TRL) TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare r l 

TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate ( ] 
TRL 9 - Sisteme a caror funcJionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

4 .1. Tehnologiile societatii informationale xl 
4 .2. Energie l 
4 .3. Mediu xl 
14.4. Sanatate l 
14.5. Agricultura, securitatea si siguranta alimentara ] 
14.6. Biotehnologii l 
14.7. Materiale, procese si produse inovative l 
4.8. Spatii si securitate l 
4.9. Cercetari socioeconomice si umaniste l 

14. Domeniul de cercetare 4.10. Altele 5 ............................. 
[0][3]; [5][0] 

5. Domenii de aplicabilitate6 CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinie naturale si inginerie 
6.1. Produs nou ] 7 .......................................... 

Dezvoltarea, testarea, operarea si mentinerea unui portal care sa permita accesul publicului si 
interogarea/vizualizarea/descarcarea datelor, metadatelor si a produselor de date 

6.2. Produs modemizat x] oceanografice 
6.3. Tehnologie noua ] 
6.4. Tehnologie modemizata l 
6.5. Serviciu nou l 

Monitorizarea si raportarea cu privire la eficienta sistemului in satisfacerea nevoilor 
utilizatorilor in ceea ce priveste usurinta si viteza de utilizare, calitatea informatiilor si a 

16. Caracterul 16.6. Serviciu modemizat xl oroduselor livrate 
inovativ 6.7. Altele ................. l 
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7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 N/ A 
Valoarea de la care 

Nr. incepe negocierea Proces-verbal Mod de ~ ctul prin care s-a IV aloarea finala Persoane 
crt. /VPN)9 nr./data10 valorificare11 ~ealizat valorificarea12 ' negociata) Beneficiar13 lmpact14 autorizate15 

0 1 2 3 ~ 5 6 7 8 
1. NIA IN/A IN/A NIA NIA iN /A NIA NIA 
2. 

C. Informatii orivind oroorietatea intelectuala 

nr ..... data ............... .... . 
en tie inregistrat ( national~ eurooean, international . . ... data ................... . 

istrare modele si desene industriale oroteiate ..... data ................... . 
Modele si desene industriale oroteiate inregistrate (national1 european, international ..... data . . . ........... ... .. . 
Cerere i 
Marci i ..... data ................... . 
Cer, . .. .. data ................... . 
linre r. .... data ................... . 
Cerere inregistrare: retete. indicatii geografice. soecii vegetale si animale etc. 
Inrecistrare: ret~te, indicafii geografice, specii vegetale ~i animale etc. (national, european, international 

1. Denumire ................................................. 
12.1. Documentaiie f l 16 ................................. 
12.2. Colectie [] 

12. Categorie 12 .3. Baza de date f l 
3.1. Fondul Arhivistic National fl 

13 . Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
14. Alte informal.ii ........................................ .. .... ... 

1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
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2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

AD t . a e genera e 

Denumirea 
oroiectului 

Contract de 
finantare 
IV aloarea totala a 
proiectului 
(include �i alte 
surse) 

FI�A DE EVIDENT A Nr. 15/29.11.2021
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

proiectul EMODnet data Ingestion 2 

European Marine Observation and Data Network 
(EMODnet). Ingestion and Safe-Keeping of 
Marine Data 2 Categoria de proiect 
nr. Data incepere 11.10.2019 
EASME/EMFF /2018/ 1.3 .1.8/0 l/S12. 
810021 
11.10.2019 Data finalizare 10.10.2021 Plan/Program/Competitie 

Valoarea contractului de finantare (buget 
1.000.000 Euro de stat) 
1. Uniunii Europene / AGENTIEI EXECUTIVE

Cercetare 

EASME/2019/OP/0006 

IValoare INCDM: 
13.500 euro 

Rezultatul PENTRU INTREPRINDERI MICI �I MIJLOCII Conform art. 11.3 Intellectual Property rights, din contractul 
cercetarii apartine EASME) EASME/EMFF/2018/1.3. l .8/Lot4/S12.810314 

BD . "fi ate spec1 ice
Sistem ,,machine-to-machine" de transmitere a datelor de la statii de monitoring catr� 

1. Denumirea rezultatului repozitoare, implementat pe portalul web - Dataingestion 
2. Categoria rezultatului ( conform art.
74 din Ordonanta Guvernului nr.
57 /2002 privind cercetarea �tiintifica
�i dezvoltarea tehnologica, aprobata cu
modificari �i completari prin Legea nr.
324/2003. cu modificarile �i IRezultat IRezultate 
completarile ulterioare) final fotermediare2 Caracteristici ale rezultatului final 
12.1. Documentatii, studii, lucrari 1 1 

3 1 ...........•...•.••.. 4 . . ........... . . ...
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.2. Planuri1 scheme 

.3. Tehnologii 

.4. Procede<;:, metode 
2.5. Produse informatice 

.6. Retete, formule 

. 7. Obiecte fizice/Produse 

.8. Brevet inventie/altele asemenea 

.9. Colectii si baze de date 

.10. Creatii biologice noi in domeniul 
roductiei vegetale ~i productiei 

animale 

RL 1 - Princioii de baza observate 
C 

IDezvoltarea unui ,,software 
client" pentru a facilita 

ansferul automat de copii ale 
achetelor de date transmise 

catre / de la portalul central 
1l
1

catre centrul de date eel mai 
adecvat, pe baza temei de 

ationalitate ~i caracter de date. 
acilitarea transferurilor in 

sistem ,,machine-to-machine" 
a datelor de la statii de 
monitoring catre repozitoare 
ttos:/ /www .emodnet-

.. 
Proctwlnfo 

::-...-.~ 
r
--
--

D1tA SUbmlnlon pro~!iS overvl.w 
1"'fl,l00,ttO,,....,.,...,l'T'.,"""'"'.,...,."".-'"•..,._ . .,,._,....,,..,,_,..~ .. •M••~•""•'"'" 
,_,...,..,,., .. .,.,...n.,..'""l•"--:,11,,.ruoo.-... ~r-r,..,.,..,.,,ll.ll,.,.. 
~.•~t>st.<.o-:-.. ,~rx, ~- ~••-..<&"~"" .. iw.o~,.,._ .... "-~"""""'""'"""'' 
~ .. ,....-. 

?",,,,1,1r.(),,1~•'1•""";"".c~,,_.,.,.,..,_..~ .. ...,..,.,. • .,. ..... .......,.,.,,,. .... """""'••"l<l.,,_. 
.....,_,._ ... n,+oc• .... - ... ..i, 

-~~.,,,,....,.....,._-, 
illt/l<NO,DCCMW!.Nl 

• ...__l;#_l,'fllt™{l'.ll ... :,0,,.."""",,........,,.. -i:o:c- ........... ....... 

==-·--.,~~--
-·~ 

__ 
.,..........,._ .. 

[
..,.. __ , 
-,~- -·----..--... - -------------------, 

RL 3 - Demonstrarea conceotului orivind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental 

3. Nivel de 
aturitate 

ehnologica 
TRL 

RL 4 - Validarea comoonentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator 
RL 5 - Validarea comoonentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial 
RL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial 
RL 7 - Demonstrarea functionalitatii orototioului in conditii relevante de functionare 
RL 8 - Sisteme finalizate si calificate 
RL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 
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4.1. Tehnologiile societatii informationale x] 
i4.2. Energie ] 
14 .3. Mediu xl 
14.4. Sanatate ] 
14.5. Agricultura, securitatea ~i siguranta alimentara l 
14.6. Biotehnologii l 
4. 7. Materiale, procese si prod use inovative 1 
4.8. Spatii si securitate l 
4.9. Cercetari socioeconomice si umaniste l 

14. Domeniul de cercetare 4.10. Altele 5 ............................. 
[ 5][0 ]; [0][3 ];[ ][ ] 

5. Domenii de 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 
aplicabilitate6 8542 Invatamant superior universitar 

6.1. Produs nou ] 7 .......................................... 
[ ehnologia ,,machine-to-machine" (M2M) (tehnologie care permite sistemelor sa comunice 
atat wireless, cat ~i prin cablu cu alte dispozitive cu aceea~i capabilitate va fi dezvoltata in 

6.2. Produs modemizat x] continuare in cadrul proiectului 
6.3. Tehnologie noua ] 
6.4. Tehnologie modemizata l 
6.5. Serviciu nou l 

6. Caracterul 6.6. Serviciu modemizat 1 
inovativ 6. 7. Altele ................. l 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

IV aloarea de la care 
Nr. ~ncepe negocierea Proces-verbal Mod de Actul prin care s-a Valoarea finala Persoane 
crt. VPN)9 nr./data10 valorificare11 realizat valorificarea12 negociata) [3 eneficiar13 Impact14 autorizate15 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
2. 
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C. Informatii orivind oroorietatea intelectuala 
!Documentatie tehnico-economica 
ICerere inregistrare brevet de inventie . . ... data .... .......... .... . . 

· · ~ · ' lional, europea!l, international r ..... data ................... . 
sene industriale proteiate . . ... data .... .......... .. . .. . 

eiate inregistrate (national, european, international ..... data ................... . 
a . . ... data ... ................ . 

, interna1ional} . .... data .............. .... . . 
r ..... data ................... . 
. .... data ... . .......... .... . . 

etale si animale etc. . .... data ................... . 
. • ~.ete, indicatii geo~ fice, specii vegetale ~i animale etc. (national, euro ean1 international r . . ... data .... ........... . .. . . 

a.,9 ..L.I..L.LV.&.L.l.1.1,.1,!-.1..I. 1--' .A..L Y .L.1..l."-1. '-'lV'-"\A.1...1...1..V.l...l\.l.+ t .l..•J..'-', ""V.I.Y,._, \. .L.1..1.V "'l .l. UL&L.IV.1.V ._,...- U.1,.,1,1,V UV .1..1..1.LV.1.V.:J .I.J.U. t, .1.v.1..u,,1..1. 

1. Denumire ················································· 
12. 1. Documentatie r l 16 

··························· ······ 
~.2. Colectie r l 

2. Categorie l2.3. Baza de date [ ] 
3 .1. F ondul Arhi vistic National r l 

3. Arhivare 3 .2. Patrimoniul cultural mobil 
4. Alte informatii ····················· ········"··················· 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
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9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fast incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 

Pagina 6 din 6 



I.N.C.D.I,:. :: .~,i : - ... : ,·,::: ANTI PA" 
CONS·; ANTA 

INTRA9E . /.'N~-
IE$1R~ .~.Fl. ·(,tL·/,f-,.:> ................ . 

Ziua .. J<./.. ~ .. ·o ../~. •- _,g,, 
- •~cc .••• 

REGISTRUL DE EVIDENTA 

Anexam.1 
la Ordinul M.Ed.C.I. m.3845 din 06.05.2009 

A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

~ --'c,i '/-RI/, ftvo 
/ ,., · 1,,_,,, 

Director general, ; '-> IJ(.~-r~,,r,-, ~ 
A-z' '",,ULH , ..,. 

Dr. Vakria AB~, {)0 ft r.t1ir,t?701tA1 't 
··········· .,.• .. .. , .,.,.. ... 11.':!_ • ... .'i,.-~~G()ll4r1E M~f/£! 

·
1 OnE AN :1111, 

$ \ IN.co l;p 
\ ~ C'ONsi: .l.f. 

·'- .41,7.4 
~~~ 

O,i,4NIA 

Director proiect, ~ 

~~~·~·~·~-~~.~.~~~~~···I 
Responsabil faza 
Dr. Aurelia TOTOIU 

············~ ····"····"·····"·· 
v~ 

ANUL2021 

Director econo 
Ee. lonela 
............ ~). 

Pagina 1 din 6 



INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

A. Date enerale

Denumirea
roiectului 

Contract de 
finan are 

aloarea totala a 
roiectului 

(include �i alte 
surse 

Rezultatul 

B. Date specifice

FI�A DE EVIDENT A Nr. 16/21.12.2021
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

,Suport �tiintific, tehnic �i tehnologic Categoria de proiect Cercetare 
entru dezvoltarea acvaculturii midiilor la 

Jitoralul romanesc" (PN 19260301) 
aza 7 - ,,Identificarea �i evaluarea 

·iscului patologic in acvacultura marina
e la litoralul romdnesc"

r. 45N/
14.02.2019 Data finalizare 

aloare totala: 3.879.500 lei 
aloare Faza 7: 521.000 lei 

1.05.2021 Program Nucleu ,,Consolidarea fundamentelor 
�tiintifice, tehnice �i tehnologice in scopul 
rotectiei ecosistemului marin, dezvoltarii 

sustenabile a activitatilor maritime �i prin 
implementarea specializarilor inteligente" 

am/Com etiti INTELMAR) 

aloarea contractului de finantare aloare totala: 3.879.500 lei 
u et de stat aloare Faza 7: 521.000 lei 

Conform alineat XI, art. 29 din Contractul nr. 45N/14.02.2019 incheiat cu Ministerul 
Cercetarii �i Inovarii (in prezent, Ministerul Cercetarii Inovarii �i Digitalizarii), 
rezultatele cercetarii apaqin Contractorului. Alineatul IV, art. 4, punctul p specifica 
bligativitatea Contractorului de a mentiona faptul ca toate rezultatele au fost 

obtinute cu s rijinul financiar al MCID, rin ro ramul Nucleu. 
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1. Denumirea rezultatului alele boli determinate in acvacultura marina si riscul oatolo2ic al acestora 
. Categoria rezultatului ( conform art. 

74 din Ordonanta Guvernului nr. 
57 /2002 privind cercetarea ~tiintifica 
~i dezvoltarea tehnologica, aprobata 
1cu modificari ~i completari prin 

egea nr. 324/2003, cu modificarile ~i1Rezu1tatlR.ezultate 
ompletarile ulterioare) final lintermediare2ICaracteristici ale rezultatului final 

.1. Documentatii, studii, lucriri 

.2. Planuri scheme Atlasul detaliaza principalele 

.3. Tehnolo · i 1mbolnaviri la Mytilus 

.4. Procedee, metode alloprovincialis Lamarck, 1819 

.5. Produse informatice in acvacultura marina 

.6. Re ete, formule omaneasca provocate de 

. 7. Obiecte fizice/Produse acterii ~i paraziti, principalele 

8 B t · · ; It I mbolnaviri semnalate la speciile 
. . reve mven 1e a e e asemenea . [A . 

1 
.. . e pe~tl czpenser 

.9. Co ec 11 $1 haze de date Id d • B d & 1---------'--=----------4'---.__---l"'-...__----1f!Ue enstae tz ran t 
atzeburg, 1833, Acipenser 

baerii Brandt, 1869 ~i 
'cophthalmus maeoticus (Pallas, 

1814)] crescute in sistemele de 
cvacultura din cadrul 

iDepartamentului Resurse 
arine Vii al INCDM ,,Grigore 
ntipa". Obiectivul final a fost 

· dentificarea ~i evaluarea riscului 
atologic in acvacultura marina lie< ,. :w« J 

.10. Creatii biologice noi in 
domeniul productiei vegetale ~i 

roductiei animale 

e la litoralul romanesc. 
tilizatorii vizati ai atlasului 

sunt dezvoltatorii/investitorii 
rivati din domeniul acvaculturii 

Pagina 3 din 6 



3. Nivel de 
aturitate 

ehnologica 
TRL 

RL 1 - Principii de baza observate 
lC 

in zona costiera romaneasca, 
rin procesul de transfer de 
ehnologie, precum ~i autoritatile 
ompetente (Agentia Nationala 

pentru Pescuit ~i Acvacultura, 
utoritatea Nationala Sanitara
eterinara ~i pentru Siguranta 
limentelor, Directia de 

Sanatate Publica, Autoritatea 
ationala Apele Romane, 

!Protectia Consumatorului etc.). 3 

RL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental 
RL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator 
RL 5 - Validarea componentelor ~i/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial 
RL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial 
RL 7 - Demonstrarea functionalitaiii orototipului in condHii relevante de functionare 
RL 8 - Sisteme finalizate ~i calificate 
RL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

.1. Tehnologiile societatii informationale 

. Domeniul de cercetare 1 s1guranta alimentara 
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4.6. Biotehnologii ] 
i4.7. Materiale, procese $i produse inovative l 
14.8. Spatii $i securitate l 
14 .9. Cercetari socioeconomice $i umaniste l 
14.10. Altele 5 .............................. 

[0][3]; [7][2] 
5. Domenii de CAEN 0321 Acvacultura maritima 
aplicabilitate6 CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte $tiinte naturale $i inginerie 

~.l. Produs nou n 7 .......................................... 
~.2. Produs modernizat l 
~.3. Tehnologie noua ] 
6.4. Tehnologie modernizata l 
6.5. Serviciu nou l 
6.6. Serviciu modernizat l 

6. Caracterul inovativ 6. 7. Altele X] 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8: Atlas cu principalele boli determinate in acvacultura marina ~i riscul patologic al acestora 

iV aloarea de la care 
Nr. incepe negocierea Proces-verbal Mod de IActul prin cares-a V aloarea finala Persoane 
crt. 'VPN)9 tnr ./ data 10 tvalorificare11 trealizat valorificarea12 negociata) Beneficiar13 lmpact14 autorizate15 

0 1 2 3 14 5 6 7 8 
1. NIA IN/A NIA NIA N/A NIA NIA NIA 
2. IN/A IN/A NIA NIA NIA NIA IN/A NIA 

C. Informatii orivind oroorietatea intelectuala 

Brevet de inventie inregistrat (national. eurooean. international 
,teiate 
national, european, international 

IA 
, international IA 

IA 
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national 
. ·-,...,te, i 

... ,tete, indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. (nationalLeuropean, international) 

u. 1nrormaJn pnvmo aocumentaJnie, cotecfnle 1 bazele oe oate ae mteres national 
1. Denumire NIA 

2.1. Documentatie r l 16 ....... ......... ...... .... ...... . 
2.2. Colectie r l 

12. Categorie 2.3. Baza de date fl 
3.1. Fondul Arhivistic National [ ] 

3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
Rezultatul s-a concretizat prin realizarea urmatoarei publicatii: 

4. Alte Totoiu Aurelia (2021 ). Atlas cu principalele boli determinate in acvacultura marina ~i riscul patologic 
informatii al acestora 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata fo baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea valorificarii 
acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului ( de exemplu, contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA. "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENT A. Nr. 17/21.12.2021 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

A. Date generale

Denumirea 

proiectului: 

Contract de 

finantare: 

Studiul dinamicii proceselor fizice si Categoria de 

hidro-geo-morfologice in vederea proiect 

evaluarii riscurilor si vulnerabilitatilor 

zonei marine �i costiere in contextul 

schimbarilor climatice si presiunilor 

antropice (PN19260101) - faza 11 

"Analiza geospatiala a proceselor 

morfodinamice la nivelul tarmului 

emers si submers utilizand Indexul de 

Vulnerabilitate Costiera" 

nr. Data incepere 30.07.2021 

45N/14.02.2 

019 

Data 

finalizare 15.11.2021 

Valoarea totala Valoare totala: Valoarea 

contractului de 

finantare (buget de 

stat) 

a proiectului 

(include �i alte 

surse) 

5793775,00 lei 

Valoare faza: 

Cercetare 

Plan/Progra 

m/Competiti 

e 

Valoare totala: 

5793 775,00 lei 

Valoare faza: 

Program Nucleu ,,Consolidarea 

fundamentelor �tiintifice, tehnice �i 

tehnologice in scopul protectiei 

ecosistemului marin, dezvoltarii sustenabile a 

activitatilor maritime �i prin implementarea 

specializarilor inteligente" (INTELMAR) 
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348050,00 lei 348050,00 lei 

Rezultatul 1. INCDM "Grigore Antipa" Conform alineat XI, art. 29 din Contractul nr. 45N/14.02.2019 incheiat cu 
cercetarii 
apaqine 

B. Date specifice 

1. Denumirea rezultatului 

2. Categoria 
rezultatului ( conform 
art. 74 din 

Rezul 
OrdonantaGuvernul ui 

tat 
nr. 57 /2002privind 

final 
cercetarea ~tiintifica ~i 

Ministerul Cercetarii ~i Inovarii (in prezent, Ministerul Cercetarii Inovarii ~i 
Digitalizarii), rezultatele cercetarii apaqin Contractorului. Alineatul IV, art. 4, 
punctul p, specifica obligativitatea Contractorului de a mentiona faptul ca toate 
rezultatele au fost obtinute cu sprijinul financiar al MCID, prin programul Nucleu 

Instrument de cuantificare a impactului cumulativ si vulnerabilitatii (Indexul de Vulnerabilitate 
Costiera - CVI) spatiului marin si costier la riscurile naturale si antropice. 
Haqi reprezentand "cuantificarea" variabilelor cheie (geologie ~i geomorfologie, panta 
tarmului, modificari la nivelul liniei tarmului, regimul valurilor, nivelul marii) in clase de valori 
(de la un impact foarte ridicata la unul scazut) si rezultatul aplicarii indexului de vulnerabilitate 
costiera (identificarea zonelor vulnerabile la riscurile naturale- eroziune/cre~terea nivelului 
marii) 
Seturi de date spatiale rezultate din masuratorile de teren ( elementele georfologice ale tarmului 
emers si submers, ortofotoplanuri si modele digitale ale terenului) si din modelarea spatiala 
(aplicarea indexului de vulnerabilitate costiera - zone vulnerabile, de rise ~i a hotspot-urilor) 

Rezultate 
intermedia 
re2 Caracteristici ale rezultatului final 
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dezvoltareatehnologic 
a, aprobata cu 
modificari ~i 
completari prin Legea 
nr. 324/2003, cu 
modificarile ~i 
completarile 
ulterioare) 

2.1. Documentatii, 
studii, lucrari [x] [] 3 

2.2. Planuri, scheme 

2.3. Tehnologii 

[ ] [] 

[ ] [] 

Instrument de cuantificare a impactului 
---+---+------ cumulativ ~i vulnerabilitatii (Indexul de 

Vulnerabilitate Costiera - CVI/IVC) 

2.4. Procedee, metode [ ] [] 
--- - ---------< spatiului marin ~i costier la riscurile 
--+-----+-------i naturale ~i antropice, realizat pe baza 

2.5. Produse in 
formatice [] [] 

abordarilor anterioare adaptate la 
caracteristicile bazinului Marii Negre in 
general ~i a zonei costiere romane~ti in 2.6. Retete, formule [ ] [] 

- ----------+ particular. In acest sens, au fost 
2.7. Obiecte 
fizice/Produse 

identificate variabilele "cheie" utilizate 
in aplicarea modelului spatial: I [ ] I [] 

2.8. Brevet 
------------+ geomorfologia ~i geologia zonei de 

inventie/alteleasemen 
ea I [] I [] 
2.9. Colectii ~i baze 
de date I [ ] [ x] 
1------------------ -

2.10. Creatii biologice 
[] [] 

noi in domeniul 

coasta, modificarile de la nivelul liniei 
tarmului, nivelul marii ~i regimul 
valurilor 

Variabilele au fost cuantificate in 5 clase 
de vulnerabilitate: foarte mare, mare, 
m ode rat a, scazuta ~i foarte scazuta. 

4 

$ublltrat 

....I 
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productiei vegetale ~i 
productie ianimale 

Indexul a fost calculat ca radacina patrata 
a produsului variabilelor cheie impaqit la 
numarul de variabile (n) (Gomitz (1990, 
1991)). 

CVI/ IVC s-a calculat pentru 
fiecare celula a gridului definit pentru 
zona de studiu. Rezultatele au fost 
clasificate in 5 clase ( de la vulnerabilitate 
"foarte scazuta" la "foarte ridicata") ~i 
reprezentate folosindu-se 2 metode: 

• "Quantile - 5 clase" - in acest tip 
de clasificare fiecare clasa 
contine un numar egal de valori, 
fiind potrivita pentru datele cu 
distributie liniara. Metoda 
atribuie acela~i numar de valori 
de date fiecarei clase, neexistand 
clase goale sau inegale in ceea ce 
prive~te numarul de valori. 
Dezavantajul acestei metode 
consta in - caracteristici similare 
pot fi plasate in clase adiacente 
sau caracteristici cu valori foarte 
diferite pot fi plasate in aceea~i 
clasa. 

• "Natural breaks (Jenks)" 
clasificarea se bazeaza pe 
gruparea naturala a valorilor date. 
Programul identifica punctele de 
_ruptura "breaks" cautand acele 

,.....~dtCONtt .........==--===--===~ -;======-~I 
1 I 
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TRL 1 - Principii de baza observate rx 1 
1 TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic r l 

TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau 
experimental r l 
TRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator r l 
TRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 

3. Nivel de TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului inconditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 
maturitate 1 TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare [ ] 

~ ehnologica I TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate f l 
TRL) TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational r l 

4.1. Tehnologiile societatii informationale fl 
4. Domeniul 4.2. Energie fl 
de cercetare 4.3. Mediu fXl 
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5. Domenii de 
aplicabilitate6 

6. Caracterul 
inovativ 

4.4. Sanatate [ ] 
4.5. Agricultura, securitatea ~ isiguranta alimentara fl 
4.6. Biotehnologii r l 
4.7. Materiale, procese ~i produse inovative r l 
4.8. Spatii :;;i securitate [ l 
4.9. Cercetari socioeconomic !?i umaniste rl 

Planificare spatiala maritima, Managementul integrat al 
4.10. Altele zonei costiere 

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie / 50 Transporturi pe apa 
8542 Invatamant superior universitar /4291 Constructii hidrotehnice 
55 Hoteluri si alte unitati de cazare /9329 Alte activitati recreative si distractive 

Instrument de cuantificare a impactului cumulativ ~i vulnerabilitatii (Indexul de 
Vulnerabilitate Costiera- CVI/IVC) spatiului marin ~i costier la riscurile naturale ~i 
antropice, adaptat la conditiile zonei costiere romanesti pe baza abordarilor 
anterioare. Aplicarea modelului se bazeaza pe modelarea spatiala a variabilelor 

6.1. Produs nou [x] 
"cheie" ~i analiza spatiala a rezultatelor, in scopul identificarii receptorilor 
vulnerabili din regiune ~i localizarea zonelor vulnerabile ~i ,,hot spot-urilor". 

6.2. Produs 
Seturi de date actualizate (la nivelul anului 2021) a caracteristicilor geomorfologice 
ale plajei emerse si submerse (profil transversal ~i longitudinal) pentru zona 

modemizat [x] costiera romaneasca. 

6.3. Tehnologie noua [ ] 

6.4. Tehnologie [ ] 
modemizata 
6.5. Serviciu nou [] 

6.6. Serviciu 
[ ] 

modemizat 

6.7. Altele [ ] 
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7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8: Seturi de date partiale obtinute in activitatile de monitorizare a speciilor marine si a 
habitatelor costiere si marine 

Nr. Valoarea de la care Proces-verbal Mod de Actul prin Valoarea finala Persoane 
crt. incepe negocierea nr. I data10 valorificare1 cares-a (negociata) Beneficiar13 Impact14 autorizate15 

fVPN)9 l realizat 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
2. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

C. Informatii privind proprietatea intelectuala 

Documentatie tehnico-economica [ ] 

Cerere in registrare brevet de inventie [] NIA 
Brevet de inventie inregistrat (national, european, international) [] NIA 
Cerere inregistrare modele ~i desene industrial protejate [ ] NIA 
Modele ~i desene industrial protejate inregistrate (national, european, international) [] NIA 
Cerere inregistrare marca inregistrata [] NIA 
Marci inregistrate (national, european, international) [] NIA 
Cerere inregistrare copyright [ ] NIA 
Inregistrare copyright (national, european, international) [] NIA 
Cerere inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. [] NIA 
Inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. (national, european, [ ] NIA 
international) 
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D. Informatii privind documentatiile, colectiile ~i bazele de date de interes national 

1. Denumire .................................... 
2. Categorie 2.1. Documentatie r l 16 

····························· ··· · 
2.2. Colectie f l 
2.3. Baza de date rl r 3. Arhivare 3.1. Fondul Arhivistic National rl 

1-4. Alte informatii 
3.2. Patrimoniul cultural mobil 
................................................. 

1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 

2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar(e). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privin Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
11Vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~ic ercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnariiactului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor complete efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, associate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directoruluie ntitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA. "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENT A Nr. 18/30.12.2021
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

A. Date enerale

,Elaborarea �i testarea metodelor d 
valuare a ecotoxicitatii poluantilor in 
onditiile specifice Marii Negre, in 

vederea evaluarii impactului de mediu", 
(PN 19260203) 

aza: 3 - ,, Elaborarea sistemuluz 
iperafional integral al laboratorului de 

enumirea cotoxicologie in vederea asigurari1 
roiectului alita ii i;i controlului date/or ob/inute" 

Contract 
de 
finan are 

roiectului 

r. 45N/
14.02.2019Data finalizare 

include �i Valoare totala: 3.707.000 lei 
alte surse) aloare Faza 3: 137.167 lei 

Rezultatul 

INCDM ,,Gri 

Cercetare 

01.11.2021 Program Nucleu ,,Consolidarea fundamentelor 
�tiintifice, tehnice �i tehnologice in scopul 
rotectiei ecosistemului marin, dezvoltarii 

sustenabile a activitatilor maritime �i prin 
·mplementarea specializarilor inteligente"

12.11.2021Plan/Pro am/Com etiti INTELMAR 

aloarea contractului de finantare aloare totala: 3.707.000 lei 
bu et de stat aloare Faza 3: 137.137 lei 

Conform alineat XI, art. 29 din Contractul nr. 45N/14.02.2019 incheiat cu 
inisterul Cercetarii �i Inovarii (in prezent, Ministerul Cercetarii Inovarii �i 

igitalizarii), rezultatele cercetarii apartin Contractorului. Alineatul IV, art. 4, 
unctul p specifica obligativitatea Contractorului de a mentiona faptul ca toate 
ezultatele au fost ob inute cu s rijinul financiar al MCID, rin ro amul Nucleu. 
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B. Date soecifice 
Procedura de implementare a sistemului calitaJii pentru managementul integral al laboratorului de 

1. Denumirea rezultatului ~cotoxicolof!ie . 
. Categoria rezultatului ( conform art. 

74 din Ordonanta Guvemului nr. 
57 /2002 privind cercetarea ~tiintifica 

1

~i dezvoltarea tehnologica, aprobata cu 
modificari ~i completari prin Legea nr. 
324/2003, cu modificarile ~i !Rezultat IRezultate 
omoletarile ulterioare) final intermediare21Caracteristici ale rezultatului final 

2.1. Documentatii, studii, lucrari 
2.2. Planuri, scheme 

.3. Tehnologii 

.4. Procedee1 metode 

.5. Produse informatice 

.6. Retete, formule 

. 7. Obiecte fizice/Produse 

.8. Brevet inventie/altele asemenea 

.9. Colectii si haze de date 

Procedura implementeaza sistemului calitatiil 
entru managementul integrat al laboratorului d _ __ _ . __ , _ 

1ecotoxicologie in conformitate cu cerintel-, I 
standardului ISO 17025/2017 ~i cerintelo 
rivind Bunele Practici in Laborator pe baz 
rogram dedicat care ajuta laboratorul s 
entina toate documentele ~i inregistrarile i 

ormat electronic, asigurand totodata integritate 
~i accesul facil la date ~i informatii. Pri 
digitalizare, informatia devina accesibila i 

- --== -
impul auditurilor, reduce erorile umane ~1S0:ftware-ul de implementare 
limina posibilitatea pierderii sau falsificarii a sistemului de management 
atelor. a_l _ca_l_it_a~ti_i __ _ 
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12 .10. Creatii biologice noi In domeniul 
tproductiei vegetale ~i productiei 
animale 1 l 

rrRL 1 - Principii de baza observate n 
rrRL 2 - Formularea conceptului tehnologic r l 
rrRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental [X] 
rrRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului In conditii de laborator [ ] 
rrRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului In conditii relevante de functionare (mediul industrial) [] 

3. Nivel de TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului In conditii relevante de funcHonare (mediul industrial) [ 1 
maturitate TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului In conditii relevante de functionare r 1 
~ehnologica TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate r l 
'TRL) TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata In mediul operational 

4.1. Tehnologiile societatii informationale ] 
4.2. Energie l 
4.3. Mediu Xl 
14.4. Sanatate l 
14.5. Agricultura, securitatea si siguranta alimentara l 
14.6. Biotehnologii l 
14.7. Materiale, procese si produse inovative l 
14.8. Spatii si securitate ] 
4.9. Cercetari socioeconomice si umaniste l 

14. Domeniul de cercetare 4. 10. Altele 5 ............................. 
5. Domenii de [7][2] 
aplicabilitate6 CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare In alte stiinte naturale si inginerie 

6.1. Produs nou l 7 .......................................... 
6.2. Produs modemizat X 
6.3. Tehnologie noua l 
6.4. Tehnologie 
modemizata ] 

6. Caracterul 6.5. Serviciu nou l 
~novativ 6.6. Serviciu modemizat -, 
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16.7. Altele In I l 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

Valoarea de la care 
Nr. incepe negocierea Proces-verbal Mod de IActul prin cares-a Valoarea finala Persoane 
crt. /VPN)9 ru./data10 tvalorificare11 -ealizat valorificarea12 negociata) iB enefi ciar13 lmpact14 autorizate15 

0 1 ~ 3 4 5 6 7 8 

1. N/A NIA IN/A NIA NIA NIA N/A NIA 
2. NIA [N/A NIA NIA NIA NIA IN/A IN/A 

C. Informatii orivind oroorietatea intelectuala 

· ntemational 
'ate IA 

ational, european, international IA 
IA 
IA 
IA 
IA 
IA 

linregistrare: retete, indicatii geografice, sp ecii vegetale ~i animale etc. (national, european, international 

JJ. 1n10rmatn pr1vma aocumentauue, co1ecnue ~• oaze1e ae aate ae mteres nauona1 
1. Denumire NIA 

12.1. Documentatie r l 16 
·· ··· ·· ···· ·· ····· ·· ··· ··· ··· ··· · 

12 .2. Colectie r l 
2. Categorie t2.3. iBaza de date r l 

3.1. Fondul Arhivistic National r l 
3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
4. Alte 
dnformatii 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
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2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intennediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explicit, in maximum 100 de caractere, m ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare m vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatHor de cercetare-dezvoltare, in vederea 
valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, m confonnitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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REGISTRUL DE EVIDENTA 

Anexam.1 
la Ordinul M.Ed.C.I. m.3845 din 06.05.2009 

A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

ANUL2021 

, ...._t,..?-11. fNor,,-1 
Director ge_f ef<( " ,,,._ 
Dr. Valeria-'_ 'A.~W.IJLIIAT/ON 

';[ff(;[TAfj 

Director economic, 

-~,~~~~~~{i~v 

Director proiect, 

~~---~~4~~.!~HI 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA. "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENT A Nr. 19/30.12.2021
a rezultatelor activitafilor de cercetare-dezvoltare 

A. Date enerale

'Impactul factorilor limitativi asupra resurselor marine 
vii din zona costiera �i imbunatatirea metodologiilor de 
evaluare a stocurilor �i parametrilor populationali" (PN 
19260302); Faza: 5 - ,, Distribufia .Ji abundenfa 
ihtioplanctonului la litoralul romdnesc fn relafie cu 

enumire actorii limitativi determinanfi fn stabilirea intensitaJii !ji 
roiectului com letarii rocesului de re roducere" 

Contract 

aloarea 
·otala a
roiectului

r. 45N/
14.02.201 ata finalizare 

(include �i aloare totala: 3.879.500 lei
alte surse aloare Faza 5: 400.000 lei

INCDM ,,Gri 

Cate roiect Cercetare 
15.11.20 
1 

Program Nucleu ,,Consolidarea 
ndamentelor �tiintifice, tehnice �i 

ehnologice in scopul protectiei 
cosistemului marin, dezvoltarii 

sustenabile a activitatilor maritime �i 
26.11.20 Plan/Program/Com rin implementarea specializarilor 
21 eti ie · nteli ente" INTELMAR 

Valoarea contractului de aloare totala: 3.879.500 lei 
finantare bu et de stat Valoare Faza 5: 400.000 lei 
Conform alineat XI, art. 29 din Contractul nr. 45N/14.02.2019 
mcheiat cu Ministerul Cercetarii �i Inovarii (in prezent, Ministerul 
Cercetarii Inovarii �i Digitalizarii), rezultatele cercetarii apartin 
Contractorului. Alineatul IV, art. 4, punctul p specifica 
bligativitatea Contractorului de a mentiona faptul ca toate 
ezultatele au fost obtinute cu sprijinul financiar al MCID, prin 
ro amul Nucleu. 
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B. Date specifice 
Studiu privind analiza distribu/iei fi abunden/ei ihtioplanctonului - Inventar descriptiv al icrelor # 

1. Denumirea rezultatului ~arvelor speciilor care compun ihtioplanctonul costier romiinesc 
. Categoria rezultatului ( conform art. 

74 din Ordonanta Guvemului nr. 
157 /2002 privind cercetarea ~tiintifica ~i 

ezvoltarea tehnologica, aprobata cu 
odificari ~i completari prin Legea nr . 

324/2003, cu modificarile ~i 
omoletarile ulterioare 

.1. Documentatii, studii, lucrari 

ezulta~Rezultate 
final lintermediare2 ICaracteristici ale rezultatului fmal 

X 

Studiul evidentiaza structura calitativa 
1a ihtioplanctonului in perioada mai
septembrie 2021; pe langa icre ~i larve 

e hamsie-care au fost predominante 
(abundenta relativa a icrelor a fost 
stimata la 281,32xl09 exemplare in 
robele din luna mai), au mai fost 

identificate icre si larve apartinand 
altor specii (~prot, barbun, stavrid, 
hefal, bacaliar, ~oricel de mare, 

strughil). De asemenea, a fost 
videntiata o preferinta a speciilor 
entru zona de centru ~i zona nordica a 

apelor costiere romane~ti ale Marii 
·egre. 
nventarul descriptiv cuprinde imagini 
u icre si larve apartinand la 8 specii 
e pesti, identificate in perioada 

analizata; precum si o scurta descriere 
a acestora. 
3 

0 116 21 
,._ 

---• 0 . ..... . .... •--. ... , . 

Abundenta icrelor de hamsie/icra si larva de hamsie 
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12 .2. Planuri, scheme ] ] 
12 .3. Tehnologii l l 
12.4. Procedee, metode l l 
2.5. Produse informatice l l 
2.6. Retete, formule l l 
2.7. Obiecte fizice/Produse l l 
2.8. Brevet inventie/altele asemenea ] 1 
2.9. Colectii si haze de date ] ] 
2.10. Creatii biologice noi in domeniul 
productiei vegetale $i productiei 
animale l l 

TRL 1 - Principii de baza observate [X] 
TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic r l 
rTRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental f l 
rIRL 4 - Validarea componentelor $i/sau a ansamblului in conditii de laborator r l 
rrRL 5 - Validarea componentelor $i/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) [ 1 

3. Nivel de rrRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 
maturitate rrRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare f l 
~ehnologica TRL 8 - Sisterne finalizate $i calificate r l 
'TRL) TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

4.1. Tehnologiile societatii informationale ] 
4.2. Energie ] 
4.3. Mediu Xl 
4.4. Sanatate l 
i4.5. Agricultura, securitatea $i siguranta alimentara 1 
14.6. Biotehnologii l 
~.7. Materiale, procese $i produse inovative ] 
~.8. Spatii $i securitate l 
4.9. Cercetari socioeconomice $i umaniste l 

!4. Domeniul de cercetare 4.10. Altele 5 ............................. 
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5. Domenii de 1[0][3]; [7][2] 
aplicabilitate6 CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 

16.1. Produs nou l 7 .......................................... 
6.2. Produs modernizat l 
6.3. Tehnologie noua l 
6.4. Tehnologie modernizata l 
6.5. Serviciu nou l 
6.6. Serviciu modernizat l 

In ceea ce prive~te, distributia ~i abundenta ihtioplanctonului, in relatie cu factorii 
6. limitativi a fost evidentiat ca dinamica ihtioplanctonului depinde de mai multi factori 
Caracterul fizico-chimici ~i biologici; dintre ace~tia, temperatura ~i salinitatea influenteaza eel mai 
inovativ 6.7. Altele X tmult etaoele timourii de viata ale oestilor atat in mod direct cat $i indirect. 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

Valoarea de la care 
Nr. incepe negocierea Proces-verbal Mod de Actul prin cares-a V aloarea finala Persoane 
crt. 'VPN)9 nr./data10 valorificare11 realizat valorificarea12 ' negociata) Beneficiar13 lmpact14 autorizate15 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. NIA NIA NIA NIA [NIA NIA NIA NIA 
2. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

C. Informatii orivind oroorietatea intelectuala 

national_,_ eurooean. international 
sene industriale oroteiate 

eiate inregistrate (national, european, international 
a 
n, international) 

;cerere inregistrare: retete, indicatii geografice. soecii vegetale si animale etc. 
Inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. (national, european, international 
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v. 1n1ormam pnvma aocumentafme, co1ecfllle 1 oazete ae aate ae mteres nauona1 
1. Denumire lN/A 

2.1. Documentatie [] 16 ................................. 
2.2. Colectie f l 

12. Categorie 2.3. Baza de date r l 
3.1. Fondul Arhivistic National r l 

3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
14. Alte 
informatii 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar(e). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea 
valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului ( de exemplu, contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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~ D. rector proiect, 
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ANUL2021 

Director economic, 
Ee. Ion~MP~ SAN 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

AD I . ate genera e 
IDenumirea 
tproiectului 

Contract de 
finantare 
Valoarea totala a 
proiectului 
(include �i alte 
surse) 

FI�A DE EVIDENT A  Nr. 20/30.12.2021
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

Sinteza masurilor privind obligatia de debarcare �i ratele Categoria de proiect 
capturilor aruncate in Marea Mediterana �i Marea Neagra 
EMFF/2019/l.3.2.6/SI2.835464/ Synthesis of the Landing 
Obligation Measures and Discard Rates for the 
Mediterranean and the Black Sea") " - MedBLAND 
INr. 1.3.2.6 SI2.835464/ Data incepere 04.11.2020 
04.11.2020 Data finalizare 04.11.2021 Plan/Proe:ram/Competitie 

Valoare totala: IV aloarea contractului de finantare 
1.213.611,98 lei (buget de stat) 

Cercetare 

EASME-EMFF 
OP/2020/0013 

IValoare INCDM: 
93.717.94 lei 

Rezultatul Uniunii Europene / AGENTIEI EXECUTIVE PENTRU Conform Contractului de Finantare, toate rezultatele apaqin 
�ercetarii apaqine INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII (EASME) 1 

B. Date s ecifice

2. Categoria rezultatului
( conform art. 7 4 din

rdonanta Guvemului 
. 57/2002 privind 

cercetarea �tiintifica �i 
ezvoltarea tehnologica, 

aprobata cu modificari �i ezultate 
ompletari prin Legea nr. ezultat · ntermediare 

EASME. 

324/2003, cu final aracteristici ale rezultatului final 
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odificarile ~i 
ompletarile ulterioare) 

12.1. Documentatii, Obligatia de debarcare a fost introdusa in 
. tudii, lucrari O 13 prin Politica Comuna in domeniul 
.2. Planuri, scheme escuitului (PCP) revizuita ~i a intrat in 

_.3. Tehnolo ii igoare treptat, incepand din 2015, cu 
.4. Procedee, metode implementarea completa din ianuarie 2019. 

2.5. Produse informatice erioada de introducere treptata a fost menita 
.6. Re ete, formule sa ofere timp industriei pescare~ti - pentru a 
. 7. Obiecte se adapta la cerintele obligatiei de debarcare, 

recum ~i autoritatilor statelor membre -
t--.8-_-B_r_e_v-et ______ _..._ __ ~----Lentru a elabora masuri, structuri ~i resurse 

· nventie/altele asemenea e asigurare a controlului . 
. 9. Colectii ~i haze de Scopul obligatiei de debarcare este de a 
ate r 1 r 1 educe practica nociva a aruncarii capturilor 

.edorite, prin indemnarea pescarilor sa 
escuiasca mai selectiv ~i sa evite aceste 
apturi ~i, in cele din urma, sa evite risipa de 
esurse. Acest lucru necesita o schimbare de 
·omportament in intreaga industrie 

2.10. Creatii biologice 
oi in domeniul 
roductiei vegetale ~i 
roductiei animale 

escareasca, in vederea folosirii unor practici 
ai selective. 

Obiectivul general al proiectului 
edBLAND a fost de a identifica ~i evalua 
asurile de management puse in aplicare la 

1ivelul UE pentru implementarea obligatiei 
de debarcare a tuturor capurilor pescare~ti, 
inclusiv masurile adoptate de statele membre 

entru a asim.ira controlul si documentarea 

Currently, new joint recommendation for a discard 
plan is. being discus~ between Romanian and 

Bulgarian EAFA authorities following consultation 
with BISAC 

a;anUMll"Ful 
~ofLD 
«r05Sals,ICIH 
_.,_ 
_llll_4_~~ 

ID 
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etaliata ~i exacta a tuturor expeditiilor de 
escui t comercial. 

Studiul realizat prezinta o imagine de 
1ansamblu a masurilor aplicate de fiecare stat 
n parte, in functie de specificul pescariilor ~i 

speciilor vizate, in scopul evaluarii eficientei 
acestora in reducerea capturilor aruncate. 

cest studiu va fi un instrument util in 
sprijinul Politicii Comune pentru Pescuit.3 

Syntnesis of the Landing 
Obligation Meaaurn 
and Dlaeard Ratn tor 
the Mediterraneori ona 
the lilac~ sea MedBLond 

+ 

°"8f'View ot thft monogement meosurn 
ft&oblilned onct enforced 10 tor IC' 
focllitate tha Implementation of t~ 
landing obligation (LO), per sea bosm 
and meosu,es appl .. <1. 

Toeal...._ -,-.lot«fwith 
lond/ngOOl!gallon 
onddrJcordl ,_ 

Ooa.men• cit Wtkd.lWI kMntff'ledraloted IMC.h~ Obt)igotlon 
ond dieoold& r9CJUCtlan by CON '1\,dy (aeo tx:.inl 

105 + OUatitoUve ouenmeot --- ot the different lnittoUves idenlified -
76 I ,I 45 _,. ,r --- ,.,.,._ 

74 ,& 36 ·r.·., ~1 ~ -----

• 

4 



rrRL 1 - Princioii de baza observate rx1 
tTRL 2 - Formularea conceptului tehnologic r l 
tTRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental r l 
TRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator r l 
TRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) fl 

3. Nivel de TRL 6 - Demonstrarea funcHonalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) f l 
maturitate TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare [ ] 
tehnologid! TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate r l 
TRL) TRL 9 - Sisteme a caror funciionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

4.1. Tehnologiile societatii informationale l 
4.2. Energie l 
4.3. Mediu Xl 
4.4. Sanatate l 
4.5. Agricultura, securitatea si siruranta alimentara Xl 
4.6. Biotehnologii ] 
4.7. Materiale, procese si produse inovative l 
4.8. Spatii si securitate 1 
4.9. Cercetari socioeconomice si umaniste l 

4. Domeniul de cercetare r4.10. Altele 5 ............................. 
5. Domenii de aplicabilitate6 : 7][21 CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiin e naturale si inginerie 

6 .1. Produs nou l 7 

k>.2. Produs modemizat l 
k,.3. Tehnologie noua 1 
6.4. Tehnologie modemizata ] 
6.5. Serviciu nou ] 
6.6. Serviciu modemizat 1 

6. Caracterul inovativ 6.7. Altele l 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8: Studiu privind implementarea obligafiei de debarcare ~i ratele capturilor aruncate in 
Marea Mediterana $i Marea Neae;ra 

Valoarea de la care 
Nr. incepe negocierea Proces-verbal Mod de IActul prin cares-a IV aloarea finala Persoane 
crt. VPN)9 nr./data10 valorificare1 1 trealizat valorificarea 12 ' negociata) Beneficiar13 lmpact14 autorizate15 
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0 1 l2 13 4 5 6 7 8 
1. NIA NIA NIA NIA NIA IN/A N/A IN/A 

~- NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA IN/A 

C. Informatii privind orovrietatea intelectuala 
Documentatie tehnico-economica 

entie inregistrat (nationat european. international 
istrare modele si desene industriale oroteiate 

Modele si desene industriale oroteiate inregistrate (national, european, international 

, •u~•-~tu E,We,•~uw,~ wu T -b'"·~·- 'f~ ~uuu~le etc. (national, european, international 

1. Denumire NIA 
2 .1. Documentatie r l 16 ................................. 
~.2. Colec~ie r l 

12. Categorie 12.3. Baza de date r l 
3.1. Fondul Arhivistic National r l 

3. Arhivare 13 .2. Patrimoniul cultural mobil 
4. Alte informatii 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
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8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupii caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaboratii in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetiirii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificiirii acestora. 
10 Se vor trece numiirul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea valorificiirii 
acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectualii, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetiirii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numiirul ~i data semniirii actului ( de exemplu, contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetiirii. 
13 Se completeazii denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetiirii (date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate apliciirii rezultatelor cercetiirii, anual, pe o perioadii de 5 ani. 
15 Numele ~i semniitura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitiitii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurtii prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA ,,GRIGORE ANTIPA" 

FISA DE EVIDENT A Nr .Nr. 21/03.01.2022 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

A. Date 2:enerale
I.Aplicarea tehnologiilor metagenomice 
lemergente ADN de mediu ( eDNA) in 
evaluarea structurii �i functiei ecosistemului 
costier al Marii Negre/ Faza 7 -
Actualizarea listei speciilor din zona 
romaneasca a Marii Negre pe baza datelor 
eDNA 

Denumirea proiectului Categoria de proiect INUCLEU 
Contract de finanµ.re Data incepere �9/10/2021 

!Program Nucleu -"Consolidarea 
lfundamentelor �tiintifice, tehnice �i 
tehnologice in scopul protectiei 
lecosistemului marin, dezvoltarii 
sustenabile a activitatilor maritime �i prin 

IPlan/Program/C implementarea specializarilor inteligente 
lnr. 45N/2019 IData finalizare 09/12/2021 lomoetitie IINTELMAR" Cod: PNl 926 

Valoarea totala a proiectului (include �i IV aloarea contractului de 
alte surse) 525.000,00 lei/150.000,00 lei finantare (buget de stat) 1525.000,00 lei/150.000.00 lei 

l . INCDM" Grigore Antipa" Constanta 1 
Rezultatul cercetarii aoartine 12 ............... Conform Contract de finantare nr. 45N/2019 
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B. Date soecifi 
1. Denumirea rezultatului I 
2. Categoria rezultatului (conform art. 74 din 
Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind 
cercetarea ~tiintifica ~i dezvoltarea 
tehnologica, aprobata cu modificari ~i 
~ompletari prin Leu.ea nr. 324/2003 , cu Rezult Rezultate 
tm odificarile si completarile ulterioare) at final intermediare2 K::aracteristici ale rezultatului final 

............. 
2 .1. Documentatii, studii, lucriiri l xl 3 4 ..................... ........ 
12.2. Planuri, scheme ] ] 1. Elaborarea listei actualizate a inventarului speciilor prezente in zona romaneasca 
2.3. Tehnologii ] ] a Marii Negre cu date taxonomice metagenomice de tip ADN de mediu (eDNA), in 

12 .4. Procedee, metode l l acord cu cerintele actuale ~tiintifice ~i de mediu, respectiv pentru promovarea 

2.5. Produse informatice 1 1 cunoa~terii, protejarii ~i conservarii biodiversitatii ~i resurselor genetice marine 

2.6. Retete, formule 1 1 
pirectiva cadru UE privind Strategia pentru mediul marin (MSFD; 2008/56/EC), 

2. 7. Obiecte fizice/Produse l l 
Strategia UE privind biodiversitatea 2020 (COM/2011/0244) ~i Conventia privind 
~iversitatea biologica (CBD, 1992). 

2.8. Brevet invenJie/altele asemenea l l 
2.9. Colectii si haze de date 1 1 
rz .10. Creatii biologice noi in domeniul [ ] [ ] 
oroductiei vegetale si productiei animale 

TRL 1 - Principii de bazii observate fxl 
TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic [ ] 
TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel 
analitic sau experimental [] 
TRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator r l 
rTRL 5 - Validarea componentelor ~i/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare 
'mediul industrial) f l 

3. Nivel de maturitate tehnologica rIRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul 
TRL) industrial) r 1 
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TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare r l 
TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate [] 
TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 
14.1. Tehnologiile societatii informationale 1 
14.2. Energie 11 
14.3. Mediu xl 
4.4. Sanatate x] 
4.5. Agricultura, securitatea si siguranfa alimentara xl 
4.6. Biotehnologii l 
4.7. Materiale, procese si produse inovative l 
4.8. Soatii si securitate ] 
4.9. Cercetari socioeconomice si umaniste l 

4. Domeniul de cercetare 4.10. Altele 5 ............................. 

5. Domenii de aplicabilitate6 
I/CAEN]-[7219]; [CAEN]-[0311]; I 
CAENH0321l; fCAENl- f8690l 

6.1. Produs nou 1 7 .......................................... 
6.2. Produs modernizat l Utilizarea datelor taxonomice metagenomice de tip ADN de mediu in intocmirea listei 

6.3. Tehnologie noua l iactualizate a inventarului speciilor prezente in zona romaneasca a Marii Negre, reprezinta eel mai 

6.4. Tehnologie modemizata ] relevant rezultat obtinut in cadrul fazei 7 a proiectului Nucleu PN19260201. Proiectul a condus la 

6.5. Serviciu nou l 
identificarea de date taxonomice metagenomice care nu au mai fost raportate pana in prezent 

6.6. Serviciu modernizat l 
tpentru sectorul marin romanesc. Rezultatele analizelor de microbiologie moleculara (eDNA) 
"'btinute in cadrul fazei 7 a proiectului pe de o parte raspund nevoilor de informare si de 
cunoastere ale mediului academic si de cercetare, mediului educational, universitati, dar in 
acel~i timp, ofera factorilor de decizie (autoritati locale si centrale) si operatorilor economici din 
zona, instrumente de control legate in special de luarea de decizii privind managementul si 

6. Caracterul inovativ 6. 7. Altele: Metoda noua xl conservarea biodiversitatii ecosistemului Marii Negre. 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

Nr. Valoarea de la care incepe IProces-verbal Mod de Actul prin care s-a Y aloarea finala Persoane 
crt. negocierea (VPN)9 nr. /data10 valorificare11 realizat valorificarea12 negociata) Beneficiar1 Impact14 autorizate15 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

~-
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C. Informalii privind oroorietatea intelectuala 

Documentatie tehnico-economica 

nr ..... data ................... . 

nue mregistrat (national, european, international . .. .. data .. ............ . .... . 

trare modele si desene industriale oroteiate ..... data ................... . 
ne industriale proteiate inregistrate (national, european1 international . .. .. data .... .......... . .... . 

. .... data ..... ......... .... .. 

n, international 

r. .. .. data ..... ......... .... . . 
nr ..... data ................... . 

etale si animale etc. . .... data ................... . 

animale etc. (national, european, international 

:fi . . dd ··1 "'le si bazele de date d · - --- - - - - --- - -

1. Denumire 
2.1. Documentatie [x] Documentare privind utilizarea tehnologiei metabarcoding ADN de mediu (eDNA) in intocmirea 

listei actualizate a inventarului speciilor prezente tn zona romaneasca a Miirii Negre 

2.2. Colectie f l 
2. Categorie 2.3. Baza de date f l 

3.1. Fondul Arhivistic National r 1 
3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 

4. Alte informatii ................................................. 
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1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar(e). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea 
valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vortrece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de IIT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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I.N.C.D.M. "GRIGORE ANTIPA" 
CONS;p;;1 NTA 

INTRA:;E , 
IE~lriE NR, ..... ' ................... .. 

Ziua • ..fi:3 L_ - " ... @/. ~ ."/.b'Z,?-

REGISTRUL DE EVIDENTA 

Anexa nr.1 
la Ordinul M.Ed.C.I. nr.3845 din 06.05.2009 

A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

I, 1 ft 
- 01,, 

Director genera ,r.1"1- · I}(~ ~1' 
• .;(/T!Jr, ~ 

Dr. Valeria ru:J.J'l.r1..A or.:r·. 'IL}(4Tlo•l ,fl 

IL I I tr: Ot:> -l Rr,tr. r'4! -
··········· ·· ·· ·· .... , . .... ~Y.Ql·rA.R li.flf 

GfltGor,E E l4Af/f!, 
IN(' 4Nr11w 

C ·-DU ONr;·-. '. .... ,.,,.., .. 
; ' Ito' - -

MANI'" 

Director proiect, 
Dr. Oana MARIN 
....... ~ ................. . 

Responsabil F aza, 
Elena BI~INICU ~ 
............................ (fl....._ __ 

ANUL2021 

Director eco 
Ee. Ione 
............. [ .... Ji'J.1. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENT A Nr. 22/03.01.2022
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

enerale PN19260202 

aloarea totala a proiectului 

PN19260202 Cercetari ecologice, 
cofiziologice �i biotehnologice ale 

ecosistemelor din a ele marine romane ti 

. 45N/2019 Data finalizare 

ategoria de proiect 

15.03.2019 
10.12.2022 

UCLEU 

Program 
UCLEU 

include i alte surse) 6.895.937 lei aloarea contractului de finan are bu et de stat 

Rezultatul cercetarii a a ine 

AD 1 FAZA 9 . ate genera e 
Denumirea proiectului 

Contract de finantare 
Valoarea totala a proiectului 
'include �i alte surse) 

Rezultatul cercetarii apartine 

PNl 9260202 - Faza 9: Studiul 
relatiilor cauzale dintre factorii 
abiotici �i nivelele trofice 
planctonice (fitoplancton �i 
zooplancton) 

Data incepere 
111r. 45N/2019 Data finalizare 

440.938 lei 

INCDM ,,Grigore Antipa" 

Conform art. 29 din contractul de parteneriat nr. 
5N/14.02.2019 

Categoria de proiect NUCLEU 

04.01.2021 
28.04.2021 Plan/Program/Competitie Program NUCLEU 

Valoarea contractului de finantare (buget de stat) 1440.938 lei 

Conform art. 29 din contractul de parteneriat nr. 45N/14.02.2019 
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B. Date specifi 
1. Denumirea rezultatului IRAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI 

12. Categoria rezultatului ( conform art. 
74 din Ordonanta Guvemului m. 
57 /2002 privind cercetarea ~tiintifica ~i 
dezvoltarea tehnologica, aprobata cu 
modificari ~i completari prin Legea nr. 
324/2003, cu modificarile ~i IRezultat Rezultate 
~ompletarile ulterioare) final lintermediare2 Caracteristici ale rezultatului final 

~.1. Documenta~ii, studii, lucrari Xl l 3 4 .................. ..................... 
2.2. Planuri, scheme l l 1. Baza de date actualizata cu 

AneulDIIContrl!Ctnt,dN/2011 

l2 .3. Tehnologii l l informatii privind densitatea ~i 
~!MtkuUIINlefOQdl~,.Mlrlnl"Grtsor-Aml,.-~ 

:-MU.r.::Wu::'bald1t1Y1lll"linttmlnc . .-/.',!.#'1..J.l/ 

l2 .4. Procedee, metode r1 1 biomasa speciilor zooplanctonice cat ~i 
o. ~ ;;'.'~~ 

12 .5. Produse informatice l l parametrii fizico-chimici. ~- ~-Dr. ......., 

2.6. Retete, formule l l 
':.a); 

C • f 
Alli '- - .... 

01p;ttf(Jff ... 

2.7. Obiecte fizice/Produse l l 2. Model calitativ al relatiilor cauzale ........ 

2.8. Brevet inventie/altele asemenea l 1 
aintre speciile de zooplancton ~i t~ ltUORT DtACTMfATEAL FAztl 

2.9. Colectii ~i haze de date l Xl 
parametrii fizico- eom.cu I'll',: .stt/201.t 

Pl'oledut I'll WIOZIU Cermlrl ecalotk:a, ~" ~ 1n ~ 

chimici. --PIH 9: Stuidllll Nllll!kM' ca"2MI dim. fadOril lblotld fl n!NIM tronm plMlctonlcl 

~11~1-
THINII dt lndlllHe ■ fuel: ll.04.Z021 

3. Ipoteze statistice privind conditiile J..ObJtslwlRf'RiKtulsi: 
Prol&dulbi l)l'OJIIJnttt.ctuafNdettrtetJri~pr1nstudMdeteffll$1t~lrnentale. 

de mediu (temperatura, salinitate, 
Pl'ffllffl 11 /dtntfflcMH rei.tlllor~ semnlflelliw dlollf ftctarll ablot:!cl $I bkrtfd, J),lnl 11 
nlof\fbretbl0cehrd011dal.l'IOl'rHIA'Hmar!Mffl(ll~m1croltw,rnol111tcol. 

AtinprNcr.opululcomplaalproiectulutsenfKecirkl\ll'mttotrdeobltdM~: 

nutrienti) ce 
- cun01fttrwa ltlfll ~ 1 comun~ cit Of'f:lfl<ffllit plMCtO!Uot ,1 btntall $.11 rdulul 

ICfflef■ tn ICl3nOfflil lk0$lsllmrior marine-: 
•cunoii,{ttff Pt bait fXl)ffll'MllQII &Kofilioqlli uno,o,a1nismeplamonktl ,:lbentMdln 

favorizeaza dezvoltarea speciilor de 
apalamKIIHlfOffliMJ,li; 

• Nlorlfbru biiOtelmo~ ■ \W"l0r ~ maflM 1111 (alp mm-ofltil, mldill din SfflOfUI 

l'Oll\h1c.iMlffftffal'lcu1pltutlll)rlCllceult1rbn; 

zooplancton in mediul natural. 
,lntrodlltffflmodelll'fiatlUtivl$1semia~deev~1'oQtllbllltfiMnatinl"$.ldtl 

Impact llltropll:1 ~li:lfl1or dlntre l,ctorll ...... Id ,r diftfli111'1Mlvri1rofic:e lie ecosistemulul. 

2 .10. Creatii biologice noi in domeniul J.. llllllllilll""amalul•RIIJDl!ml.trllMiadhdJI: 

productiei vegetale ~i productiei 
~roltinprffobl«tM.lletMt~i!prolecttlkl!Mpreoan!1Ntl0multltudined41,.lUltlte, 

eve vot a expuse detalllt 1n filure 111n1,. ce1a 1li h111. a modul PMnl ,e prec.oniiead 
ICNlhurN buelClr IX dm nl$tenet: CU dll.t: privlnd !nvtnttrul sptCfflor pe4acitt t,i btt\tlll., 

animate 1 l precum'4cutoat1utt:l■ ~rnedlu!IM!tlc:$1atikltlcpeblla-~sJ~tlfiWblllte 

3. Nivel de TRL 1 - Principii de baza observate rx1 
maturitate TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic fl 
~ehnologica [ RL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental rl 
TRL) il'RL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator fl 
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TRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 
TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in condHii relevante de functionare (mediul industrial) r l 
TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare [ ] 
TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate r l 
TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

4. Domeniul de cercetare 4.1. Tehnologiile societatii informationale l 
4.2. Energie 1 
f4 .3. Mediu Xl 
f4 .4. Sanatate ] 
f4 .5. Agricultura, securitatea si sigurania alimentara l 
14.6. Biotehnologii l 
14. 7. Materiale, procese si prod use inovative 1 
4.8. Spatii si securitate l 
4.9. Cercetari socioeconomice si umaniste ] 
4.10. Altele 5 ............................. 

5. Domenii de aplicabilitate6 ![72 ]; [ ][ ;[][](cod CAEN) I 
ki. Caracterul 6.1. Produs nou [X] Caracterul inovativ al fazei consta in testarea unor posibile schimbari ale conditiilor de 
inovativ mediu, utilizandu-se platforma Mental Modeler care atribuie valori ipotetice factorilor de 

mediu ( de la -1 la + 1 ), generand scenarii ce pot avea loc in ecosistemul marin, in conditiile 
schimbarilor climatice. 

6.2. Produs modemizat l 
6.3. Tehnologie noua l 
6.4. Tehnologie modemizata ] 
6.5. Serviciu nou l 
6.6. Serviciu modemizat l 
6.7. Altele ................. l 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

Beneficiar13 lmpact14 Persoane 
Nr. IV aloarea de la care Mod de Actul prin cares-a V aloarea finala autorizate15 

crt. 1ncepe negocierea Proces-verbal 1Valorificare11 realizat valorificarea12 (negociata) 
(VPN)9 nr/data10 
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~: 11 r 13 r 15 
16 r 18 

rietatea intelectuala 
Documentatie tehnico-economica 

..... data ................... . 
eniie inregistrat ( national1 eurooean. international r . .. .. data ................... . 

istrare modele si desene industriale oroteiate ..... data ................... . 
Modele ~i desene industriale prote jate inregistrate (national, european, international . .. .. data ..... .......... .. .. . 
Cerere inrelristrare marca inregistrata ..... data ................... . 
Marci inregistrate (national. eurooean1 international ..... data .... ........... .. . . . 
:cer r ..... data ................... . 
linre . .... data ................... . 
Certi.1.- ...... .1..1.,.,.,.,..., ... ..., ........... .I.-• . . . .. data .. ............ ... .. . 
Inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale 1>i animale etc. (naiional, european, international ..... data ................... . 

Studiul relatiilor cauzale dintre factorii 
abiotici ~i nivelele trofice planctonice 

1. Denumire ,.fitoplancton si zooplancton) 
Prelucrarea datelor colectate in cadrul proiectului referitoare la factorii 
chimici ~i corelatiile cu speciile zooplanctonice, cu scopul de a stabili 

2.1. Documentatie rx1 ~ipul si intensitatea relatiilor cauzale dintre acestea 
2.2. Colectie [ ] 

Baza de date cu informatii privind densitatea ~i biomasa speciilor 
tzooplanctonice ~i 

12. Categorie :2.3. Baza de date [X] parametrii fizico-chimici 
3.1. Fondul Arhivistic National [] 

3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
4. Alte informatii ................................................. 
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1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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I.N.C.D.1,1. G:::i20 RE ANTIPA" 
CONS~NTA INTRA.'i:: , 

IE$1RE ~.R." ' .................. ,,,,, 

Ziun .. ta3 c.·, .<l?./ .... ~-", .. ~ h . 

REGISTRUL DE EVIDENTA 

Anexa nr.l 
la Ordinul M.Ed.C.I. nr.3845 din 06.05.2009 

A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

I, '"t 
Director gene~ al~ ~ ......_ot,, 

• . ll(r,7, -1,, 
Dr. Valeria . A :, fTIJruu ~ \ 

{ (fr {4/lo,, \ m \ 
.. •••••• ,,••• • l •• f,'•••• • •N,• l •••To.•,<<,r ,; /(fr"' ,;4; , -

( r4r,E· r1r 
ORE 4 MAr11J, 

Director proiect, 
Dr. Oana MARIN 

N.e.o/li/14, 
"!.,,;,~ 

······~ ················· 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENTA Nr. 23/03.01.2022
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

A. Date enerale

Denumirea 
roiectului 

PNI 9260202 Cercetari ecologice, ecofiziologice �i Categoria de proiect UCLEU 
iotehnolo ice ale ecosistemelor din a ele marine romane ti 

Contract de finan are 
Valoarea totala a 
proiectului (include 
i alte surse 

Rezultatul cercetarii 
me 

6.895.937 lei 

INCDM,,Gri 

Denumirea PN19260202-Faza 12: Studii privind cultura copepodelor in 
proiectului conditii controlate de laborator; metodologia de reproducere �i 

succesul de eclozare a oualor in functie de conditii abiotice �i 
oiotice. 

Contract de !Data incepere 
finantare IOI. 45N/2019 Data finalizare 
IValoarea totala a 
tproiectului 
(include �i alte 
surse) 440.938 lei 
Rezultatul 
cercetarii 
apart:ine INCDM ,,Grigore Antipa" 

15.03.2019 
10.12.2021 Plan/Pro 

aloarea contractului de finantare 

ogram 
UCLEU 

u et de stat 6.895.937 lei 
Conform art. 29 din contractul de parteneriat nr. 
5N/14.02.2019 

Categoria de proiect NUCLEU 

15.10.2021 Program 
D9.12.2021 Plan/Program/Competitie NUCLEU 

Valoarea contractului de finantare 
'buget de stat) 440.938 lei 

Conform art. 29 din contractul de parteneriat nr. 
45N/14.02.2019 
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B. Date soecifi 
1. Denumirea rezultatului !RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI 
2. Categoria rezultatului ( conform art. 
74 din Ordonanta Guvernului nr. 
57 /2002 privind cercetarea ~tiintifica ~i 
dezvoltarea tehnologica, aprobata cu 
modificari ~i completari prin Legea nr. 
324/2003, cu modificarile ~i Rezultat ~ ezultate 
~ompletarile ulterioare) final tintermediare2 Caracteristici ale rezultatului final 

2.1. Documentatii, studii, lucrari X] ] 3 4 .................. ..................... 
12.2. Planuri, scheme ] ] 1. Informatii privind ,....IIIIIClatettw,41Jf/aU 

l2.3. Tehnologii 1 1 lmetodologia de obtinere a 
car.-.~ ...... ~_.._,.,...'-
Clid!IIE.i:~ 
(-ti.,........i-WH_.__..,.,-) ,!U. l '.U "" ·" ,ID 'z: ' 

2.4. Procedee, metode Xl l culturilor de copepode cu --=----
2.5. Produse informatice l l 11.lrm~i viabili, in conditii .. ~ J: 

~ --.. ·, 
icontrolate de laborator. 

~(J'OICII .... 

2.6. Retete, formule l l 
Dl,¥1dsMfA 

2. 7. Obiecte fizice/Produse l ] ~ UIOIITIJl!""""1UIIIILMDI 

~r..4SN/2tt11 

L . lnformatii privind ~l'NMamotc.aMtl .............. ,& ............ tc .......... 

2.8. Brevet inventie/altele asemenea l l 
illnapllallwlM,..._. ....,u,_,-ihhl_..,... .. ~ ........... ........-.-....... .. 

metodologia de reproducere ~i 
..,.,...__ ..................... "-"" ... ____ .... _~ 
T-.t.u.zm 

12.9. Colectii si haze de date l l 
,_ 

... clozare a oualor in functie de ~lil--l'fitin••dit-:..Ufl~ ..... it.-111 .. _p~lo . 
..-.,.'IJlllle,IICl-..1~--~ ..... '-labali:lJllllc:tld,p.i,-I• 
~"'-.................................................. ~. 

factorii biotici ~i abiotici cu 
,._........,.....,._llpraKl&llll .. Wl,Olt.~(IM(llw ........ 
-~itlrl-...•~dr-.,....w~tlMMlhtl•NWoJ 

-111--~NriM: -~--~-~--...... ----......... 
scopul obtinerii de nauplii ......... -~ 

12 .10. Creatii biologice noi in domeniul 
... 1'1111'11,aa~l-~--Ylllqo ........ ,niid,( .... ~ 

,.,. ...... Wri1~111iplml,l,xmlal~ 

Ktiabili. 
•~H.......,...~~-r-Oll~l~l'«.IA..11~•-, 

llnfl'<:l...,.,,..,lrdlll'M._i'lclaitlblr,td~ ..... , ........... ll!Ol'lotllll~ 

oroductiei vegetale ~i productiei 2- IW!CCe,.,.,...wnrw-sd:ttdrM 
~~~ ......... ~ .. ...-............ .-..1& 

ur.Mli_ ... .,,~_,..fllit1',,-.I•__...,...._.,,_.... 

animale X] ] 
~........,,.4Mc,,_u.,._.......,__..__.....Pllollo'l,t-Lilr. 

' 

lfRL 1 - Principii de baza observate r 1 
rrRL 2 - Formularea conceptului tehnologic f l 
rrRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental rx1 
TRL 4 - Validarea componentelor $i/sau a ansamblului in conditii de laborator r l 
TRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in condHii relevante de functionare (mediul industrial) r l 

3. Nivel de TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 
maturitate TRL 7 - Demonstrarea funclionalitatii prototipului 1Il conditii relevante de functionare f l 
~ehnologica TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate r l 
'TRL) TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 
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14. Domeniul de cercetare 4 .1. T ehnologiile societatii informationale l 
4.2. Energie l 
4 .3. Mediu X] 
4 .4. Sanatate l 
14.5. Agricultura, securitatea $i siguranta alimentara l 
14.6. Biotehnologii 1 
14. 7. Materiale, procese $i produse inovative 1 
14.8. Spatii $i securitate ] 
14.9. Cercetari socioeconomice ~i umaniste 1 
14.10. Altele 5 ............................. 

5. Domenii de aplicabilitate6 lf72lf ,; f 1r l;r lf l (cod CAEN) I 
6. Caracterul 6.1. Produs nou [X] Caracterul inovativ al fazei consta in obtinerea de material 
~novativ biologic ( copepode - specia Acartia (Acartiura) clausi) in conditii controlate de laborator pentru 

tnecesitatile viitoare de valorificare. 
6.2. Produs modernizat l 
6.3. Tehnologie noua l 
6.4. Tehnologie modernizata ] 
6.5. Serviciu nou ] 
6.6. Serviciu modernizat l 
6.7. Altele ................. l 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

Valoarea de la care 
Nr. mcepe negoc1erea Proces-verbal Mod de Actul prin care s-a V aloarea finala Persoane 
crt. /VPN)9 rrr./data10 valorificare11 realizat valorificarea12 negociata) 18 enefi ciar13 Impact14 autorizate 15 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
2. 

C. Informatii orivind oroorietatea intelectuala 

..... data ................... . 
revet de inventie inregistrat (national, european, international . . . .. data . ............. ... .. . 
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trare modele si desene industriale oroteiate . .. .. data . .... .......... ... . . 
ene industriale oroteiate inre!ristrate (national, european, international :nr. .... data ................... . 

a ..... data ................... . 
n, international ..... data ................... . 

iin ..... data ................... . 
. .... data ................... . 

Inregistrare: retete, indicatii geografice, sp ecii vegetale ~i animale etc. (naiional, euro2 ean, international ..... data . ... . ........ . . .. . . . 

" 

Studii privind cultura copepodelor in conditii controlate de 
laborator; metodologia de reproducere ~i succesul de 

1. Denumire ieclozare a oualor in functie de conditii abiotice ~;i biotice. 
Realizarea studiului privind cultura copepodelor in 
conditii controlate de laborator, analiza metodologiei de 
reproducere ~i succesului de eclozare a oualor in functie 

2.1. Documentatie [X ] de conditiile abiotice ~i biotice. 
2.2. Colectie fl 

12. Categorie i2 .3. Baza de date r 1 
3.1. Fondul Arhivistic National [ l 

3. Arhivare 3 .2. Patrimoniul cultural mobil 
14. Alte informatii ................................................. 

1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
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9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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I.N.C.D.M. "GRIGORE ANTIPA" 
CONS~N A 

INTRAF,E _ · 
IE;;;IRE NR, ... . ............ _ ....... . 

Ziua ... (). 

REGISTRUL DE EVIDENTA 

Anexanr.1 
la Ordinul M.Ed.C.I. nr.3845 din 06.05.2009 

A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

'"' ..., o;;-. 
Director g~neral, / _}/ IN!Jlrrr;-,-/J, "(-t~ 
Dr. Vahma ABAi A' / o,/J[ co1; Jt4/lo~ · ' 

':rc 'locr4 -rr1111r:' 

Director proiect, 

l.t{-/?01rr !t l..f11111,, 
r,,·lv.c O 711,A. 
,u!Vsi, :M. 

"' , ~, ' 411r4 
'-'"O•~ 

'l."4NIA * 

Dr. J/1\~~INU ....... ·r 7·,;;;;; .................. . 

Responsabil faza 

~~---~;?:.~~ ~u 

ANUL2021 

Director economic 

-~·C·•-~~~~ ~ 



INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENT A. Nr. 24/04.01.2022
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

A. Date generate

Denumirea 
proiectului: 

Contract de 
finantare: 

Studiul dinamicii proceselor fizice si hidro-geo
morfologice in vederea evaluarii riscurilor s1 
vulnerabilitatilor zonei marine �i costiere in contextul 
schimbarilor climatice s1 presiunilor antropice 
(PN19260101) - faza 12 "Distributia in timp �i spatiu 
a zgomotelor subacvatice antropice surse continue de 
frecventa joasa in partea de vest a Marii Negre �i 
impactul asupra resurselor marine vii" 

I nr. I Data incepere 15.11.2021 
I 45N/14.02.2 

019 

Data finalizare 09.12.2021 

Categoria 
de proiect 

Cercetare 

Plan/Pro 
gram/Co 
mpetitie 

I Program Nucleu ,,Consolidarea 
fundamentelor �tiintifice, tehnice �i 
tehnologice in scopul protectiei ecosistemului Imarin, dezvoltarii sustenabile a activitatilor 
maritime �i prin implementarea specializarilor 
inteligente" (INTELMARJ 

Valoarea totala Valoare totala: 5793775,00 lei Valoarea contractului de 
finantare (buget de stat) 

Valoare totala: 5793775,00 lei 
a proiectului Valoare faza:318050,00 lei 
(include �i alte 
surse) 

Rezultatul 
cercetarii 
apaqine 

1. INCDM "Grigore Antipa"

Valoare faza:318050,00 lei 

Conform alineat XI, art. 29 din Contractul nr. 45N/14.02.2019 incheiat cu Ministerul 
Cercetarii �i Inovarii (in prezent, Ministerul Cercetarii Inovarii �i Digitalizarii), 
rezultatele cercetarii apartin Contractorului. Alineatul IV, art. 4, punctul p, specifica 
obligativitatea Contractorului de a mentiona faptul ca toate rezultatele au fost obtinute cu 
sprijinul financiar al MCID, prin programul Nucleu 



B. Date specifice 

1. Denumirea rezultatului Haqi tematice privind cartarea zgomotelor subacvatice din surse continue de frecventa 
joasa de-a lungul litoralului romanesc 
Studiu privind corelatii intre variatiile zgomotului inregistrat ~i distributia aglomerarilor 
de pe~ti cu valoare economica pe platforma continentala romaneasca 

Rezultate 

2. Categoria 
rezultatului ( conform 
art. 74 din 
OrdonantaGuvemului 
nr. 57 /2002privind 
cercetarea ~tiintifica ~i 
dezvoltareatehnologic 
a, apro bata cu 
modificari ~i 
completari prin Legea 
nr. 324/2003, cu 
modificarile ~i 
completarile 
ulterioare 

Rezultat I intermediare 

2.1. Documentatii, 
studii, lucrari 

final 

X 

2 Caracteristici ale rezultatului final 

Hartile tematice reprezinta 
principalele surse antropice de 
zgomot impulsiv subacvatic: 
utilizarea surselor acustice pentru 
studii seismice (pentru explorarea 
hidrocarburilor) si transportul 
maritim considerat principala sursa 
de zgomot continuu subacvatic. In 
ceea ce prive~te sursa antropica a 
zgomotelor subacvatice continue de . .. " --

Logendl I 
◊ · J.-w« Dtnaltate nm 

0.. I km"211unA 



2.2. Planuri1 scheme 
2.3. Tehnologii 
2.4. Procedee1 metode 

:frecventajoasa, aceasta se atribuie cu 
preponderenta navelor. 
Studiu include cartarea zonelor in 
functie de nivelul de presiune sonora 
a mediului subacvatic, urmarindu-se 
totodata corelarea capturilor de pe~te 
cu rutele navelor de, pescuit, marfii 
sau chimice. 

-. " .. ... _ 
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I 

2.5. Produse in 
formatice 
2.6. Retete, formule 
2.7. Obiecte 
fizice/Produse 
2.8. Brevet 
inventie/ alteleasemen 
ea 
2.9. Colectii ~i haze 
de date 

2.10. Creatii biologice 
noi in domeniul 
productiei vegetate ~i 

roductie ianimale 

] TRL 1 - Princioii de baza observate 
1 TRL 2- Formularea conceotului tehnologic 

TRL 3 - Demonstrarea conceotului privind functionalitatile critice sau 
. TRL 4- Validarea comoonentelor si/sau a ansamblului in conditii de 

3. Nivel I TRL 5 - Validarea comoonentelor si/sau a ansamblului in conditii 
de TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului inconditii relevante de 
maturitate TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii orototioului in conditii relevante de 

I tehnologic TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate 
a (TRL) I TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul 

4.1. TehnolN!iile societatii informationale 
4.2. Energie 
4.3. Mediu 
4.4. Sanatate 

4. Domeniul de cercetare 4.5. Agricultura, securitatea s isiguranta 
4.6. Biotehnologii 

rx 1 
r 1 
r l 
r l 
f l 
r l 
r l 
r l 
fl 

r l 
fXl 
[ Xl 
r 1 
f Xl 
f l 



4.7. Materiale, procese si produse r 1 
4.8. Soatii si securitate fl 
4.9. Cercetari socioeconomic si umaniste fl 
4.10. Altele 

5. Domenii de 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie I 50 Transporturi pe apa 
ap li cabili tate6 8542 Invatamant superior universitar I 03 Pescuitul si acvacultura 

6.1. Produs nou n 
6.2. Produs modemizat rx 1 Seturi de date actualizate (la 
6.3. Tehnologie noua [ l 
6.4. Tehnologie modemizata f l 
6.5. Serviciu nou f l 
6.6. Serviciu modemizat r l 

6. Caracterul inovativ 6.7. Altele ... ..... .. ....... rx1 Analizarea distributiei 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 : Seturi de date partiale obtinute in activitatile de monitorizare a speciilor marine 
si a habitatelor costiere si marine 

Valoarea de la care Actul prin care Valoarea 
Nr. incepe negocierea Proces-verbal Mod de s-a realizat finala Persoane 
crt. (VPN)9 nr./data10 valorificare1 

valorificarea 12 (negociata) Beneficiar13 lmpact14 autorizate 15 

1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
2. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 

C. Informatii privind proprietatea intelectuala 

Documentatie tehnico-economica f l 
Cerere in registrare brevet de inventie r l NIA 
Brevet de inventie inregistrat (national. european. international) r l NIA 
Cerere inregistrare modele si desene industrial oroteiate r 1 NIA 



Modele si desene industrial oroteiate inregistrate (national. eurooean. international NIA 
Cerere inregistrare marca inregistrata NIA 
Marci inregistrate (national. eurooean. international NIA 
Cer, NIA 
inre .,. , .. , NIA 
Cerere inregistrare: reiete, indicatii geografice. soecii vegetale si animale etc. NIA 
Inregistrare: retete, indicatii geografice, soecii vegetale si animale etc. (national. eurooean NIA 

D. Informatii privind documentatiile, colectiile ~i bazele de date de interes national 

1. Denumire I ······················· ·· ··· ··· ·· ··· 
2. Categorie I 2.1. Documentatie r l 16 . ...... .... -.... . --... ... ... .. .. . 

2.2. Colectie r1 
2.3. Baza de date fl r. Arhivare I 3.1. Fondul Arhivistic National r 1 

1 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
I 4. Alte informatii I ................................................. 

1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatuluilprodusului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatuluilrezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.24212020 privin Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 



llVanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~ic ercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnariiactului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor complete efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, associate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directoruluie ntitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

AD t I . a e genera e 

Denumirea proiectului 

K::ontract de finan�are 
IV aloarea totala a proiectului 
include �i alte surse) 

IRezultatul cercetarii apartine 

B. Date s ecifice

FI�A DE EVIDENT.A Nr. 25/05.01.2022 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

IRealizarea �i Implementarea Programului National pentru Colectarea Datelor in sectorul 
1pescaresc al Romaniei pentru anul 2021 

INr. 
13.887 
V 2020 

Data 1ncepere 

Data finalizare 

Valoare totala: 3.100.000 lei 

ANP A Bucure�ti 
INCDM Grigore Antipa Constanta' 

03.01.2021 

31.12.2021 

Categoria de proiect Cercetare 

Plan/Program/Competitie 

"rv aloarea contractului de finantare Valoare totala: 
buget de stat) �.100.000 lei 

1. Denumirea rezultatului m lementarea Pro ramului Na ional entru Colectarea Date/or in sectorul esciiresc al Romliniei entru anul 2021 

. Categoria
ezultatului ( conform
rt. 7 4 din Ordonanta
uvemuluinr.
7 /2002 privind
ercetarea �tiintifica �i
ezvoltarea Rezultat Rezultate 
ehnologica, aprobata mal intermediare2 

u modificari �i
ompletari prin Legea
. 324/2003, cu
odificarile �i

om pl eta.rile
ulterioare)

aracteristici ale rezultatului final 
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.1. Documentatii, 
tudii, lucriiri 

[X] [ ] ,biectivul principal al programului este prezentarea situatiei actuale 
in sectorul pescaresc ~i a tendintelor privind dezvoltarea acestuil 
ector din Romania. Rezultatele programului vor contribui la

1 

implementarea obiectivelor strategice pentru dezvoltarea unor politicil 
ectoriale in conformitate cu Strategia nationala a Romanei in sectorul 
escaresc ~i a implementarii noii Politici Comune in domeniu 

IPescuitului a UE. 
'va/uarea sectoru/ui pesciiresc 

Plota romaneasca de pescuit si-a desfa~urat activitatea in zona d, 
ompetenta a Organizatiei Regionale de Management Pescaresci 
FCM, zona 37 - Mediterana si Marea Neagra, subarea 37.4 

IDiviziunea 37.4.2, GSA 29. 
rincipalele zone de pescuit la litoralul romiinesc 
ona romaneasca de pescuit este cuprinsa intre Sulina ~i Varna Veche; 

inia tarmului se intinde pe o distanta de peste 240 km ~i poate fi 
impartita in doua principale sectoare geografice ~i geomorfologice: 
■ sectorul nordic (cca. 158 km) se intinde intre delta secundara 

ratului Chilia ~i Constanta, compus in special din sedimen 
luvionare; 

l!!l sectorul sudic (cca. 85 km) se intinde intre Constanta ~i Vamr 
Veche, caracterizat de promontorii cu faleze inalte, active, separate d, 
.one largi cu plaje de acumulare, adesea adapostind lacuri litorale. 
'raditional, pescuitul in zona marina romaneasca, a fost realizat i 
ouamoduri: 
- traulere costiere echipate cu traule pelagice si setci de calcan 
ctivand la adancimi mai mari de 20 m. Din 2013 s-a incepui 
ctivitatea cu beam traulul, cu aceasta unealta de pescuit fiind echipat, 
mbarcatiunile/navele de peste 12 m lungime. in timpul sezonului d, 

escuit, o nava poate altema utilizarea uneltelor de pescuit, precum 
'raul pelagic, beam traul sau setci de calcan. 
- prescuitul praticat in lungul coastei, in aprox. 12 puncte pescare~til 

'mtre Sulina ~i Varna Veche, cu adancimi de 3-11 m, cu unelte fix, 
taliene, setci, paragate si navoade) si pana la 40-60 m adancime C' 

etci ~i paragate, in special pentru calcan ~i rechin. 
Captura si structura pe specii a capturii 

a litoralul romanesc nivelul capturii ~i eficienta pescuitului au oscila1 
e la un an la altul, depinzand de efortul de pescuit (numarul de nave,1 

umarul de taliene, numarul de zile efective de pescuit, etc), evoluti 
onditiilor hidroclimatice, starea stocurilor principalelor specii ~i 

factorii antropici. in zona costiera romanesca pescuitul cu unelte fixe1 
ste caracterizat prin concentrarea activitaiii, in principal in 6-8 luni 

touc 
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le sezonului de pescuit. Structura pe specii a capturilor a reflecta 
1mmai partial compozitia specifica din Marea Neagra din cauza tipulu· 
e unealta folosita, a conditiilor de mediu ~i a raportului dintr, 
iferitele specii. in perioada 2005-2013, nivelul total al capturilo 
ealizate, a osciland situat intre 1.940 tone/2005 ~i 258 t/20 101 
espectiv, 1.390 ti 2006, 435 t/2007, 177 t/2008, 331 t/2009 :;ii 258 
2010, crescand u~or in 2011/568 t; 2012/835 t ~i 2013/ 1.712 t. in 

1ltimi ~ase ani, capturile a avut o tendinta de crestere, respectiv: 2.231 

[ 

~ . 
><-~- en-----

L_ 

F,01%21 
,, , 2.21i.1 
!all<l,-+1.11 

■ ◄ 9. t111 

... 

Abundan~ (ntlcm"2) 9QUAACA. 

/2014; 4.847 t/2015; 6.839 t/2016; 9.553 t/2017; 7.745 t/2018 ~i 7.14 . . . . . , 
/2019. Tendinta de cre:;;terea nivelului capturilor din ultimi ~ase ani~ c_hema spatrnla a md1clior de abundenta totala la rechm, m sezonul d 

d · I · ·1 · · , 1 l" . nmavara -a atorat mteresu m agent1 or econom1c1, m reco tarea manua a ~1 c -----------------------------t 
earn traul, a speciei rapana (Rapana venosa), care a crescut de la un 
n la altul, de la circa 65 % / 2012, la 98,6% / 2017, din captura total 
ealizata la litoralul romanesc al Marii Negre. 

' ~ ~) 
~·=~'.!~·~ 

w (57.115.1t1H1J 
(11U~t.N5.43II 

■ C211.U6.1Nnl1 '~peditii de cercetare pe mare 
xpedi/ia demersa/11 de primavara II f ~ 

Biomasele calculate pentru principalele specii demersale de la litoralu~ 
omanesc au fost: calcan (2.748,38 t / fig. 4 ~i 5); rechin (2.674,95 t) <i 

i bacaliar (3.276,0 t I 8 a). in sezonul de pnmavara, bioma 

BlorNn (kglltmA2) • 8QUMCA 

glomerarilor de calcan a tnregistrat o cre~tere de cu 31 %, fata de an, l I ,. ,. 
018, iar cea de rechin o cre~tere de 29,5 %. Pentru bacaliar, bioma . _, .. , 

:alculata a fost aproapiata de valorile anilor precedenti. Sc_hema spaµala a indicilor de biomasa totala la rechin, in sezonul d 

Expedifia demersala de toamna nmt,ru;_a •c - T .... ·c ... -·· .... T ·r·...J 
IBiomasele calculate pentru principalele specii demersale de la litoralul · · 
omanesc au fost: calcan (2.485,37 t / 9 ~i 10); rechin (datori 
umarului redus de exemplare capturate, nus-a realizat o evaluare) ~i 
acaliar (3.276,0 t / 8 b ). Biomasa aglomerarilor de calcan a inregistra' 
cre~tere de cu 24,83 %, fata de sezonul de toamna a anului 2018. 
xpedifia pelagica de primavara 

Biomasele calculate pentru principalele specii pelagice de la litoralu 
omanesc au fost: ~prot (58.559,64 t); bacaliar (9.893,14 t); medu 
10.199,87 t). Datorita numarului redus de exemplare capturate d 
acaliar ~i rechin, in sezonul de primavara nu s-a realizat o evaluare. 
xpedi/ia pelagica de toamna 

Biomasele calculate pentru principalele specii pelagice de la litoralul 

.. 

omanesc au fost: ~prot (92.398,55 t); bacaliar (3.765,59 t) ~i meduzal a. · 
(54.838,30 t). !Distribuµa aglomerarilor de sprot (a) si bacaliar (b), in sezonul de primavara 

peciile pentru care s-a realizat esantionajul, cu date privind parametri 
i structura populatiilor pentru urmatoarele specii: sprot - Sprat 
pratus; stavrid - Trachurus mediterraneus ponticus; hamsia 
nJ!raulis encrasicolus;, calcan - Psetta maxima maeotica; rechin 
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Squalus acanthias, aterina - Atherina boyeri, bacaliar - Merlangiu 
erlangus euxinus, barbun - Mullus barbatus scrumbie de Dunare 
losa immaculate si rizeafca - Alosa caspia nordmanni. 
umarul de esantioane recoltate este in concordanta cu efortul d, 
escuit din perioada anului 2020, fiind prelucrate pfina in prezen 
santioanele pentru urmatoarele specii (fiecare esantion continfind in 

jur de 200 exemplare): sprot/ 32 esantioane; hamsie/22 esantioane; 
lbacaliar/28 esantioane; stavrid/11 esantioane; barbun/5 esantioane;I 

terina/1 esantioane; rapana/61 e~antioane; midii/6 e~antioane;! 
vongola/1 e~antion; scrumbie de Dunare/5 e~antioane; rizeafca/7: 

~ _r-----'·waafiiliiiH'I 
- ,__.. ......... ~--, 

p.2.e,.co.41 
!-40,4,1123' 
(G.3, •. 51 

- ~·:•~~ w 

f 
; ,r 

ti 

Abundance (nlkm"'2) PSETMAX 

,. 

~antioane; strunghil/2 esantioane; hanos/1 e~antion; lufar/1~ "" ·-· •· 
santioane; calcan/200 exemplare; rechin/50 exemplare; koistribautia spatiala a indicilor de abundenta totala la calcan, in sezonul de 

III. Colectarea datelor din segmentele acvacultura ~i al industriei de oamn 
lprocesare: 

cvacultura din Romania se desfa~oara, in acest moment, aproape in 
otalitate in ape dulci ~i se caracterizeaza din punct de vede 
ehnologic prin doua directii: 

I♦ cre~terea extensiva ~i semi-intensiva a ciprinidelor in policultura, i 
azine de pamant (hele~teie, iazuri ~i lacuri) 

I♦ cre~terea intensiva a salmonidelor. 
cvacultura romaneasca este in continuare dominata de unitatile eel 
ractica cre~terea in policultura a speciilor de ciprinide, in combinati 
i cu specii de rapitori (somn, ~alau, ~tiuca etc.) ~i de pastravarii, und 
omina pastravul curcubeu, se remarca la nivelul anului 2017 

i 

~ 

l 
i ; 

ti 

(«11191...i .. ~1 

('n'.045,ll.CJTIJ 
(DO'Tl, •. 112] 
r1u1z,11a.,-. 
(110.111.141.!573' 

. (1<41.573.17'1.511] 

Bloma11 (kglkm"2) a PSETMAX 

re~tere a unitatilor de acvacultura specializate pe alte tipuri de specii~ I '° ,. I 
.1rmare a investitiilor realizate prin intermediul Programulu" . . . . . . . '."°""'''•) , I 

~erational pentru Pescuit 201_4-2020. In acest se~s: 1? acv~c~ltura d 
0
::uµa spat1ala a md1clior de b1omasa totala la calcan, m sezonul d 

pa dulce s-au dezvoltat o sene de cca. 17 de umtat1 spec1ahzate pc 

.. 

lte specii decat ciprinide sau pastrav, dupa cum urmeaza: 2 unitati di 
re~tere a somnului african; 2 unitati de cre~tere a bibanului si 13! 
nitati de cre~tere a sturionilor. 

(n urma activitatii de colectare a datelor din sectorul de acvacultura 
u fost primite 532 chestionare, structurate dupa cum urmeaza: 
in analiza unitatilor din acvacultura functie de tehnologia aplicata se1 

onstata ca 58% sunt crescatorii, 40% sunt unitati combinate ~i 2% 
unt pepiniere. Cele 532 de amenajari active inregistrate sunt imparti 

m: 15 de pepiniere; 317 crescatorii si 200 combinate. 
Jn Romania activitatea de procesare a pe~telui are traditie. Aces 
ector prelucreaza pe~te ~i alte organisme acvatice obtinute di 
escuitul la mare sau din apele inteme ~i din acvacultura. Materic 
rima de provenienta indigena sau importata, folosita de industria di 
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2.2. Planuri,___§f_lleme 
.3. Tehnolo~ii 
.4. Procedee, metode 
.5. Produse 

informatice 
.6. Retete, formule 
.7. Obiecte 

fizice/Produse 
.8. Brevet 

semenea 
.9. Colectii ~i haze de 
ate X 

rocesare a pe~telui este valorificata tehnologic in scopul asigurarii 
nei game largi de produse din pe~te pentru consumatori ~i realizarii 
e valoare adaugata de catre procesatori. In Romania, in ultima 
erioada, consumul de pe~te, subproduse din pe~te ~i alte vietuitoarel 
cvatice, a inregistrat o cre~tere continua, existand cerere pentru 
arietate cat mai mare de specii ~i de sortimente. S-au colectat dat, 

tehnico-economice de la 43 unitati de procesare, dupa cum urmeaza: 
18 repondenti au reprezentat unitati de procesare cu activitat, 
rincipala conform CAEN 1020; 19 repondenti au avut activitatea d 
rocesare ca activitate secundara si 6 repondenti au avut activitatea d 
rocesare ca activitate secundara reprezentata de super 
ipermarketuri. 
'ele 18 unita/i de procesare cu activitate principala conform co 

1 
J 

.. 
----~~ 

CAEN 1020 au fost clasificate, conform recomandarilor UE, functi<:Ja. ' ... ·- "· ·•· L -

e numarul de persoane angajate, in 4 segmente de unitati: compani' 
10 angajati, companii cu 11-50 angajati, companii cu 51-25 

ngajati ~i companii 2:250 angajati, iar situatia sectorului de prelucrar, 
e prezinta astfel: companii :'.S 10 angajati: 3 unitati; companii 11- 5 
ngajati: 10 unitati; companii 51-250 angajati: 4 unitati; compani"' 
251 angajati: 1 unitate. 

istributia aglomerarilor de sprat (a) si bacaliar (b), in sezonul de toamna 

" pepir,iere creSC:.torl1 • comb1n•te 

Ponderea pepinierelor, crescatoriilor ~i unitatilor combinate di 
umarul totalul al amenajarilor de acvacultura 
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2. 10. Creatii biologice 
:noi in domeniul 

[ ] [ ] 
tproductiei vegetale $i 
productiei animale 

TRL 1 - Principii de baza observate rx1 
TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic r l 
TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental r l 

3. Nivel de maturitate tehnologica 
rrRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului '.in conditii de laborator [ ] 
rrRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de func~ionare (mediul industrial) [ 1 TRL) 
rrRL 6 - Demonstrarea functionaliHitii modelului in conditii relevante de func~ionare (mediul industrial) r l 
rrRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului '.in conditii relevante de functionare r 1 
[ RL 8 - Sisteme finalizate si calificate f l 
rrRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

f:t. . I. Tehnologiile societatii informationale fl 
14.2. Energie fl 
~.3. Mediu rx1 
14.4. Sanatate r l 
14 .5. Agricultura, securitatea $i siguranta alimentara fXl 
14.6. Biotehnologii fl 
~.7. Materiale, procese $i produse inovative r 1 
4.8. Spatii si securitate r l 
4.9. Cercetari socioeconomice si umaniste fl 

4. Domeniul de cercetare 4.10. Altele 5 ............ 
5. Domenii de aolicabilitate6 lfOl f31; f7l f2l CAEN 0321 Acvacultura / CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale $i iru?.inerie 

k5 . l. Produs nou fXl 7 
················· ························· 

k, .2. Produs modemizat fl 

6. Caracterul 
k5 .3. Tehnologie noua r l 

inovativ 6.4. Tehnologie modernizata r 1 
6.5. Serviciu nou r 1 
6.6. Serviciu modernizat r 1 
6.7. Altele fXl 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

Nr. crt. Valoarea de la care incepe Proces-verbal Mod de Actul prin care s-a realizat Valoarea finala Beneficiar13 Impact14 Persoane 
negocierea (VPN)9 nr./data10 valorificare11 valorificarea12 (negociata) autorizate15 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Documentatie tehnico-economica rxl NIA 
Cerere inregistrare brevet de inventie r 1 NIA 
Brevet de inventie inregistrat (national, european, international) r l NIA 
ICerere inregistrare modele $i desene industriale protejate r l NIA 
Modele si desene industriale protejate inregistrate (national, european, international) r 1 NIA 
Cerere inregistrare marca inregistrata r l NIA 
!Marci inregistrate (national, european, international) r 1 NIA 
ICerere inregistrare copyright r 1 NIA 
inregistrare copyright (na~ional, european, international) [ ] NIA 
Cerere inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetate ~i animate etc. [] NIA 
inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale $i animale etc. (national, european, international) r l NIA 
D. Informatu privind documentatiile, colectiile si bazele de date de interes national D. Infi '-' d d 
1. Denumire NIA 
2. Categorie 12.1. Documentatie [X] Raport tehnic privind implementarea programului national de colectare date, din sectorul pesciiresc al Romaniei, pentru anul 2021 

12 .2. Colectie [ 1 
12.3. Baza de date [X] 

3. Arhivare 3.1. Fondul Arhivistic National f l 
13.2. Patrimoniul cultural mobil 

14. Altele 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereazii poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligentii. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explicii, in maximum 100 de caractere, in ce constii noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupii caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaboratii in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetiirii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activitiitii de cercetare
dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numiirul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate intelectualii, in conformitate 
cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectualii. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetiirii. 
13 Se completeazii denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetiirii (date de contact operator economic, adresii, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetiirii, anual, pe o perioadii de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitiitii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurtii prezentare. 
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I.N.C.D.1.1, "GRIGOrlc: ANTIPA" 
CONST_~A 

INTRA"iE ? _:) 
IE$1RE NR ............................... . 

?iua .. ({).£..- • .. fl.. /.. , A.·.I a. .. ~ 

REGISTRUL DE EVIDENTA 

Anexanr.l 
la Ordinul M.Ed.C.I. nr.3845 din 06.05.2009 

A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

~--(P~II. lf\/o . 

Director general, 1,1', e, v ,,r 
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Director proiect, 

\ ~· - JNSr 1 .,;_, • 
' .. _ { . _-t,.,, 
' lo···:---- ,,J> 

MANIA)( 

~~--,~~~-----------

ANUL2021 

Director economic, 
Ee. Ionela MOi4:>SAN 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENT A Nr .26/05.01.2022 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

A. D al ate gener e
Denumirea Completarea nivelului de cunoastere a
proiectului: biodiversitatii prin implementarea

sistemului de monitorizare a starii de 

conservare a speciilor si habitatelor de 

interes comunitar din Romania si 

raportarea in baza articolului 17 al 

Directivei Habitate 92/43/CEE (P6-INCDM: 
specii marine si habitate marine si costiere) 

Contract de 238/11.03. Data incepere 11.03.2019 
finantare: 2019 

Data finalizare 10.03.2023 

Categoria Program Operational Infrastructura Mare 

de proiect 

Plan/Prog POIM/178/4/1/Cre�terea gradului de protectie 
ram/Com �i conservare a biodiversitatii �i refacerea 
petitie ecosistemelor degradate 

Valoarea totala 62.495.073,06 lei lei din Valoarea contractului P6-INCDM: 6.359.652 lei 
a proiectului care P6-INCDM: 6.359.652 de finantare (buget de 
(include �i alte lei stat) 
surse) 
Rezultatul 1. MMAP 1 Cf. Art nr. 9 din contractul de finantare nr. 238/2019: nestabilit 
cercetarii 2. INCDM lnainte de sfdr�itul proiectului, piirfile/partenerii vor conveni asupra modului de 
apaqine acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achizifionate prin 

proiect, precum ,ri a titlurilor ,ri drepturilor de proprietate intelectualii ,ri industrialii 
privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fl ata�ate raportului 
_final. 
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B. Date specifice 
1. Denumirea rezultatului Baza de date paqiala/seturi de date paqiale (2019-2021) cu informatiile existente privind starea 

actuala de conservare a habitatelor marine (1110, 1130, 1140, 1160, 1170, 1180) ~i costiere (1150, 
1210) ~i a speciilor marine in urma colectarii datelor noi din teren; 
Ha.qi in format GIS de distributie ~i de tip "range" pentru habitate marine ~i costiere ~i speciile 
marine (partiale- 2019-2021); 
Evaluari partiale (pe baza datelor ~i informatiilor din monitorizarea 2019-2021) conform articolului 
17 din Directiva Habitate 92/43/CEE pentru habitatele marine ~i costiere ~i speciile marine. 

2. Categoria 
rezultatului ( conform 
art. 74 din 
OrdonanlaGuvemului 
nr. 57 /2002privind 
cercetarea ~tiintifica ~i 
dezvoltareatehnologic 
a, aprobata cu 
modificari ~i 
completari prin Legea 
nr. 324/2003, cu 
modificarile ~i 
completarile 
ulterioare) 
2.1. Documentatii, 

Rezult I Rezultate 
at 
final 

intermedia 
re2 

studii, lucrari I [ ] I [ ] 

Caracteristici ale rezultatului final 

3 I 4 

2.2. Planuri, scheme Seturi de date obtinute in activitatile de 
2.3. Tehnolo ii monitorizare a speciilor marine ~i a habitatelor 
2.4. Procedee, metode costiere ~i marine care vor fi incluse in baza de 
2.5. Produse in date finala. Structura bazei de date este 
formatice compatibila cu Sistemului Informatic pentru 

2.6. Retete, formule [ ] I 
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2.7. Obiecte Monitorizarea Speciilor ~i Habitatelor de interes I 
fizice/Produse comunitar (SIMSHAB). 
2.8. Brevet Haqile de distributie ~i de tip ,,range" (ale 
inventie/alteleasemene arealului) ale habitatelor marine ~i costiere ~i ale 
a speciilor marine realizate intr-un format 
2.9. Colectii ~i haze de standard GIS, retea regulata ETRS de 10 x 10 
date km, proiectia ETRS89 LAEA5210, impreuna cu 

metadatele relevante (proiectie, data, scara). 
Evaluarile partiale efectuate cu privire la stadiul 
de conservare a unui habitat sau specie incadrate 
in patru categorii: ,,favorabil", ,,nefavorabil 
inadecvat", ,,nefavorabil rau" ~i ,,necunoscut" 
realizate pe baza matricii de evaluare care are in 

2.10. Creatii biologice 
noi in domeniul 
productiei vegetale ~i 

marimea populatiei ~i perspectivele. 

productie ianimale I [ 1 11 

calcul: distributie, areal, structura habitatului/ I 

'--- ------------~ 

I TRL 1 - Principii de baza observate [X] 
TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic r l 
TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau 
experimental r l 
TRL 4 - Validarea componentelor $i/sau a ansamblului in condiiii de laborator r l 
TRL 5 - Validarea componentelor $i/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r 1 

3. Nivel de TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului inconditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 
maturitate TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare r l 
tehnologica TRL 8 - Sisteme finalizate $i calificate r l 
(TRLJ 

1 
TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational (l 

! 
4. Domeniul de iile societatii informa ionale 
cercetare 
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4.3. Mediu rx1 
4 .4. Sanatate rl 
4.5. Agricultura, securitatea ~ isiguranta alimentara r l 
4.6. Biotehnologii f l 
4.7. Materiale, procese si produse inovative r l 
4.8. Spatii si securitate f l 

, 4.9. Cercetari socioeconomic si umaniste f l 
4.10. Altele 5 

····························· 

I 5. Domenii de aplicabilitate6 
1 [11[21; [ 1r J;[ 1[ 1 

I 6.1. Produs nou f l 7 
·········································· 

I I 

Sistem de monitorizare a starii de conservare a speciilor ~i habitatelor de interes 
I comunitar din Romania in baza noului format de raportare catre CE ((baza 

articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE) prin implementarea unor 
metodologii unitare de monitorizare a starii de conservare a speciilor ~i 
habitatelor de interes comunitar in vederea elaborarii raportului de tara conform 
asumarii obligatiilor de raportare de catre autoritatea publica centrala pentru 

I 

6.2. Produs modemizat [X ] protectia mediului. 
6.3. Tehnologie noua fl 
6.4. Tehnologie modemizata f l 
6.5. Serviciu nou f l 

I ? . Car~cterul 6.6. Serviciu modemizat fl 
movattv 6.7. Altele ............ ..... [] 
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7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8
: Seturi de date paqiale obtinute in activitatile de monitorizare a speciilor marine ~i a 

Valoarea de la care Actul prin care Valoarea 
Nr. incepe negocierea Proces-verbal Mod de s-a realizat finala Persoane 
crt. (VPN)9 nr./data10 valorificare11 valorificarea 12 (negociata) Beneficiar13 Impact14 autorizate15 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

C. Infc .. d 

Documentatie tehnico-economica [] 

Cerere in registrare brevet de inventie [ ] nr . .... data . . .... ........ . ..... 

Brevet de inventie inregistrat (national, european, international) [] nr ..... data .................... 

Cerere inregistrare modele ~i desene industrial protejate [] nr ..... data .................... 

Modele ~i desene industrial protejate inregistrate (national, european, [] nr ..... data .................... 

Cerere inregistrare marca inregistrata [] nr ..... data .................... 

Marci inregistrate (national, european, international) [ ] nr ..... data .................... 

Cerere inregistrare copyright [] nr ..... data .. ............ .. . ... 

Inregistrare copyright (national, european, international) [ ] nr ..... data . . .. . ........ . ...... 

Cerere inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale ~i animale [ ] nr ..... data .................... 

Inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetate ~i animate etc. [] nr ..... data .................... 

1. Denumire ....................... ... .. .... ... . 
2. Categorie 2.1. Documentatie r 1 16 

························· ··· ··· ·· 
2.2. Colectie r 1 
2.3. Baza de date f l 

3. Arhivare 3 .1. F ondul Arhivistic National r 1 

I 4. Alte informatii 
3.2. Patrimoniul cultural mobil 
................................................. 

1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la objinerea rezultatului. 
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2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privin Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
11Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~ic ercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnariiactului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor complete efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, associate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directoruluie ntitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA. "GRIGORE ANTIP A" 

FI�A DE EVIDENT A. Nr.27/05.01.2022
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

enumirea 
roiectului 

,Revizuirea Planului de management �i a 
Re lamentului RBDD" POIM 123322 

ategoria de proiect Cercetare 

Contract de 
finantare 
Valoarea totala a 
roiectului 

(include �i alte 

ezultatul 

aloare totala: 
3.529.702 20 lei 

cercetarii a artine INCDM ,,Gri 

B. Date s ecifice

1. Denumirea rezultatului
. Categoria rezultatului

( conform art. 7 4 din Ordonanta 
Guvemului nr. 57 /2002 privind 
cercetarea �tiintifica �i 
ezvoltarea tehnologica, 
probata cu modificari �i 
ompletari prin Legea nr. 

324/2003, cu modificarile �i 
om }eta.rile ulterioare 

18.06.2019 
18.06.2022 

aloarea contractului de finantare 
bu et de stat) 

rogram Operational Infrastructura Mare 
SMIS 2014+ 123322 

Valoare INCDM: 
. 796.990 lei 

Conform Acordului de Parteneriat, toate rezultatele apaqin INCDM �i 
RBDD. 

Rezultate Caracteristici ale rezultatului final

intermedi 
e

2 
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.1. Documentatii, studii, 
lucrari 

[X] [ ] etodologie pentru 
1inventarierea ~i cartarea speciilor 

e pe~ti ~i speciilor de cetacee 
in ROSCI0066 (zona nou 
xtinsa, intre 20 - 40 m 

:adancime). 
etodologie pentru 

inventarierea ~i cartarea 
abitatelor de hranire pentru 

oate speciile de sturioni ~i 
scrumbie in ROSCI0066 (zona 
ou extinsa, intre 20 - 40 m 

adancime). 
n studiu de distributie pentru 

speciile de mamifere din Anexa 
II a Directivei Habitate - nr. 
specii: 2, in ROSCI0066 (zona 
ou extinsa, intre 20-40 m 

adancime). 
n studiu de distributie pentru 

speciile de pe~ti din Anexa II a 
irectivei Habitate - nr. specii: 

5, in ROSCI0066 (zona nou 
xtinsa, intre 20-40 m 
dancime). 
n studiu de distributie a 

habitatelor de hranire sturioni si 
scrumbie - nr. habitate: 5, in 

OSCI0066 (zona nou extinsa, 
1mtre 20 - 40 m adancime). 
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12.2. Planuri, scheme [X] [ ] 

2.3. Tehnologii 
.4. Procedee, metode 

aqi GIS pentru speciile de 
amifere din Anexa II a 

Directivei Habitate - nr. specii: 
, in ROSCI0066 (zona nou 
xtinsa, intre 20 - 40 m 

adancime). 
Haqi GIS pentru speciile de pe~ti1 
in Anexa II a Directivei 

Habitate - nr. specii: 5, in 
IROSCI0066 (zona nou extinsa, 
ntre 20 - 40 m adancime) 
aqi GIS cu habitatele de 
anire sturioni si scrumbie - nr. 

abitate: 5, in ROSCI0066 (zona 
ou extinsa, intre 20 - 40 m 
dancime). 

- ltr •!"' ..,.. ,,~,· :II'!"' "'!"I' --- '.f}a•-

14.U !A ":'> • ;\_ 
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.5. Produse informatice 

.6. Retete, formule 
2.7. Obiecte :fizice/Produse 

.8. Brevet inventie/altele 
semenea 

Q.9. Colectii si baze de date 
2.10. Creatii biologice noi in 
omeniul productiei vegetale ~i 
,roductiei animale 

[X] [] 

RL 1 - Princioii de baza observate 

10 baza de date geospatiala 
etinuta de ARBDD actualizata 
u informatiile produse in cadrul 
roiectului de catre partenerul 

IINCDM 

ic 

b2. J.mignt~ g &i!I1;Jrgg 

~W~d~J~dQ[ 
l!!l!l!.!m 

~ de~~\olUDD-21 

~ deNtac.ld.ntlfllat.lnlllDD • l ··- --

---.. _ ........ ~.-..... 
. ~•--- -_._. __ .., ···-
,... .... u ,u..ki _,,.,,._, __ ·-~-·- ~ --__ 
, __ 
........ --=--

-~.... ........... ---t- i .... _ .. .,._ ~-"""~ .....,.11,..,.._ ....... ~-,. "'-

,,,,.__ .._..,_r ..... , .... ;,-, ... ~ ............ -~-.. ~,.,,,,_ ........ o.-...---- .,..._ 
~ ......... JIM',... • .... .... , .... -- -'!!~-......... - . ... 1!!"'111-............... ...... _ 

L 3 - Demonstrarea conceotului orivind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental 
L 4 - Validarea comoonentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator 

RL 5 - Validarea comoonentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial} 

3. Nivel de 
aturitate 

RL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare ( mediul industrial 
RL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototioului in conditii relevante de functionare 
RL 8 - Sisteme :finalizate si cali:ficate 

L 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 
iile societatii informationale 

. Domeniul de cercetare 
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14.3. Mediu Xl 
14.4. Sanatate Xl 
4.5. Agricultura, securitatea si siguranta alimentara Xl 
4.6. Biotehnologji l 
4.7. Materiale, procese si produse inovative l 
4.8. Spatii si securitate l 
4.9. Cercetari socioeconomice si umaniste l 
14.10. Altele 5 ............................. 

5. Domenii de [7][2] 
aplicabilitate6 CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte :;;tiinte naturale :;;i inginerie 

6.1. Produs nou l Modulul de servicii a fost dezvoltat in cadrul proiectului.7 

6.2. Produs modemizat l 
6.3. Tehnologie noua l 
16.4. Tehnologie modemizata l 
6.5. Serviciu nou X] 
6.6. Serviciu modemizat ] 

6. Caracterul inovativ 6.7. Altele l 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8

: Metodologii, evaluari, cartari, baza de date, seturi de date, harti de distributie 
Valoarea de la care 

Nr. incepe negocierea Proces-verbal Mod de Actul prin care s-a Valoarea finala Persoane 
crt. (VPN)9 nr./data10 valorificare11 realizat valorificarea 12 (negociata) Beneficiar13 Impact14 autorizate15 

0 1 ~ 3 4 5 6 7 8 
1. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
~. N/A NIA NIA NIA NIA NIA IN/A NIA 

C. lnformatii orivind oroorietatea intelectuala 
· e tehnico-economica 
istrare brevet de inventie 

Brevet de inventie inregistrat ( national1 eurooean, international 
Cerere inregistrare modele si desene industriale oroteiate 
Modele si desene industriale oroteiate inregistrate (national, european, international) 
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• A , 
1 

international 

etale si animale etc. 
'inrecistrare: retete. indicatii geografice. soecii vegetale si animale etc. (national, euro ean_,_ international 

JJ. IntormaJn pr1vma aocumentafme, cotecfllle 1 oazete de date de mteres naponat 
1. Denumire NIA 

2.1. Documentatie f l 16 
·············· ··· ····· ··· ·· ···· ·· 

2.2. Colectie f l 
12. Categorie 2.3. Baza de date f l 

3.1. Fondul Arhivistic National [] 
3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
4. Alte informatii 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului . 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intennediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea valorificarii 
acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului ( de exemplu, contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

FI� A DE EVIDEN'f A.  Nr. 28/07.01.2022
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

ADt . a e genera e I 
Denumirea STREAMLINE ,,Simplificarea stabilirii planurilor de 
oroiectului lucru ree;ionale in Marea Mediterana �i Marea Neagra" Categoria de proiect Cercetare 

NR.:MARE Data incepere 18.01.2021 
(2020) 08-

Contract de (SI2.839815)/ 
finantare 18.01.2021 Data finalizare 30.12.2022 Competitie MARE/2020/08 
V aloarea totala 
a proiectului 
�include �i alte 
surse) IValoare totala: 1284005.56 lei V aloarea contractului de finantare IValoare totala: 53714.35 lei 

EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL FOR MARITIME AFFAIRS Conform GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION WITH 
lAND FISHERIES MULTIPLE BENEFICIARIES 

Rezultatul Directorate C: Fisheries Policy Atlantic, North Sea, Baltic UNDER call for proposals MARE/2020/08 
cercetarii and Outermost Regions AGREEMENT NUMBER - MARE/2020/08 - STREAMLINE 
apartine Unit C3: Scientific Advice and Data Collection - SIZ.839815

BD . ·n ate spec1 ice 
IRaport intermediar - Prezentarea elementelor 1i lacunelor existente privind planurile de lucru 

1. Denumirea rezultatului reJ!ionale 

�. Categoria rezultatului ( conform art. 
74 din Ordonanta Guvemului nr. 
57 /2002 privind cercetarea �tiintifica �i 
dezvoltarea tehnologica, aprobata cu Rezultat Rezultate 
modificari $i completari prin Legea nr. final intermediare2 Caracteristici ale rezultatului intermediar 
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24/2003, cu modificarile ~i 
ompletarile ulterioare) 

.1. Documentatii, studii, lucrari 

.2. Planuri1. scheme 

.3. Tehnologii 

.4. Procedee metode Scopul realizarii studiului este 

.5. Produse informatice ea evidentia elementele lipsa 

.6. Re ete, formule in cadrul plannurilor de lucru 

.7. Obiecte fizice/Produse anuale cu scopul de a sprijini 

.8. Brevet inven ie/altele asemenea operatiunile ~i functionarea 

.9. Colee ii i baze de date ·pului RCG Med & BS 

.10. Creatii biologice noi in domeniul 
roductiei vegetale ~i productiei 

1animale 

RL 1 - Principii de baza observate 

entru a avansa dincolo de 
abordarile nationale ~i sa obtina 
ezultatele scontate ale unei 
ctivitati regionale coordonate 
entru colectarea datelor. 

IRaportul este rezultatul 
compilarii ~i analizei 
· nformatiilor relevante cu 
rivire la elementele care exista 

!deja in Marea Mediterana ~i 
Marea N eagra pentru a fi 
·ntroduse in planurile regionale 
e e~antionare. Informatiile au 

fost obtinute prin realizarea de 
chestionare cu intrebari cheie si 
care au fost completate de catre 

ersoane implicate direct in 
DCF (reprezentanti din 

omeniul pescuitului, operatori 
economici1. ONG, cercetatori,. 
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rTRL 2 - Formularea conceptului tehnologic r 1 
TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental r 1 

3. Nivel de TRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator r 1 
maturitate lfRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) rl 
k hnologica lfRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r 1 
(TRL) irRL 7 - Demonstrarea functionalitatii orototioului in conditii relevante de functionare r 1 

TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate r l 
TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

4 .1. Tehnologiile societatii informaHonale l 
4.2. Energie l 
4.3. Mediu x l 
4.4. Sanatate l 
14.5. Agricultura, securitatea si siguranta alimentara l 
14.6. Biotehnologii 1 
14.7. Materiale, procese si produse inovative 1 
14.8. Spatii si securitate 1 
14.9. Cercetari socioeconomice si umaniste l 

!4. Domeniul de cercetare 14.10. Altele 5 ............................. 
5. Domenii de [0][3]; [7][2] 
aolicabilitate6 CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 

6.1. Produs nou l 7 .......................................... 
16.2. Produs modemizat 1 
6.3 . Tehnologie noua 1 
6.4. Tehnologie 
bllodemizata 1 
6.5. Serviciu nou 1 
6.6. Serviciu modemizat l 

Raportul intermediar evidentiaza care sunt cele mai bune elemente ~i abordari deja dezvoltate, ce 
6. Caracterul oariere au fost identificate care ar putea impiedica elaborarea planurilor de lucru regionale ~i ce 
inovativ 6.7. Altele :rx informatii suplimentare sunt inca necesare oentru a outea elabora olanuri regionale de esantionare. 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 
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r. 
crt. 
,0 

aloarea de la care 
mcepe negocierea 
VPN\9 

1 
IA 
IA 

roces-verbal 
./data10 

IA 
IA 

odde 
lorificare11 

A 

rietatea intelectuali 

!Brevet de inventie inregistrat ( national, european, international 
Cerere inregistrare modele si desene industriale oroteiate 

ctul prin care s-a 
ealizat valorificarea 12 

IA 
IA 

ene industriale oroteiate inregistrate (national, euro__p__ean, international 

IC 
lin 
Cerere inregistrare: retete, indicatii geografice. soecii vegetale si animale etc. 

aloarea finala 

IA 

inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. (national, europe~m~ international 

u. 1ntormafn pr1vma aocumentaJme, co1ectme s1 oaze1e ae aate ae mteres naJ1ona1 
1. Denumire NIA 

12.1. Documentaiie r l 16 ....... ...... ..... -.. . --... .... .. 
2.2. Colectie r 1 

2. Categorie l2 .3. Baza de date [ ] 
3.1. Fondul Arhivistic National r l 

3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
4. Alte 
informatii 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 

iBeneficia 
6 

Persoane 
autorizate 15 

8 
IA 
IA 

IA 
IA 
IA 

2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
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4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar(e). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea valorificarii 
acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului ( de exemplu, contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresii, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA. "GRIGORE ANTIPA" 
FI�A DE EVIDENT A.  Nr. 29/07.01.2022

a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

A. Date enerale
GFCM Rapana2 - Expeditii �tiintifice cu 

Denumirea 
roiectului 

pentru specia Rapana 
ele romane ti ale Marii Ne roiect ercetare 

Contract de 
finan are 

AO -2021/CSAPC/ NFIGD/112146- IN 
ENDERING BIDDER 

Y aloarea totala 
a proiectului 
(include �i alte aloarea contractului de 
surse aloare totala: 271510 lei mantare aloare totala: 271510 lei 

Conform CONTRACT No. 2021/CSLP/NFIGD/CPA-350050 
OR THE PROVISION OF Scientific Rapa whelk beam trawl survey at sea in 

Romanian waters BETWEEN THE FOOD AND AGRICULTURE 
RGANIZATION OF THE UNITED NATIONS the Headquarters of which is 

Food and Agriculture Organization of the situated in Rome, Italy & National Institute for Marine Research and 
United Nations "FAQ" Develo ment 'Gri ore Anti a' IMRD 

B D t "fl . a e spec1 ice 
Raport intermediar - Prezentarea rezultatelor fi a analizelor statistice obfinute in prima expedifie 

1. Denumirea rezultatului 'de cercetare realizata in anul 2021 

2. Categoria rezultatului ( conform art.
74 din Ordonanta Guvemului nr.
57 /2002 privind cercetarea �tiintifica
�i dezvoltarea tehnologica, aprobata Rezultat IR.ezultate
cu modificari si completari prin Legea final intermediare2 Caracteristici ale rezultatului intermediar 
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. 324/2003, cu modificarile ~i 
ompletarile ulterioare) 

.1. Documentatii, studii, lucrari 

.2. Planuri. scheme 

.3. Tehnologii 
2.4. Procedee, metode 
l2 .5. Produse informatice 

.6. Retete, formule 
7 Ob. t fi · /P d Scopul principal al studiului este de 
. . 1ec e 1z1ce ro use b • ~ · ~ d d' · . . tme m prem1era ate m pescmt 
.8. Brevet_~n:en 1e/altele asemenea prin organizarea de expeditii de 
.9. Coleen 1 haze de date cercetare cu privire la distributia 

specie Rapana venosa in regiune. 
Raportul include urmatoarele: tabelele 

.10. Creatii biologice noi in 
domeniul productiei vegetale ~i 

roductiei animale 

RL 1 - Princioii de baza observate 
aturitate RL 2 - Formularea conceotului tehnologic 

sumare privind operatiunile de pescuit 
u beam trawlul pentru expeditia din 

1anul 2021; haqi cu dispunerea 
unctelor de traulare; tabele cu datele 
olectate ( captura totala in fiecare 

statie, numarul de exemplare de R 
pana venosa masurate, numarul de 

1exemplare utilizate pentru 
eterminarea varstei); rezultatele 
btinute prin rularea scriptului 
iondex in programul R (harti de 
istributie, abundenta, greutati medii 
e statii1 raoortul intre sexe). 

I 

.. 

., ~·- .,. 
-.. --

ti --==-

~ - - - - --· 

-··-
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~ehnologica TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental f 1 
(TRL) TRL 4 - Validarea componentelor $i/sau a ansamblului in conditii de laborator r l 

TRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in condifii relevante de functionare (mediul industrial) [ ] 
rrRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) [ ] 
rrRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare [] 
rrRL 8 - Sisteme finalizate si calificate f 1 
rrRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

14.1. Tehnologiile societatii informationale l 
14.2. Energie l 
4.3. Mediu x l 
4.4. Sanatate ] 
4.5. Agricultura, securitatea si siguranta alimentara ] 
4.6. Biotehnologii ] 
4.7. Materiale, procese si produse inovative l 
4.8. Spatii si securitate l 
14 .9. Cercetari socioeconomice $i umaniste 1 

4. Domeniul de cercetare 14.10. Altele 5 ............................. 
5. Domenii de [0][3]; [7][2] 
ap licabilitate6 CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte ~tiime naturale si inginerie 

6.1. Produs nou n 
Raportul intermediar al studiului prezinta statusul actualizat al stocurilor de Rapana venosa de la 

6.2. Produs modemizat X litoralul romanesc pentru perioada 2021, evaluare realizata in programul R cu scriptul Biondex. 
6.3. Tehnologie noua l 
6.4. Tehnologie 
modemizata l 
6.5. Serviciu nou l 
6.6. Serviciu 

6. Caracterul modemizat l 
inovativ 6.7. Altele 1 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 
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IV aloarea de la care 
Nr. incepe negocierea Proces-verbal Mod de A ctul prin care s-a IV aloarea finala Persoane 
crt. VPN)9 nr./data10 valorificare11 :realizat valorificarea12 ' negociata) Beneficiar13 lmpact14 autorizate15 

0 1 2 3 f4 5 6 7 8 
1. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
12. NIA NIA NIA ~IA NIA NIA NIA NIA 

C. Informafii Drivind oroorietatea intelectuala 
Documentatie tehnico-economica 
Cerere inregistrare brevet de inventie 
Brevet de inventie inregistrat (national2- eurooean. international 
:Cerere inregistrare modele si desene industriale oroteiate 
Modele si desene industriale oroteiate inregistrate (national, european, international 
Cerere 
Marci inregistrate (national. eurooean2- international 
ICer, 

:cerere inregistrare: refete, indicatii geografice. soecii vegetale si animale etc. 
IInregistrare: retete, ingicatii geografice, sp ecii vegetale ~i animale etc. (national, european, international 

u. Intormatn onvmel Clocumentauue, cotectille 1 1>aze1e Cle elate Cle mteres nauonal 
1. Denumire NIA 

2.1. Documentatie r l 16 
·· ·· ··· ···· ··· ·· ···· ·· ···· ··· ··· · 

2.2. Colectie r 1 
12. Categorie t2.3. Baza de date r l 

3.1. Fondul Arhivistic National [] 
3. Arhivare 3 .2. Patrimoniul cultural mobil 
4. Alte 
informatii 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
1n rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
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4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea valorificarii 
acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

aloarea totala a 

FI�A DE EVIDENTA Nr. 30/10.01.2022
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

,Servicii de teledetectie pentru pescuit, maricultura Categoria de proiect 
ivalvelor �i reconstructia culturilor de stridii de-a lungul 

coastelor europene I Earth Observation Services for 
ishery, Bivalves Mariculture and Oysterground 

Restoration 
alon Euro ean Coasts - FORCOAST" 

r. 870465/ 01.11.2019 
01.11.2019 

Valoarea contractului de finantare 
u et de stat 

Cercetare 

H2020-SPACE-2018-

aloare INCDM: 
04.149 lei 

Conform Acordului de Parteneriat, toate rezultatele apartin 
ine INCDM ,,Gri . a" i Conso iul FORCOAST1 membrilor conso iului FORCOAST. 

B D "fi . ate spec1 ice 
Model de prognoza adaptat la rezolutia necesara utiliziirii in mod curent pentru activitatea de 

1. Denumirea rezultatului maricultura la litoralul romanesc 
�- Categoria rezultatului
( conform art. 7 4 din Ordonanta
Guvernului nr. 57 /2002 privind
K:ercetarea �tiintifica �i
ldezvoltarea tehnologica, Rezultat tRezultate 
aprobata cu modificari si final intermediare2 Caracteristici ale rezultatului final 
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1completari prin Legea nr. 
324/2003, cu modificarile ~i 
ompletarile ulterioare) 

.1. Documentatii, studii, lucrari 

.2. Planuri, scheme Modulul de servicii pentru 

.3. Tehnolo ii cvacultura midiilor din Marea 

.4. Procedee metode eagra propune servicii derivate 
'. . in modele bio-fizice ~i 

2.5. Produse mformatice 1 d t t· M d 1 1 d · .. e e e ec 1e. o u u e serv1c11 
.6. Re~ete, fo~ule dezvoltat este axat pe deversarile 
.7. Ob1ecte fiz1ce/Produse e ape posibil incarcate 
.8. Brevet inventie/altele icrobiologic, vizand 

asemenea aracterizarea probabilitatii de 
2.9. Colee ii i haze de date ontaminare a locatiei vizate 

1

(ferma de midii de la Agigea) din 
surse situate in partea de nord 
descarcari ale statiilor de epurare a 

apelor uzate din Constanta). 
biectivul final este de a evita 

p 

ft...UuP:Uot ' .... > ,..,.. ta.cu ...... 

--dolzl 

'-· 

' \ 
' 

Pncded■-
aver11zaro 

ontaminarea :eco~tei de midi~, p~nj L Data deve<Sir11 d+l j 
1

1

declan~area masunlor preventive ml 
timp util. 

d+2 d+l 
Date 

.10. Creatii biologice noi in 
ldomeniul productiei vegetale ~i 

rnductiei animale 

Prin localizarea sa la sud de portul 11
..,.._ 

onstanta ~i de zonele de deversare 
le statiilor de epurare a apelor 

uzate, zona vizata de Studiul Pilot 
7 poate fi vulnerabila in principal l 
ontaminarea microbiologica, pe 

langa variabilitatea generala a 
llitoralului romanesc (temperatura, 
salinitate, furtuni etc.). Modelul de 
rognoza dezvoltat ooate oferi 
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3. Nivel de 
aturitate 

ehnologica 
TRL 

RL 1 - Princioii de baza observate 

roducatorilor posibilitatea de a 
rezice un potential focar daunator 

~i de a decide sa recolteze mai 
devreme ~i sau sa pastreze midiile 
intr-un tanc de epurare inainte de 

omercializare. Modulul de servicii 
ezvoltat pentru Studiul Pilot 7 va 
ermite managerilor fermelor de 

midii sa prezica orice deversare 
osibil daunatoare care ar putea 
ijunge la amplasamentul fermei, 
ezultand astfel o reducere a 

costurilor operationale. 
odulul de servicii va fi pus la 

ispozitia utilizatorilor finali 
(manageri de ferme) prin 
intermediul aplicatiilor mobile sau 

esktop.3 

ic 
L 3 - Demonstrarea conceotului orivind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental 
L 4 - Validarea comoonentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator 
L 5 - Validarea comoonentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial 

RL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial 
RL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare 
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rrRL 8 - Sisteme finalizate ~i calificate r l 
rrRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

4.1. Tehnologiile societatii informationale Xl 
4.2. Energie l 
4.3. Mediu Xl 
4 .4. Sanatate X] 
4.5. Agricultura, securitatea ~i siguranta alimentara :Xl 
14.6. Biotehnologii ] 
14.7. Materiale, procese $i produse inovative ] 
4 .8. Spatii $i securitate l 
14.9. Cercetari socioeconomice $i umaniste l 

4. Domeniul de cercetare 4 .10. Altele 5 ............................. 
5. Domenii de aplicabilitate6 lf0][3]; [7][2] I CAEN 0321 Acvacultura maritime / CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte ~tiinte naturale ~i inginerie 

16.1. Produs nou Xl Modulul de servicii a fost dezvoltat in cadrul proiectului.7 

6.2. Produs modemizat 1 
6.3 . Tehnologie noua ] 
6.4. Tehnologie modemizata 1 
6.5. Serviciu nou l 
16.6. Serviciu modemizat l 

6. Caracterul inovativ 6.7. Altele l 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8: Model de prognoza adaptat la rezolutia necesara utilizarii in mod curent pentru activitatea 
de maricultura la litoralul romanesc 

Valoarea de la care 
Nr. incepe negocierea Proces-verbal Mod de ~ ctul prin care s-a V aloarea finala Persoane 
crt. 'VPN)9 inr./data 10 valorificare11 realizat valorificarea12 negociata) Beneficiar13 Impact14 autorizate15 

0 1 ~ 3 4 5 6 7 8 
1. NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
C. lnformatii orivind oroorietatea intelectuala 

istrare brevet de inventie 
Brevet de inventie inregistrat (national, european, intema~ional} 
ICerere inregistrare modele $i desene industriale oroteiate 
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Modele si desene industriale oroteiate 1nregistrate (national, european, international 
Cerere 1nregistrare marca 1nregistrata 

n, international 

IC 
linregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. (national, european, international 

- . 
1. Denumire NIA 

2.1. Documentatie r l 16 ................................. 
2.2. Colectie [] 

12. Categorie 2.3. Baza de date [ l 
3.1. Fondul Arhivistic National r1 

3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
4. Alte informatii Modelul de prognoza poate fi acccesat la: httos:llforcoast.netlifv.ano/bivalve ::inuaculture 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea valorificarii 
acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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REGISTRUL DE EVIDENTA 

Anexa nr.1 
la Ordinul M.Ed.C.I. nr.3845 din 06.05.2009 

A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

~ 

Director ~[#a~ -1-? 
Dr. VaJ, i1¥ 1ABiA.ZA.TIO ~Jo , NAL ..,. 
•.•••••••• , •l'"f..• f •Jf-.• u •·· .,.. · - · ' "'• .. .,.· ., ·AftE a 

MMtn ... 
l//1A" 

' 
!A 

'· '•'- 1 . '·;:;, ..___ .. _.-
~\ 

Director proiect, 
Dr. Valentina COATU 

···············;;c:_:z···· 

ANUL2021 

Director economic, 

Ee. lonela ~/~ 

·················c ·viw 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENTA Nr. 31/12.01.2022
a rezultatelor activititilor de cercetare-dezvoltare 

A. Date enerale

Denumirea 
roiectului 

ontract de 
man are 

aloarea totala 
a proiectului 

,,Elaborarea �i testarea metodelor de evaluare 
ecotoxicitatii poluantilor in conditiile specific 
Marii Negre, in vederea evaluarii impactului d 

ediu", (PN 19260203); Faza: 4a ,, Testarea p 
ermen scurf a toxicitafii unor efluenfi �i a zonelo 
·eceptoare din zona porturilor pe larve de Mytil
alloprovincialis obfinute in laborator di Categoria de 

r. 45N/
14.02.2019 

relevate din mediul natural" roiect Cerce tare 

Data ince ere 

Data finalizare 

15.11.2021 Program Nucleu ,,Consolidarea fundamentelor 
�tiintifice, tehnice �i tehnologice in scopul 
rotectiei ecosistemului marin, dezvoltarii 

lan/Progr sustenabile a activitatilor maritime �i prin 
am/Compe implementarea specializarilor inteligente" 

09.12.2021 {INTELMAR 

aloarea 
contractului de 

(include �i alte Valoare totala: 3.707.000 lei finantare (buget de V aloare totala: 3. 707.000 lei 
surse aloare Faza 4a: 21.203 lei 

Rezultatul 

stat aloare Faza 4a: 21.203 lei 
Conform alineat XI, art. 29 din Contractul nr. 45N/14.02.2019 incheia 
u Ministerul Cercetarii �i Inovarii (in prezent, Ministerul Cercetari ·
novarii �i Digitalizarii), rezultatele cercetarii apartin Contractorului.
lineatul IV, art. 4, punctul p specifica obligativitatea Contractorului 

de a mentiona faptul ca toate rezultatele au fost obtinute cu sprijinu 
financiar al MCID, rin ro amul Nucleu. 
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B. Date soecifi . 
Protocol pentru testarea toxicitiiJii unor ejluenJi pe Larve de Mytilus galloprovincialis obJinute in 

1. Denumirea rezultatului ~aborator din orJ[anisme prelevate din mediul natural 
12. Categoria rezultatului ( conform art. 
74 din Ordonanta Guvemului nr. 
57/2002 privind cercetarea ~tiintifica ~i 
klezvoltarea tehnologica, aprobata cu 
modificari ~i completari prin Legea nr. 
324/2003, cu modificarile ~i Rezultat Rezultate 
completarile ulterioare) final intermediare2 Caracteristici ale rezultatului final 

2.1. Documentatii, studii, lucrari [] ] 
2.2. Planuri, scheme l l 
Q.3. Tehnologii l l 

Protocolul se bazeaza pe capacitatea embrionilor in stadiu incipien1 
de a se dezvolta normal ~i de a ajunge la stadiul de larva veligera 
,,larva in forma de D" in 24 de ore. Stadiile timpurii de dezvoltare sun1 
cele mai vulnerabile din ciclul de viata al bivalvelor. De~i timpul de 
expunere este scurt, acesta cuprinde o perioada de activitate celulara 
intensa in timpul careia afectarea unui numar de procese fiziologice 
~i biochimice critice poate duce la o cre~tere ~i o dezvoltare slaba ~i 

12.4. Procedee, metode [X] ] anormala. 
2.5. Produse informatice l l 
2.6. Retete, formule l l 
2.7. Obiecte fizice/Produse 1 1 
2.8. Brevet inventie/altele asemenea l l 
2.9. Colectii ~i haze de date 1 l 
2.10. Creatii biologice noi in domeniul 
productiei vegetale ~i productiei 
animale ] ] 

~ RL 1 - Principii de baza observate In 
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rTRL 2 - Formularea conceptului tehnologic r 1 
TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental rx1 

3. Nivel de TRL 4 - Validarea componentelor ~i/sau a ansamblului in conditii de laborator f l 
maturitate TRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in condi~ii relevante de func~ionare (mediul industrial) fl 
tehnologica TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) r l 
(TRL) TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare [] 

rrRL 8 - Sisteme finalizate si calificate r l 
rTRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fost demonstrata in mediul operational 

4.1. Tehnologiile societatii informationale ] 
4.2. Energie l 
4.3. Mediu Xl 
4.4. Sanatate l 
4.5. Agricultura, securitatea ~i siguranta alimentara l 
4.6. Biotehnologii ] 
14.7. Materiale, procese si produse inovative l 
14.8. Spatii si securitate l 
14.9. Cercetari socioeconomice si umaniste l 

4. Domeniul de cercetare 14.10. Altele 5 ............................. 
5. Domenii de [7][2] 
aplicabilitate6 CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 

6.1. Produs nou l 7 .......................................... 
6.2. Produs modemizat Xl 
6.3. Tehnologie noua l 
6.4. Tehnologie 
modemizata l 
6.5. Serviciu nou l 

6. Caracterul 6.6. Serviciu modemizat l 
inovativ 6.7. Altele ] 
7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

Valoarea de la care 
Nr. mcepe negoc1erea Proces-verbal Mod de Actul prin care s-a V aloarea finala Persoane 
crt. {VPN)9 nr./data10 valorificare11 realizat valorificarea12 (negociata) 1Beneficiar13 lmpact14 autorizate15 
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0 1 12 3 14 5 6 7 8 
1. N/A NIA NIA IN/A N/A N/A N/A NIA 
~- NIA NIA NIA NIA [N/A NIA NIA [N/A 

C. lnformatii orivind oroorietatea intelectuala 
Documentatie tehnico-economica 
,Cerere inregistrare brevet de inventie 
!Brevet de inventie inregistrat (national, eurooean. international 
Cerere inre2.istrare modele si desene industriale oroteiate 

ene industriale oroteiate inregistrate (national, euro__2__ean, international 

Cerere inregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. 
Inregistrare: retete1 indicatii geografice, specii vegetale ~i animale etc. (n~tional, european, international 

u. lllIOrmaUI pr1vma aocumentanne, co1ecJme 1 oaze1e ae aate ae mteres naJ1ona1 
1. Denumire [N/A 

12.1. Documentatie r l 16 ................................. 
2.2. Colectie r l 

12. Categorie 2.3. Baza de date [] 
3.1. Fondul Arhivistic National [] 

3. Arhivare 3 .2. Patrimoniul cultural mobil 
14. Alte 
informatii 
1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
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7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, m ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata m baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare m vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea 
valorificarii acestora. 
11 Vfmzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului ( de exemplu, contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA" 

FI�A DE EVIDENT A Nr .32/12.01.2022. 
a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare 

AD t . a e genera eI 
Categoria de proiect: CATEGORIA DE 
PROIECT/PROGRAM: 

Denumirea Cross border Maritime Spatial Planning for Black Sea 
DG MARE - MARSPLAN - Projects on Maritime Spatial 
Planning" (MARE/2014/22): Call reference No: 

oroiectului Bulgaria and Romania - MARSPLAN-BS II MARE/2014/22, 

Contract: Data incepere 01.07.2019 
Contract de EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/01/S 12.8067 
finantare 25 Data finalizare 30.12.2021 Plan/Program/Competitie 
Valoarea totala a Budget total: 1 562 099 Euro 
proiectului (include Budget INCDM: 101.627 Euro 
si alte surse) IV aloarea contractului de finantare (buget de stat) 0 

1. Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises (EASME).
l2. INCDM 
3. Parteneri (MRDPW, NCRD, MPWDA, CCMS,

Rezultatul cercetarii GeoEcoMar, OUC, NVNA) 
apartine 4. Partial publice 

aport - "Sinteza privind utilizarile marine" 
Raport - "Definirea �i analiza conditiilor existente In spatiul maritim" 

aport - "Definirea �i analiza conditiilor viitoare in spatiul maritim" 
Harti tematice privind principalele utilizari si activitati (existente si viitoare) a spatiului maritim si costier a Romaniei si 
a principalelor conflicte/sinergii dintre acestea 

1. Denumirea
ezultatului

Baza de date spatiala comuna Romania-Bulgaria si aplicatie WEB-GIS 
Identificarea i inte rarea interactiunilor uscat-mare LSI entru re iunea transfrontaliera 
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naliza conceptului Utilizari - Multiple in contextul Amenaiarii Soatiului Maritim in zona transfrontaliera 
:2. Categoria rezultatului 
(conform art. 74 din Ordonanta 
I 

Guvemului nr. 5712002 privind 
cercetarea ~tiintifica ~i 
dezvoltarea tehnologica, aprobata 
u modificari ~i completari prin 

Legea nr. 324/2003, cu 

l

modificarile ~i completarile 
ulterioare 

.1. Documentatii, studii, lucrari 

.2. Planuri, scheme 
i2.3. Tehnologii 

.4. Procedee, metode 

Rezultate 
IRezultatlintermedi 
final are2 Caracteristici ale rezultatului final 

3 4 

Baza de date spatiala comuna Romania-
Bulgaria, standardizata, conform standardelor I s -~ ~ - 1',".:I 
INSPIRE care raspunde la necesitatile 
implementarii Directivei MSP. Aplicatia 
WEB-GIS include straturi tematice: 
caracteristici generate, limite administrative, 
biodiversitate si arii protejate, transport, aspect 
socio-economice. 

Rapoartele si hartile integreaza informatii 
despre urmatoarele activitati, utilizari ~i 
domenii: zonele de acvacultura ~i zonele de 
pescuit, instalatiile ~i infrastructurile pentru 
explorarea titeiului, a gazelor ~i a altor surse de 
energie, a resurselor minerale, precum ~i pentru 
productia de energie din surse regenerabile, 
rutele de transport maritim ~i fluxurile de trafic, 
zonele de exercitii ~i antrenamente militare; 
ariile marine protejate din reteaua nationala; 
zonele de extractie a materiilor prime, 
cercetarea stiintifica, inclusiv instalatiile ~i 

:";.-- . .......... . 

- -

rourts,m.actMtlnv, 
M1vkDM'lllfltaf prol~tion 1,..._,. .. 

1 ·-·--·-~-

1

. ::::.._ --
• ••N ~H 

~:::.-.... _ 

C JJUJJJ JJJJJJJJJJJJ 
·---··••· .,,·- - ·~ 

--- --
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.5. Produse informatice 

.6. ReteteJormu!e 

. 7. Obiecte fizice/Produse 

.8. Brevet inventie/altele 
lasemenea 

.9. Colectii si baze de date 

. 10. Creafii biologice noi in 
omeniul productiei vegetale ~i 
roductiei animale 

13. Nivel de maturitate tehnologica 
TRL) 

. Domeniul de cercetare 

infrastructurile de cercetare ~tiinfifica ~i 
monitorizare a mediului marin; traseele 
cablurilor ~i ale conductelor submarine, 
precum ~i zonele de siguranta ~i protectie ale 
acestora, activitatile turistice, patrimoniul 
cultural subacvatic, masuri de protecfie costiera 
Impotriva eroziunii, planuri de intervenfie in 
caz de poluari accidentale sau In cazul 
producerii unui hazard natural marin cu rise 
pentru zona costiera, zonele in care exista 
infrastructuri portuare ~i hidrotehnice . 

RL 1 - Princioii de baza observate 
RL 2 - Formularea conceptului tehnologic 

L 3 - Demonstrarea conceotului orivind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel 
L 4 - Validarea comoonentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator 
L 5 - Validarea comoonentelor si/sau a ansamblului In conditii relevante de functionare 

RL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul 
RL 7 - Demonstrarea functionalitatii orototioului in conditii relevante de functionare 
RL 8 - Sisteme finalizate si calificate 

nalitate a fost demonstrata in mediul ooerational 
iile societatii informationale 

.4. Sanatate 

■ ~----..-•· ... .-.-.. -.- ····-' o . __ ,_ ....... __ , 
- .-,..i-.-... ---=--

X 
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14.5. Agricultura, securitatea si siguranta alimentara 
4.6. Biotehnologii 
4.7. Materiale, procese si produse inovative 
4.8. Spatii si securitate 
4.9. Cercetari socioeconomice si umaniste 
4.10. Altele 

5. Domenii de 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie / 50 Transporturi pe apa 
aplicabilitate6 03 Pescuitul si acvacultura / 8542 Invatamant superior universitar /55 Hoteluri si alte facilitati de cazare 

6.1. Produs nou ......................... 
6.2. Produs modemizat 
6.3. Tehnologie noua 
6.4. Tehnologie 
modemizata 
6.5. Serviciu nou 
6.6. Serviciu modemizat rx Baza de date spatiala comuna (RO-BG) si aplicatie WEB-GIS actualizata 

Realizarea planului national de amenajare a spatiului maritim 
Dezvoltarea strategiei comune a MSP pentru zona transfrontaliera a Bulgariei si Romaniei, 
abordand, de asemenea, conceptul de interactiuni terestre-marine (LSI) si conceptul de utilizare 
multipla (MU) 

6. Caracterul Consolidarea capacitatii si sprijinirea autoritatilor competente din Bulgaria si Romania pentru 
inovativ 6.7. Altele ................. X implementarea MSP; 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

Valoarea de la care 
Nr. A • Proces-verbal Mod de k\ctul prin cares-a IV aloarea finala IPersoane mcepe negoc1erea 
crt. 'VPN)9 nr./data10 valorificare11 realizat valorificarea12 ' negociata) Beneficiar13 Impact14 autorizate15 

0 1 2 3 14 5 6 7 8 
l. 

C. lnfc tii orivind · tatea intelectual..., 
Documentatie tehnico-economica [X ] 
Cerere inregistrare brevet de inventie r l nr ..... data .................... 
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!Brevet de inventie inregistrat (national, eurooean. international 
trare modele si desene industriale orotejate 
ne industriale oroteiate inregistrate (national, european, international 

a . . ... data . ... ........... . . . . . 
n, international ar ..... data ................... . 

. . . .. data . . ............ . .. .. . 
in r ..... data ................... . 
Cerere inregistrare: retete. indicatii geog:rafice. soecii vegetale si animale etc. . .... data .... . ........ .. .. . . . 
:inregistrare: retete. indicatii 2.eografice. soecii veiretale si animale etc. (national, european, international 

D. Infc .. dd "l 

1. Denumire Seturi de date batimetrice 
2.1. Documentatie X 
2.2. Colectie 

Baza de date spatiala comuna (RO-BG) si aplicatie WEB-GIS actualizata care 
2. Categorie 2.3. Baza de date X a stat la baza realizarii Planul national de amenajare a spaiiului maritim 

3.1. Fondul Arhivistic National 
3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 

4. Alte 
informatii 

1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate 
independent de includerea in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
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9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru 
privind stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare
dezvoltare, in vederea valorificarii acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; 
transfer drepturi de proprietate intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului (de exemplu, contract) prin cares-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, 
telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o 
perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea 
datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOL TARE MARINA. "GRIGORE ANTIP A" 

FISA DE EVIDENT A. Nr. 33/14.01.2022 

a rezultatelor activitafilor de cercetare-dezvoltare 

A. Date enerale

"Impactul factorilor limitativi asupra 
esurselor marine vii din zona costiera �i 

1mbunatatirea metodologiilor de 
valuare a stocurilor �i parametrilor 
opulationali" (PN 19260302) 

Faza: 6 - Monitorizarea parametrilor 
1zico-chimici �i biologici cu impact 

limitativ asupra resurselor marine vii. 
valuarea impactului factorilor 

roiectului limitativi asu ra resurselor marine" ercetare 

9.11.2021 Program Nucleu ,,Consolidarea fundamentelor
1----�----------- �tiintifice, tehnice �i tehnologice in scopul protectiei 

proiectului 
include �i 

alte surse 

Rezultatul 
cercetarii 

r. 45N/
14.02.201 

aloare totala: 3.879.500 lei 
aloare Faza 6: 592.500 lei 

INCDM ,,Gri a" Constanta1 

cosistemului marin, dezvoltarii sustenabile a 
activitatilor maritime �i prin implementarea 

09.12.2021 Ian/Pro am/Com etiti s ecializarilor inteli ente" (INTELMAR 

aloarea contractului de aloare totala: 3.879.500 lei 
man are bu et de stat aloare Faza 6: 592.500 lei 

Conform alineat XI, art. 29 din Contractul nr. 45N/14.02.2019 incheiat cu Ministerul 
Cercetarii �i Inovarii (in prezent, Ministerul Cercetarii Inovarii �i Digitalizarii), rezultatele 
cercetarii apartin Contractorului. Alineatul IV, art. 4, punctul p specifica obligativitatea 

ontractorului de a mentiona faptul ca toate rezultatele au fost obtinute cu sprijinul 
financiar al MCID rin ro amul Nucleu. 
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B. Date specifice 
1. Denumirea rezultatului I Studi11 de evaluare a im. ctorilor limitativi asupra resurselor marine . 
. Categoria rezultatului ( conform art. 

74 din Ordonanta Guvemului nr. 

I 

57 /2002 privind cercetarea ~tiintifica 
~i dezvoltarea tehnologica, aprobata 
u modificari ~i completari prin 

ILegea nr. 324/2003, cu modificarile 
§_i comoletarile ulterioare 

2.1. Documentatii, studii, lucrari 
.2. Planuri1 scheme 
.3. Tehnologii 
.4. Procedee1 metode 
.5. Produse informatice 

2.6. Retete, formule 
2. 7. Obiecte fizice/Produse 

ezultat IR.ezultate 
intermediare2lcaracteristici ale rezultatului final 

Studiul evidentiaza o valoare mai ridicata a 
bundentei calcanului in partea centrala ~i 

Ide nord a zonei studiate; de asemenea, 
bundenta ridicata din sezonul de primavara 
fost observata la o temperatura medie a 

.pei de 12,4±0,97° C, valoare optima pentru 
esfa~urarea procesului de reproducere. 
alorile medii inregistrate ale temperaturii, 
e~i cuprinse in intervalul de preferinta al 

speciilor analizate, au fost mai ridicate decat 
n studiile din oerioade orecedente. 3 

-1--, . .r.· -,,-...,.------------

[ 

I : . 

. -_,.. 
Abundenta calcanului 
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12 .8. Brevet inventie/altele asemenea l l 
12 .9. Colectii si haze de date 1 ] 
12.10. Creatii biologice noi in 
domeniul productiei vegetale ~i 
oroductiei animale l l 

rrRL 1 - Principii de baza observate rx1 
rrRL 2 - Formularea conceptului tehnologic r 1 
rrRL 3 - Demonstrarea conceptului privind functionalitatile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental f l 
rrRL 4 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii de laborator r 1 
rrRL 5 - Validarea componentelor si/sau a ansamblului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) [] 

3. Nivel de TRL 6 - Demonstrarea functionalitatii modelului in conditii relevante de functionare (mediul industrial) [ ] 

maturitate TRL 7 - Demonstrarea functionalitatii prototipului in conditii relevante de functionare [ 1 
·ehnologica TRL 8 - Sisteme finalizate si calificate r l 
TRL) TRL 9 - Sisteme a caror functionalitate a fast demonstrata in mediul operational 

14.1. Tehnologiile societatii informationale 1 
14.2. Energie l 
14.3. Mediu X] 
14.4. Sanatate l 
4.5. Agricultura, securitatea si siguranta alimentara l 
4.6. Biotehnologii l 
4. 7. Materiale, procese si produse inovative ] 
4.8. Spafii si securitate l 
4 .9. Cercetari socioeconomice si umaniste ] 

4. Domeniul de cercetare 14.10. Altele 5 ............................. 
5. Domenii de 
aplicabilitate6 0][3]; [7][2] I CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte ~tiinte naturale si inginerie 

6.1. Produs nou ] 7 .......................................... 
6.2. Produs modemizat ] 
6.3. Tehnologie noua 1 

6. Caracterul 6.4. Tehnologie modemizata l 
inovativ 6.5. Serviciu nou r] 
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6.6. Serviciu modernizat l 
Managementul pescuitului trebuie sa fie adaptat la impactul schimbarilor climatice asupra 
stocurilor de pe~te ~i a distributiei geografice a acestora, mai ales, modificand modurile de 

6.7. Altele Xl exploatare, perioadele si zonele de pescuit. 

7. Denumirea rezultatului cercetarii valorificat8 

Valoarea de la care 
Nr. incepe negocierea Proces-verbal Mod de Actul prin cares-a IV aloarea final a Persoane 
crt. 'VPN)9 nr./data10 valorificare11 realizat valorificarea 12 /negociata) B eneficiar13 Impact14 autorizate 15 

0 1 2 3 ~ 5 6 7 8 

1. NIA NIA NIA N"IA NIA NIA NIA NIA 

C. Informatii orivind oroorietatea intelectuali 
Oocumentatie tehnico-economica 

,Brevet de inventie inregistrat (national1 eurooean. international 
trare modele si desene industriale oroteiate 
ne industriale oroteiate inregistrate (national, europ ~an, international 

a 
, international 

ICerere inregistrare: retete. indicatii geografice. soecii vegetale si animale etc. 
llnregistrare: retete. indicatii geografice. soecii vegetale si animale etc. (national1 europe_an, international IA 

1. Denumire NIA 
2.1. Documentatie r l 16 ................................. 
2.2. Colectie [ ] 

12. Categorie 2.3. Baza de date f l 
3.1. Fondul Arhivistic National r l 

3. Arhivare 3.2. Patrimoniul cultural mobil 
4. Alte informatii 
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1 Se completeaza denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului. 
2 Se tree acele rezultate ale cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate ~i valorificate independent de includerea 
in rezultatul final. 
3 Se prezinta structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final. 
4 Se insereaza poza rezultatului/produsului final. 
5 Conform Strategiei nationale de cercetare, inovare ~i specializare inteligenta. 
6 Conform CAEN revizuit 2008, 2 cifre. 
7 Justificare (Se explica, in maximum 100 de caractere, in ce consta noutatea.). 
8 Se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului/rezultatelor intermediar( e ). 
9 Conform procedurii proprii, elaborata in baza Ordinului ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 4.242/2020 privind Procedura-cadru privind stabilirea valorii 
rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in vederea valorificarii acestora. 
10 Se vor trece numarul ~i data la care a fost incheiat procesul-verbal al comisiei de evaluare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in vederea valorificarii 
acestora. 
11 Vanzare produs/tehnologie; fumizare servicii; inchiriere; concesionare; preluare in productia proprie; transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate 
intelectuala, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei ~i cercetarii nr. 6.125/2020 pentru aprobarea Ghidului de proprietate intelectuala. 
12 Se vor trece numarul ~i data semnarii actului ( de exemplu, contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii. 
13 Se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii ( date de contact operator economic, adresa, ora~, judet, telefon, fax, e-mail, website). 
14 Se vor completa efectele economice, sociale ~i de mediu obtinute de beneficiar, asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pe o perioada de 5 ani. 
15 Numele ~i semnatura directorului de proiect ~i ale managerului de inovare/directorului entitatii de ITT responsabil cu verificarea datelor. 
16 Se va face o scurta prezentare. 
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