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RAPORT FINAL DE ACTIVITATE 

privind desfășurarea programului-nucleu 

 „Cercetari fundamentale si aplicative in cadrul macro-sistemului Dunare - Delta Dunarii - Marea 

Neagra in vederea dezvoltarii durabile a României prin evidentierea de noi resurse si protectia 

mediului” 

Acronim: DELMAR 

Cod PN 16 45 

Anul 2016-2017  

 

 

 

Durata programului: 2 ani 

Data începerii: 15.03.2016                                                                                Data finalizării: 08.12.2017 

 

 

1. Scopul programului:  

 

In conformitate cu Strategia Nationala de CDI, dar si cu programele si instrumentele europene (ex. 

Strategia Europa 2020, „O uniune a inovarii”), avand ca instrument de aplicare Programul Horizon 

2020, România si-a adaptat cerintele nevoilor societatii. In acest context, Programul nucleu DELMAR 

urmareste, conform strategiei nationale, dezvoltarea cunoasterii pe domeniul geologie – geofizica – 

geoecologie, prin creşterea producţiei ştiinţifice şi dezvoltarea capitalului uman, ambele aflate sub 

directa influenta a alocatiilor financiare necesare. 

Programul DELMAR a plecat de la un suport solid bazat pe recunoastere la nivel international, 

excelenta in cercetare si implicare directa in proiecte de interes strategic, dar si capacitatea de a 

putea coordona proiecte de mare anvergura, chiar de interes pan-european.   

Programul DELMAR si-a propus: 

- Sustinerea cresterii competitivitatii economiei românesti prin punerea in evidenta de noi 

resurse minerale sau energetice, conventionale sau neconventionale, in urma efectuarii de cercetari, 

atat cu caracter aplicativ, dar si fundamental, aplicate macro-sistemului Dunare – Marea Neagra; 

- Dezvoltarea cunoasterii stiintifice cu caracter interdisciplinar prin adaptarea infrastructurii de 

cercetare la cerintele pietii, pregatirea personalului si furnizarea de informatii specifice, conform 

prevederilor strategiei proprii de dezvoltare; 

- Realizarea de studii strategice de interes national, strategii, prognoze, insotite de redactarea 

de materiale specifice (harti, profile, coloane, etc), necesare dezvoltarii durabile a României; 
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- Protejarea mediului prin aplicarea de programe de supraveghere si control, prin utilizarea de 

retele de monitorizare in timp real, prin masuratori si probari periodice, etc, urmarind atat efectul 

impactului uman cat si consecintele schimbarilor globale; 

           - Atragerea catre cercetare a tinerilor, prin organizarea de reuniuni informative, scoli de vara, 

cursuri si coordonare de lucrari de licenta, master sau doctorat, excursii geologice de teren, in acest 

fel asigurand-se o dezvoltare permanenta a capitalului uman, dar si promovarea stiintelor Pamântului 

ca domeniu de interes strategic, cu accent pe dezvoltarea stiintelor marii; 

- Utilizarea disponibilitatilor oferite de instalatiile speciale de interes national (ex. nava de 

cercetari Mare Nigrum; Centru National de Monitorizare – Alarmare la Hazarduri Marine) pentru 

obtinerea de informatii stiintifice necesare modelarii proceselor naturale, cu risc pentru societate, 

infrastructuri sau arii protejate; 

-  Dezvoltarea relatiei cercetare – învatamant – societate, in vederea cresterii increderii 

mediului privat din Romania in cercetare şi inovare, dar si deschidere larga catre colaborarea 

internationala, inclusiv atragerea de cercetatori straini sau din diaspora in România, sau prin aderarea 

la clustere. 

 

 

2. Modul de derulare al programului: 

 

2.1. Descrierea activităţilor (utilizând şi informațiile din rapoartele anuale) 

 

Obiectiv 1: Gestiunea integrata a macro-geo-sistemului Dunare-Delta Dunarii-Zona costiera-Marea 

Neagra prin aplicarea unui program de monitorizare geoecologica 

 

PN 16 45 01 01 - Monitoringul geoecologic al platoului continental românesc al Marii Negre 

 

Obiectivul major al proiectului l-a constituit monitorizarea geoecologică complexă a platoului 

continental românesc în vederea aprecierii calităţii mediului marin, a urmăririi acesteia în timp şi a 

identificării tendinţelor temporale de evoluţie a acesteia. Pentru realizarea acestor obiective s-a 

preconizat o abordare complexă, holisti-sistemică, implicând cercetări geologice, sedimentologice, 

geochimice şi biologice. 

Activităţile anuale efectuate în cadrul proiectului au fost repartizate în cinci etape: 

– stabilirea programului de lucru, pregătirea campaniei de mare şi asigurarea necesarului de 

consumabile pentru activităţile de laborator; 

– activităţi pe mare: investigaţii în coloana de apă (profile CTD şi colectarea de probe de apă 

pentru analize la bordul navei şi în laboratorul central), colectare de probe de sedimente geologice şi 

biologice pentru analize complexe (sedimentologice, geochimice şi biologice) de laborator; 

– analize de laborator sedimentologice (granulometrie), geochimice şi biologice; 

– prelucrarea şi interpretarea datelor; 

– realizarea evaluării complexe a situaţiei geoecologice la nivelul platoului continental 

românesc 

repartizate în şapte faze pentru cei doi ani ai proiectului (trei faze în 2016 şi 4 faze în 2017). 
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Ultima fază din anul 2017 (Faza 7) a avut ca obiectiv extinderea capabilităţilor analitice a 

laboratoarului de analize chimice al GeoEcoMar. 

Lucrările pe mare s-au desfăşurat în două expediţii efectuate cu nava de cercetări marine R/V Mare 

Nigrum. Prima, expediţia MN151, a avut loc în perioada 15-25 iunie 2016, în cadrul ei realizându-se 

un număr de 33 staţii de investigaţii complexe. In cadrul celei de-a doua expediţii, MN167, efectuată 

în intervalul 10-24 mai 2017, au fost realizate 42 staţii de investigaţii complexe, dintre care 26 staţii 

din reţeaua de monitoring GeoEcoMar şi 16 staţii în zona platoului continental bulgar. 

In fiecare staţie s-au efectuat în general următoarele lucrări: 

– măsurători de adâncime cu sistemul single beam ATLAS DESO 35 din dotarea navei; 

– profile CTD (83 profile)cu înregistrarea a 7 parametri măsuraţi şi 5 calculaţi şi colectare de 

probe din coloana de apă pentru analize la bordul navei (305 probe) şi în laborator (341 probe), cu 

ajutorul sistemului CTD/Rosette; 

– colectarea de probe de sedimente pentru analize chimice şi granulometrice cu multicorer-

ul MARK II-400 (în apele bulgare colectarea acestor probe s-a realizat cu un bodengreifer Van Vee 

(308 probe) şi colectare de probe de apă de fund din tuburile de multicorer, atât pentru analize la 

bordul navei cât şi în laborator (59 probe), care s-au adăugat probelor colectate din coloana de apă. 

– colectare de probe biologice – probe de zooplancton, cu ajutorul unui fileu Juday (84 

probe); 

– colectare de probe biologice – probe de macrobentos colectate cu un bodengreifer model 

Van Veen (59 probe); 

– colectare de probe biologice – probe de meiobentos colectate dintr-un tub de multicorer 

(72 probe). 

Anul 2016 a marcat o premieră în activităţile de probare realizate,  în unele staţii colectându-se probe 

de apă de suprafaţă pentru determinarea concentraţiilor hidrocarburilor aromatice polinucleare 

(PAH), un poluant prioritar – 9 probe şi probe de sedimente pentru determinarea concentraţiilor PAH 

– 9 probe, determinări de minerale grele – 6 probe şi determinări de microplastice – 12 probe. Aceste 

activităţi de probare au fost repetate în anul 2017 când colectarea probelor pentru determinări PAH 

s-a realizat în 13 staţii în care probele de apă au fost colectate atât din stratul de suprafaţă cât şi din 

cel de fund. Probe pentru determinări de minerale grele au fost colectate în şase staţii iar pentru 

determinări de microplastice în patru staţii. 

Probele colectate au constituit subiectul unui complex de analize efectuate în laboratoarele de 

specialitate, care a inclus: 

– analize pe probe de apă: determinarea concentraţiilor principalilor nutrienţi (Si-SiO4, P-PO4, 

N-NO2, N-NO3 şi N-NH4) – 400 probe din care 59 probe apă de fund şi a clorofilelor a, b şi c – 330 

probe din care 32 apă de fund şi determinarea concentraţiilor hidrocarburilor aromatice polinucleare 

(PAH) – 35 probe; 

– analiza granulometrică a probelor de sediment – 273 probe; 

– analize chimice complexe, cu determinarea a 16 compuşi chimici majori, minori şi elemente 

urmă (metale grele) – 308 probe de sediment; 

– determinarea concentraţiilor PAH în probe de sediment – 12 probe; 

– determinări de minerale grele – 9 probe; 

– determinări de microplastice – 8 probe; 

– determinări ale organismelor zooplanctonice – 51 probe; 
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– determinarea formelor faunistice meiobentale – 62 probe şi macrobentale – 54 probe. 

Analizele efectuate au dus la acumularea unui fond de date bogat. Datele obţinute au fost incluse 

atât în baze de date specializate, utilizate pentru prelucrarea şi interpretarea datelor cât şi în baza de 

date generală a GeoEcoMar. 

Prelucrarea ulterioară a datelor a fost realizată cu softuri generice, tip Excel şi cu softuri specializate – 

TERNPLOT 4.0, GRADISTAT, SURFER, PRIMER, PAST, OCEAN DATA VIEW. 

Prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor a fost finalizată cu două studii complexe analizând 

situaţia geoecologică la nivelul platoului continental românesc în iunie 2016 şi mai 2017. 

In cadrul ultimei faze din anul 2017, Faza 7, s-a realizat achiziţionarea unui spectrometru de 

fluorescenţă de raze X cu dispersie de energie, împreună cu accesoriile şi consumabilele necesare 

pentru a asigura punerea imediată în funcţiune a aparatului şi exploatarea lui la întreaga capacitate. 

Noua achiziţie va permite atât creşterea numărului de probe analizate anual, o cerinţă absolut 

necesară având în vedere că majoritatea proiectelor GeoEcoMar implică analize chimice, cât şi 

diversificarea determinărilor efectuate în momentul de faţă in laboratoarele GeoEcoMar, aparatul 

permiţând determinarea tuturor elementelor chimice de la Na la U. 

In contextul acestui proiect trebuie amintit că GeoEcoMar operează de la sfârşitul anului 2014 un 

sistem autonom submersibil, care monitorizează o serie de parametri fizico-chimici în coloana de apă. 

Sistemul, unic în România, a fost achiziţionat de către GeoEcoMar cu fonduri proprii şi provenite din 

proiectul FP 7 Perseus şi este înscris în programul internaţional ARGO. Dispozitivul pluteşte în derivă 

la adâncimea de 200 m în Marea Neagră; la fiecare 5 zile coboară la fund, se ridică până la suprafaţă 

efectuând un profil complet de măsurare, transmite datele, după care coboară din nou la adâncimea 

de parcare. Până acum dispozitivul a efectuat 207 cicluri de măsurare, în acest moment aflându-se în 

bazinul estic al Mării Negre la vest de Ghelengic. Datele acumulate, care constituie un fond extrem de 

valoros, se regăsesc într-o serie de baze de date internaţionale, printre care Laboratorul de 

ocenografie din Villefranche, Franţa: http://www.oao.obs-vlfr.fr/bioargo/PHP/gembio001b/ şi 

IFREMER, Franţa: ftp://ftp.ifremer.fr./ifremer/argo. 

 

 

PN 16 45 01 02 - Fluviul Dunarea: evolutie morfo-sedimentologica si evaluarea complexã, calitativã 

şi  cantitativã, a modificãrilor geoecologice sub influenta schimbarilor climatice si a  impactului 

antorpic 

 

Faza 1 - Investigatii complexe de teren asupra unor sectoare de interes: zona critica pentru 

navigatie Salcia, lacul de baraj “Portile de Fier I”, “hot spot” al poluarii pe sectorul românesc al 

Dunarii 

 

Principalul obiectiv al acestei faze a fost reprezentat de cercetarea complexa, interdisciplinara a unor 

sectoare de interes de pe cursul romanesc al Dunarii, respectiv: zona critica pentru navigatie Salcia, 

lacul de baraj “Portile de Fier I”, “hot spot” al poluarii. 

 

Pentru indeplinirea obiectivelor propuse in cadrul acestei faze, s-au efectuat urmatoarele activitati: 

 Pregatirea campaniei de teren: calibrarea și etalonarea echipamentelor de cercetare; 

 Pregătirea navei de cercetare Istros și a echipamentelor de la bord; 

http://www.oao.obs-vlfr.fr/bioargo/PHP/gembio001b/
ftp://ftp.ifremer.fr./ifremer/argo


6 

 

 Achiziţionarea de materiale consumabile (combustibili, chimicale, lubrifianţi, reactivi, etc.);  

 Efectuarea lucrărilor de teren în sectoare pilot;  

 Prelevare probe de apă, sedimente şi biota;  

 Efectuare de măsurători și observații in situu;   

 Efectuarea masuratorilor geofizice in vederea realizarii profilelor/hartilor batimetrice si 

stabilirii vitezelor, debitelor si directiilor de curgere a apei; 

 Efectuarea de analize de laborator, preliminare, la bordul navei;   

 Prezentarea rezultatelor preliminare şi interpretarea datelor;   

 Evaluarea calităţii mediului acvatic şi analiza preliminara a evolutiei morfo-sedimentare a 

zonelor studiate;  

 Completarea bazei de date a institutului; 

 

Efectuarea lucrărilor de teren în sectoarele pilot: 

▪ Sectorul 1: Salcia:  

o 6 profile transversale (ultimul profil – approx. 500 m amonte de 

zona cu probleme pentru navigatie);   

o 3  profile longitudinale; 

 

Profile 

transversale 
Km / Mila Localizare 

P1 Km. 820 Aval Salcia 

P2 Km. 821 

Sectorul Salcia (RO) 

P3 Km. 822 

P4 Km. 823 

P5 Km. 824 

P6 Km. 824.500 

 

o Masuratori suspensii solide pe 3 paliere de adancime, la profilele: 

 

Profile 

transversale 
Km / Mila Localizare 

P1 Km. 820 Aval Salcia 

P6 Km. 824.500 Sectorul Salcia 

 

▪ Sectorul 2: Portile de Fier I: 

o 18 profile transversale; 

o 2 profile longitudinale (intre Km. 947 si Km. 957); 

o Prelevare doua carote din golful Eselnita;  

 

Profile 

transversale 
Km / Mila Localizare 

P7 Km. 937 Aval PF I (Gura Vaii) 
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P8 Km. 944 Amonte Portile de Fier I 

P9 Km. 947 Amonte Portile de Fier I 

P10 Km. 949 Aval Golf Orsova 

P11 Km. 951 Aval Golf Orsova 

P12 Km. 953 Orsova 

P13 Km. 957 Orsova 

P14 Km. 965 Tabula Traiana 

P15 Km. 966 Intrare Cazanele Mici 

P16 Km. 974 Dubova 

P17 Km. 980 P. Liubotina 

P18 Km. 995 Svinita 

P19 Km. 1005 Aval P. Eliseva 

P20 Km. 1026 + 700 m Amonte Liubcova 

P21 Km. 1039 Papagaia 

P22 Km. 1046 Aval Moldova Veche 

P23 Km. 1050 Moldova Veche 

P24 Km. 1059 Belobresca 

P25 Km. 1072 Bazias 

o Masuratori suspensii solide pe 3 paliere de adancime, la profilele: 

 

Profile 

transversale 
Km / Mila Localizare 

P7 Km. 944 Aval PF I 

P8 Km. 947 Amonte Portile de Fier I 

P17 Km. 995 Svinita 

P24 Km. 1072 Bazias 

 

Faza 2 - Investigatii complexe de teren asupra unor sectoare de interes: confluentele fluviu – 

râu tributar Dunare - Jiu si Dunare - Olt 

 

Principalul obiectiv al acestei faze a fost reprezentat de cercetarea complexa, interdisciplinara a unor 

sectoare de interes de pe cursul romanesc al Dunarii, respectiv: confluentele fluviu – râu tributar 

Dunare - Jiu si Dunare - Olt. 

 

Pentru indeplinirea obiectivelor propuse in cadrul acestei faze, s-au efectuat urmatoarele activitati: 

 

- Pregatirea campaniei de teren: calibrarea și etalonarea echipamentelor de cercetare; 

- Pregătirea navei de cercetare Istros și a echipamentelor de la bord; 

- Achiziţionarea de materiale consumabile (combustibili, chimicale, lubrifianţi, reactivi, etc.);  

- Efectuarea lucrărilor de teren în sectoare pilot;  

- Prelevare probe de apă, sedimente şi biota;  

- Efectuare de măsurători și observații in situu;   
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- Efectuarea masuratorilor geofizice in vederea realizarii profilelor/hartilor batimetrice si 

stabilirii vitezelor, debitelor si directiilor de curgere a apei; 

- Efectuarea de analize de laborator, preliminare, la bordul navei;   

- Prezentarea rezultatelor preliminare şi interpretarea datelor;   

- Evaluarea calităţii mediului acvatic şi analiza preliminara a evolutiei morfo-sedimentare a 

zonelor studiate;  

- Completarea bazei de date a institutului;  

 

Efectuarea lucrărilor de teren în sectoarele pilot: 

▪ Sectorul 1: Confluenta Raul Olt – Fluviul Dunarea:  

o 6 profile transversale;   

o 1 – 3  profile longitudinale; 

o O carota – pe profilul longitudinal;  

o O carota – pe cursul raului Olt 

 

Profile 

transversale 
Km / Mila Localizare 

P1 Km. 595 Aval Turnu Magurele 

P2 Km. 600 Aval raul Olt 

P3 Km. 604 Aval raul Olt 

P4 Km. 605 Amonte raul Olt 

P5 Km. 0 Pe cursul raului Olt 

P6 Km. 0 + 500 Pe cursul raului Olt 

 

o Masuratori suspensii solide pe 3 paliere de adancime, la profilele: 

Profile 

transversale 
Km / Mila Localizare 

P1 Km. 595 Aval Turnu Magurele 

P4 Km. 605 Amonte raul Olt 

 

▪ Sectorul 2: Confluenta Raul Jiu – Fluviul Dunarea: 

o 6 profile transversale;   

o 1 – 3  profile longitudinale; 

o O carota – pe profilul longitudinal;  

o O carota – pe cursul raului Jiu 

Profile 

transversale 
Km / Mila Localizare 

P1 Km. 678 Amonte Bechet 

P2 Km. 687 Kozlodui 

P3 Km. 691 Aval raul Jiu 

P4 Km. 692 Amonte raul Jiu 

P5 Km. 0 Pe cursul raului Jiu 
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P6 Km. 0 + 500 Pe cursul raului Jiu 

 

o Masuratori suspensii solide pe 3 paliere de adancime, la profilele: 

Profile 

transversale 
Km / Mila Localizare 

P1 Km. 678 Amonte Bechet 

P4 Km. 692 Amonte raul Jiu 

 

Faza 3 - Analiza datelor de teren, prelucrarea și interpretarea rezultatelor analizelor de laborator în 

vederea evaluării preliminare a stării de calitate a mediului acvatic (apă și sedimente) din 

sectoarele investigate la nivelul anului 2016 

 

Obiectivul principal al acestei faze a fost reprezentat de analiza, interpretarea și sintetizarea 

rezultatelor obținute in primele doua faze ale proiectului, repectiv: 

1. Cercetarea complexa, interdisciplinara a unor sectoare de interes de pe cursul romanesc al 

Dunarii, respectiv: zona critica pentru navigatie Salcia, lacul de baraj “Portile de Fier I”, “hot 

spot” al poluarii 

 

2. Cercetarea complexa, interdisciplinara a unor sectoare de interes de pe cursul romanesc al 

Dunarii, respectiv: confluentele fluviu – râu tributar Dunare - Jiu si Dunare - Olt. 

 

In cadrul acestei faze s-a realizat interpretarea rezultatelor obtinute in urma probarilor/masuratorilor 

efectuale in primele doua faze ale proiectului pentru a se determina: 

• Fluxurile de apa si poluanti, variatiile in timp si tendintele de schimbare in viitor, precum si 

zonele suspecte de poluare sau poluate, cu continuturi mai ridicate de poluanti organici si 

anorganici; 

•  Fluxurile de sedimente si poluanti pe principalii afluenti, gradul lor de contaminare, modul de 

transport, dilutia prin amestecul cu apa fluviului, tipurile de sedimentare de-a lungul cursului, 

necesare pentru cunoastrea starii ambientale a Dunarii; 

•  Starea ecosistemelor caracteristice (fluviale, lacustre, de tranzitie); 

•  Procesele de sedimentare - eroziune pe cursul inferior al Dunarii, cu accent pe zonele critice, 

ramificate, rectificate sau modificate antropic si impactul acestor procese asupra starii 

ambientale a fluviului si a zonelor umede conexe, precum si asupra activitatilor antropice 

(stabilitatea constructiilor, functionalitatea porturilor si a sistemelor de irigatii, alimentari cu 

apa, conditii de navigatie fluviale etc.). 

 

Faza 4. Investigatii complexe de teren asupra unor sectoare de interes: zone de confluenta a 

Dunarii cu Marea Neagra (Sf. Gheorghe si   Sulina), respectiv  zone in care curgerea este 

influentata de existenta unor ostroave 

 

Obiectivul fazei a fost reprezentat de cercetarea complexa, interdisciplinara a unor sectoare de 

interes de pe cursul romanesc al Dunarii, respectiv: zone de confluenta a Dunarii cu Marea Neagra 
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(Bratul Sf. Gheorghe si   Canalul Sulina),  zone in care curgerea este influentata de existenta unor 

ostroave. 

 

Pentru indeplinirea obiectivelor propuse in cadrul acestei faze, s-au efectuat urmatoarele activitati: 

 

- Pregatirea campaniei de teren: calibrarea și etalonarea echipamentelor de cercetare; 

- Pregătirea ambarcatiunilor de cercetare și a echipamentelor de la bord; 

- Achiziţionarea de materiale consumabile (combustibili, chimicale, lubrifianţi, reactivi, etc.);  

- Efectuarea lucrărilor de teren în sectoare pilot;  

- Prelevare probe de apă, sedimente şi biota;  

- Efectuare de măsurători și observații in situu;   

- Efectuarea masuratorilor geofizice in vederea realizarii profilelor/hartilor batimetrice si 

stabilirii vitezelor, debitelor si directiilor de curgere a apei; 

- Efectuarea de analize de laborator, preliminare, la bordul navei;   

- Prezentarea rezultatelor preliminare şi interpretarea datelor;   

- Evaluarea calităţii mediului acvatic şi analiza preliminara a evolutiei morfo-sedimentare a 

zonelor studiate;  

- Completarea bazei de date a institutului; 

 

Efectuarea lucrărilor de teren în sectoarele pilot: 

▪ Zona de confluenta a Dunarii cu Marea Neagra:  

• Bratul Sf. Gheorghe 

• Bratul Sulina 

o 17 profile transversale;   

o O carota – ostrov Nufarul;  

o O carota – pe bratul Sulina 

▪ Zona cu ostroave (ostrovul aval Nufaru) 

Nr. Crt Locatie 

1 KM 1 Br. Sf. Gheorghe 

2 KM 8 Br. Sf. Gheorghe 

3 Profil aval Murighiol 

4 Profil taietura 

5 Profil aval Mahmudia 

6 Profil aval Ostrov Nufaru 

7 Profil Amonte Ostrov Nufaru 

8 Profil Ostrov Nufaru S 

9 Profil Ostrov Nufaru D 

10 Km 108 + 500 m Ceatal Sf. Gh. - Br. Sf. Gh. 

11 Mila 34 Ceatal Sf. Gh - Br. Tulcea  

12 Mila 33 + 1000 m Ceatal Sf. Gh. - Canal Sulina 

13 Profil amonte Crisan 

14 Profil Dunarea veche (Lebada) 
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15 Profil aval Crisan 

16 Mila 2.8 Canal Sulina 

17 HM 72 Canal Sulina 

 

Faza 5. Investigatii complexe de teren asupra unor sectoare de interes: sectorul de curs ramificat al 

Dunarii Calarasi – Braila (km 375 – km 167) 

 

Obiectivul fazei a fost reprezentat de cercetarea complexa, interdisciplinara a unor sectoare de 

interes de pe cursul romanesc al Dunarii, respectiv: sectorul de curs ramificat al Dunarii Calarasi – 

Braila (km 375 – km 167). 

 

Pentru indeplinirea obiectivelor propuse in cadrul acestei faze, s-au efectuat urmatoarele activitati: 

 

- Pregatirea campaniei de teren: calibrarea și etalonarea echipamentelor de cercetare; 

- Pregătirea ambarcatiunilor de cercetare și a echipamentelor de la bord; 

- Achiziţionarea de materiale consumabile (combustibili, chimicale, lubrifianţi, reactivi, etc.);  

- Efectuarea lucrărilor de teren în sectoare pilot;  

- Prelevare probe de apă, sedimente şi biota;  

- Efectuare de măsurători și observații in situu;   

- Efectuarea masuratorilor geofizice in vederea realizarii profilelor/hartilor batimetrice si 

stabilirii vitezelor, debitelor si directiilor de curgere a apei; 

- Efectuarea de analize de laborator, preliminare, la bordul navei;   

- Prezentarea rezultatelor preliminare şi interpretarea datelor;   

- Evaluarea calităţii mediului acvatic şi analiza preliminara a evolutiei morfo-sedimentare a 

zonelor studiate;  

- Completarea bazei de date a institutului; 

 

Efectuarea lucrărilor de teren în sectoarele pilot: 

▪ sectorul de curs ramificat al Dunarii Calarasi – Braila:   

Nr. Crt Locatie 

1 KM 167 Aval Braila 

2 KM 4 Brat Macin 

3 KM 174 Amonte Braila 

4 KM 239 Giurgeni 

5 R. Ialomita 

6 KM 2 Brat Borcea 

7 KM 247 Aval Harsova 

8 KM 253 Amonte Harsova 

9 KM 294 Seimeni 

10 Canal Dunare - Marea Neagra 

11 KM 301 Amonte Cernavoda 

12 KM 345 Parjoaia 
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13 KM 348 Izvoarele 

14 KM 68 Bala 

15 KM. 94+400 (Cǎlǎrași-Braţ Borcea) 

16 KM 375 Silistra 

 

Faza 6: Evolutia geomorfologica a albiei fluviului Dunarea in perimetrul Sectorului Critic Salcia; 

detalieri prin indesirea profilelor batimetrice si de prelevare probe geochimice si sedimentologice 

 

Obiectivul fazei a fost reprezentat de cercetarea complexa, interdisciplinara a perimetrului Sectorului 

Critic Salcia. 

 

Pentru indeplinirea obiectivelor propuse in cadrul acestei faze, s-au efectuat urmatoarele activitati: 

 

- Pregatirea campaniei de teren: calibrarea și etalonarea echipamentelor de cercetare; 

- Pregătirea ambarcatiunilor de cercetare și a echipamentelor de la bord; 

- Achiziţionarea de materiale consumabile (combustibili, chimicale, lubrifianţi, reactivi, etc.);  

- Efectuarea lucrărilor de teren în sectoare pilot;  

- Prelevare probe de apă, sedimente şi biota;  

- Efectuare de măsurători și observații in situu;   

- Efectuarea masuratorilor geofizice in vederea realizarii profilelor/hartilor batimetrice si 

stabilirii vitezelor, debitelor si directiilor de curgere a apei; 

- Efectuarea de analize de laborator, preliminare, la bordul navei;   

- Prezentarea rezultatelor preliminare şi interpretarea datelor;   

- Evaluarea calităţii mediului acvatic şi analiza preliminara a evolutiei morfo-sedimentare a 

zonelor studiate;  

- Completarea bazei de date a institutului; 

 

 

Efectuarea lucrărilor de teren în sectorul Salcia: 

o Realizarea unei retele de profile batimetrice cu o densitate cuprinsa intre 50-

100 m (profile transversale si profile longitudinale); 

o Efectuarea de masuratori de tipul multi-beam; 

o Efectuare masuratori cu Acoustic Doppler profiler-ul (ultimul profil – aprox. 

500 m amonte de zona cu probleme pentru navigatie):   

Profile 

transversale 
Km / Mila Localizare 

P1 Km. 820 Aval Salcia 

P2 Km. 820.500 

Sectorul Salcia (RO) 

P3 Km. 821 

P4 Km. 821.500 

P5 Km. 822 

P6 Km. 822.500 
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P7 Km. 823 

P8 Km. 823.500 

P9 Km. 824 

P10 Km. 824.500 

 

o Prelevare de sedimente de pe fundul Fluviului Dunarea (mal stang, centru, 

mal drept) de pe reteaua de profile ADP; 

o Prelevare probe de apă, sedimente şi biota;  

o Masuratori suspensii solide pe 3 paliere de adancime; 

o Efectuare de măsurători și observații in situ;   

o Cartarea magnetica a sectorului cu un magnetometru marin cu pompaj 

optic, model Geometrix G882; 

o Efectuarea de analize preliminare de laborator, la bordul navei;   

o Evaluarea calităţii mediului acvatic şi analiza preliminara a evolutiei morfo-

sedimentare a zonelor studiate; 

 

Faza 7: Analiza datelor de teren, prelucrarea și interpretarea rezultatelor analizelor de laborator în 

vederea evaluării preliminare a stării de calitate a mediului acvatic (apă și sedimente) din 

sectoarele investigate la nivelul anului 2017. 

Obiectivul fazei a fost reprezentat de analiza, interpretarea și sintetizarea rezultatelor obținute in 

Fazele IV, V, VI si VII ale proiectului. 

 

Activitati: 

✓ Descrierea preliminara a sectoarelor studiate: geologie, caracteristicile fizico-chimice și 

mineralogia sedimentelor, descrierea macroscopica a probelor de sedimente prelevate, curs 

(rectiliniu, meandrat, ramificat, cu ostroave, etc.), observatii preliminare privind batimetria si 

debitele apei, parametrii fizico-chimici ai apei, observatii preliminare efectuate asupra faunei 

bentale; 

✓  Realizarea hartii magnetice si a anomaliei magnetice; 

✓ Delimitarea spatiala a zonelor fluviale suspecte de poluare sau poluate; 

✓ Cunoasterea calitatii mediului, cu efecte directe asupra ecosistemelor caracteristice; 

✓ Fluxuri de sedimente si poluanti pe sectoarele studiate;  

✓ Completarea bazei de date a institutului; 

✓ Realizarea de documente cartografice (harti geologice – sedimentologice, geoecologice, 

batimetrice) si studii dedicate problematicii complexe referitoare la fluviul Dunarea; 

✓ Elaborare raport de fază. 

 

 

PN 16 45 01 03 - Procese sedimentare actuale pe litoralul românesc al Marii Negre 

 

Faza 1 „Analiza informatiilor existente pe sectoare pentru litoralul romanesc al Marii Negre si 

stabilirea perimetrelor critice de lucru pentru masuratorile de detaliu” a pregatit activitatile care 

au fost desfasurate in celelalte faze ale proiectului, astfel incat sa fie obtinute informatiile 
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necesare atingerii obiectivului fundamental al proiectului - cunoasterea detaliata a dinamicii 

sedimentelor costiere in vederea propunerii unor solutii de protectie costiera inovative pentru 

litoralul romanesc al Marii Negre. In aceasta faza de pregatire au fost puse la punct detaliile 

logistice (achizitia de noi echipamente), structura bazei de date in care trebuie sa intre 

informatiile noi masurate in proiect, impartirea litoralului in sectoare de plaja (conform unor 

criteriilor sedimentologice si geomorfologice) si planificarea activitatilor care au fost efectuate in 

aceste sectoare. In aceasta etapa au fost selectate si sectoare pilot, pe care sa poata fi urmariti 

parametrii geomorfologici ai plajelor emerse – in care au fost facute si primele seturi de 

masuratori. 

La sfarsitul lunii martie si la inceputul lunii mai 2016 au fost efectuate primele campanii de 

masuratori in sectorul nordic al litoralului romanesc al Marii Negre. Au fost masurate profile 

transversale ale plajei in cadrul perimetrelor Edighiol Nord, Edighiol Sud, Chituc si Cap Midia, in 

vederea inregistrarii diferentelor sezoniere si dinamicii acestora. La sfarsitul lunii mai a avut loc o 

prima campanie de masurotori in sectorul sudic al litoralului romanesc al Marii Negre. Aceasta 

campanie a constat in masurarea pozitiei liniei tarmului in Eforie Nord, Techirghiol, Eforie Sud, 

Costinesti si Mangalia. In sectoarele Eforie Nord si Techirghiol au fost prelevate probe de 

sedimente superficiale atat de pe plajele refacute cat si de pe celelalte. In perioada 23-29 mai, au 

fost efectuate masuratori de teren pe plajele din delta Dunarii, in celula costiera din Sulina si Sf. 

Gheorghe. Deplasarea pe teren se face cu ajutorul navei de cercetari fluviale si costiere Istros. Au 

fost masurate profilele de plaja de la Sulina si Sf. Gheorghe. 

Faza 2 „Dinamica sedimentelor de plaja in perioada cu energie scazuta” a avut ca scop efectuarea 

campaniilor de masuratori pe litoralul romanesc al Marii Negre, in special pe plajele din fata Deltei 

Dunarii si a plajelor nou alimentate.  

Campania de masuratori de geomorfologie costiera si de prelevari de probe de sedimente 

superficiale de pe plajele din fata Deltei Dunarii a fost efectuata in sectoarele delimitate in Faza 1, 

din cele doua celule de sedimentare costiera de pe litoralul deltaic: celula nordica (Sulina – Sf. 

Gheorghe) si cea Sudica (Zatoane – Cap Midia).  Deplasarea in delta a fost efectuata cu nava de 

cercetari pluridisciplinare fluviale si costiere Istros, cu barcile aflate la bordul acesteia precum si 

cu diferite vehicule auto, acolo unde terenul a permis acest lucru.  

In total au fost masurate  51 de profile transversale: 

• In sectorul Sulina au fost masurate 2 profile. 

• In sectorul Casla Vadanei, desi a fost planificata masurarea a 5 profile, nu s-a putut realiza 

decat 1 datorita lipsei semnaului GPS, totusi, a fost masurata pozitia liniei tarmului. 

• In sectorul Sfantu Gheorghe au fost masurate 13 profile 

• In sectorul Insula Sahalin au fost masurate 8 profile, 4 in partea nordica a insulei si 4 in cea 

sudica. 

• In sectorul Perisor au fost masurate 6 profile 

• In sectorul Periteasca au fost masurate 7 profile 

• In sectorul Portita au fost masurate 10 profile, 3 in nord si 7 in sud 

• In sectorul Periboina au fost masurate 4 profile 

Pozitia liniei tarmului masurata in sectoarele mai sus mentionate a fost comparata cu cea 

masurata in anii anteriori. 
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Faza 3 „Urmarirea variatiei sezoniere si multianuale a parametrilor plajelor din fata deltei Dunarii 

si studierea comportamentului parametrilor morfologici pentru plajele nou alimentate artificial 

(Mamaia Sud, Tomis si Eforie Nord” a avut ca scop efectuarea campaniilor de masuratori pe 

litoralul romanesc al Marii Negre, pentru evaluarea variatiei sezoniere a parametrilor 

geomorfologici ai plajelor, evaluarea rolului vegetatiei caracteristice deltaice in reducerea ratelor 

de eroziune pe litoralul din fata deltei, includerea datelor obtinute din masuratori in baza de date 

si redactarea raportului fazei.  

In aceasta faza am efectuat urmatoarele lucrari de geomorfologie in poligoanele de masuratori 

detaliate de dinamica litorala: Edighiol Nord, Edighiol Sud, Chituc, Cap Midia  

De asemenea am masurarat pozitiei liniei tarmului din Mamaia Sud, Tomis Nord si Eforie Nord  

Rolul vegetatiei este urmarit in partea din spate a poligonului Edighiol Nord unde este 

monitorizata pozitia limitei interne a cordonului litoral variabila in functie de prezenta sau absenta 

perdelor de vegetatie de balta (stuf). 

Masuratorile pozitiei liniei tarmului au fost efectuate in data de 20 octombrie, dupa o furtuna 

puternica de 5 zile (in urma careia au fost inchise portutile), cu exceptia plajei din Mamaia Sud, 

care, pentru comparatie a fost masurata si inainte si dupa furtuna (14 si respectiv 20 Octombrie).  

Faza 4 „Efectul furtunilor extreme din perioada de iarna asupra dinamicii sedimentelor de pe 

litoralul romanesc”, a avut ca scop efectuarea campaniilor de masuratori pe litoralul romanesc al 

Marii Negre si analiza datelor obtinute, in vederea intelegerii raspunsului plajelor la furtunile de 

iarna, a dinamicii sedimentelor nou alimentate pe plajele Tomis, Mamaia Sud si Eforie Nord, 

monitorizarea pozitiei cordonului litoral – stuf intr-un sector pilot din fata deltei, includerea 

informatiilor obtinute din masuratori in baza de date si redactarea raportului fazei. 

Pentru atingerea obiectivului fazei au fost realizate campanii de masuratori de teren pe plajele 

Edighiol Nord, Edighiol Sud, Chituc si Capul Midia si campanii de masuratori pentru pozitia liniei 

tarmului de plajele nou alimentate din Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud si 

Eforie Nord. Datele inregistrate in cadrul acestor campanii au fost evaluate si sintetizate in 

raportul fazei. 

Rezulatele masuratorilor efectuate in 2017 au fost analizate (in vederea evaluarii dinamicii pe 

termen scurt a plajelor) cu rezultatele masuratorilor efectuate in Octombrie si in Decembrie 2016 

in aceleasi sectoare. 

In cadrul raportului in extenso al Fazei 4 este prezentata si analiza granulometrica a probelor de 

sedimente recoltate de pe plajele de la Eforie Nord si Techirghiol in anul anterior. Media 

sedimentelor provenite din perimetrul Eforie Nord are valori cuprinse intre 1.55 si 1.77 unități Φ, 

ceea ce corespunde clasei granulometrice arenit mediu. In cadrul acestui perimetru sortarea este 

moderata pana la buna. 

Faza 5 “Dinamica sedimentelor de plaja din celula costiera Sulina – Sf. Gheorghe, precum si a 

insulelor bariera Sahalin si cele din fata Sistemului Lagunar Razelm-Sinoe” a avut ca obiective 

efectuarea campaniei de masuratori de geomorfologie si sedimentologie costiera pe sectoarele 

de plaja din fata Deltei Dunarii (Sulina – Periboina), evaluarea dinamicii plajelor nou alimentate 

(comparatie intre sezonul rece si sezonul cu energie scazuta), introducerea datelor in baza de date 

si  realizarea raportului fazei. 

Pentru atingerea obiectivului fazei au fost realizate campanii de masuratori de teren pe plajele 

Sulina, Casla Vadanei, Sfantu Gheorghe, Insula Sahalin, Perisor, Periteasca, Portita si Periboina. 
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Pozitia liniei tarmului de pe plajele nou alimentate din Mamaia Sud, Tomis Nord si Eforie Nord din 

luna iunie 2017 a fost evaluata si comparata cu cea masurata in campaniile anterioare. Datele 

inregistrate in cadrul acestor campanii au fost evaluate si sintetizate in raportul fazei. 

Campaniile de teren ale acestei faze s-au desfasurat intre 20 si 21 Iunie si 24 iulie – 10 August 

2017. Pozitia liniei tarmului a fost masurata in luna iunie si reluata in luna august la Mamaia, 

Tomis Nord si Eforie Nord. Pe plajele din fata Deltei Dunarii au fost masurate 2 profile la Sulina, 9 

profile la Canalul cu Sonda, 1 profil la Casla Vadanei, 13 profile la Sfantu Gheorghe, 7 profile pe 

Insula Sahalin, 6 profile la Perisor, 10 profile la Gura Portitei si 4 profile la Periboina. Au fost 

refacute masuratorile din poligoanele de analiza a dinamicii sezoniere de la Edighiol Nord, 

Edighiol Sud si Chituc. La Periteasca, datorita lipsei semnalului GPS nu a fost posibila masurarea 

profilelor geomorfologice. Pe toate sectoarele de plaja a fost masurata si pozitia liniei tarmului. 

Rezultatele masuratorilor efectuate in vara lui 2017 au fost analizate (in vederea evaluarii 

dinamicii plajelor) cu rezultatele masuratorilor efectuate in vara lui 2016. 

 

Faza 6 “Analiza dinamicii sezoniere la sedimentelor de pe litoralul romanesc si propunerea unor 

noi metode cu posibil rol de protectie costiera pentru punctele critice identificate” a avut ca 

obiective efectuarea campaniei de masuratori de detaliu pe plajele din fata Deltei Dunarii si a 

celor nou alimentate din sectorul sudic pentru analize pe termen scurt ale variatiei pozitiei liniei 

tarmului, prelucrarea informatiilor introduse in baza de date in vederea redactarii documentelor 

trasate prin obiectivele proiectului si redactarea rapotului fazei care cuprinde documente 

cartografice, planuri si propuneri de masuri.  

Pentru atingerea obiectivului fazei au fost realizate campanii de masuratori a pozitiei liniei 

tarmului plajelor Edighiol Nord, Edighiol Sud, Chituc, Midia, Mamaia Sud, Tomis Nord si Eforie 

Nord. Pozitia liniei tarmului a fost evaluata si comparata cu cea masurata in campaniile 

anterioare. Datele inregistrate in cadrul acestei campanii au fost evaluate si sintetizate in raportul 

fazei. 

Campania de teren a acestei faze s-a desfasurat intre 12-13 Octombrie 2017.  

Datele obtinute in cadrul proiectului, impreuna cu  studiile anterior efectuate, permit elaborarea 

unor idei inovatoare de protectie costiera pentru litoralul deltaic, acolo unde este 

nerecomandabila utilizarea metodelor clasice de inginerie “hard”.  

 

 

 

PN 16 45 01 04 - Monitorizarea interdisciplinară a calităţii ecosistemelor acvatice din Delta Dunării 

şi Complexul Lagunar Razim-Sinoie în vederea evaluării influenţei factorilor naturali și antropici 

asupra evoluţiei proceselor hidro-sedimentare şi a estimării riscurilor de mediu  

 

Obiectivul proiectului: Caracterizarea și evaluarea stării actuale prin monitorizarea periodică și 

estimarea tendinței de evoluție a calității ecosistemelor acvatice din Delta Dunării și Complexul 

Lagunar Razim-Sinoie sub impactul factorilor naturali și antropici, în scopul evaluării și predicției 

proceselor hidro-sedimentare și a riscurilor de mediu din regiune (zonă cu mare importanță dar mai 

puțin dezvoltată socio-economic). 

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului proiectului: 
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□ Caracterizarea şi evaluarea corespunzătoare a principalilor factori naturali şi antropici care 

acţionează asupra calităţii apei şi sedimentelor;  

□ Actualizarea şi extinderea bazei de date existente prin elaborarea unor documentaţii şi hărţi 

de distribuţie a parametrilor investigaţi; 

□ Fundamentarea unei imagini coerente şi unitare a calităţii unor indicatori specifici de mediu 

pe arealul deltaic-lagunar, ceea ce va contribui nemijlocit la evaluarea stării de sănătate şi 

integritate a diverselor ecosisteme acvatice şi la evidenţierea tendinţelor de evoluţie a 

acestora. 

Planul de lucru al întregului proiect a fost împărțit în 7 faze temporale și specifice.  

Etapele/activitățile și obiectivele prevăzute în planul de realizare au fost executate. 

Primele trei faze ale proiectului s-au desfășurat în decursul anului 2016, iar următoarele patru 

au avut loc în anul 2017.  

Nr. fază: 1 - Sinteza datelor geologice, geomorfologice, climatice, hidrologice, etc. relevante pentru 

stabilirea strategiei cercetării. 

Obiectivul fazei 1:  Elaborarea unei prezentări sintetice pe baza inventarierii și a compilării datelor 

existente în diverse resurse bibliografice și a rezultatelor cercetărilor științifice și a activităților în 

domeniu derulate anterior de către INCD-GeoEcoMar, necesare atingerii obiectivelor stabilite ale 

proiectului.  

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului - faza 1: 

□ sintetizarea datelor existente, publicate și/sau nepublicate cu privire la Delta Dunării și Complexul 

Lagunar Razim-Sinoie; 

□ conturarea stadiului actual al cercetărilor în arealul deltaic-lagunar;  

□ stabilirea direcțiilor strategice și a obiectivelor prioritare ale activităților de cercetare pe teren.  

Obiective planificate - faza 1 : Sintetizarea datelor existente, publicate și/sau nepublicate cu privire la 

Delta Dunării și Complexul Lagunar Razim-Sinoie;  Stabilirea stării actuale a ecosistemelor majore din 

zona de studiu; Elaborarea programului de explorare a perimetrelor de cercetare. Elaborare raport de 

fază. Principalele obiective urmărite în cadrul primei faze au un caracter general, de documentare și 

informare asupra problematicii complexe a regiunii studiate, în vederea fundamentării obiectivelor 

generale și a evidențierii perimetrelor de interes pentru recoltarea de probe de mediu 

reprezentative. 

Descrierea activităţii - faza 1: În cadrul acestei faze s-a realizat o sintetizare a informațiilor existente, 

prin trecerea în revistă a cercetărilor întreprinse și a dezvoltărilor inițiale în domeniu: analiza 

sistematică a literaturii de specialitate și a altor surse bibliografice cu privire la zona de cercetare, 

sinteza datelor geologice, geomorfologice, climatice, hidrologice etc. și a rezultatelor cercetărilor și 

activităților derulate anterior la nivelul INCD GeoEcoMar în perioada 2010-2015. Documentarea de 

specialitate s-a efectuat în vederea elaborării unui plan de lucru corespunzător și operativ de 

cercetare în scopul estimării situației actuale a stadiului cercetărilor în zonă și a stabilirii premiselor 

atingerii obiectivelor propuse pentru etapele următoare.  

Rezultate obţinute - faza 1: Rezultatele științifice cuantificabile în această fază a proiectului se referă 

la cunoașterea cadrului geologic, geomorfologic, hidrologic și ecologic al vastului domeniu deltaic 

lagunar și la evaluarea stării generale a unor ecosisteme acvatice din Delta Dunării și Complexul 

Lagunar Razim-Sinoie, pe baza activităților științifice de cercetare derulate anterior în cadrul INCD 

GeoEcoMar (2010-2015). Datele prezentate sunt conforme cu activitățile preconizate ale proiectului. 
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Stadiul realizării obiectivului planificat/forma de finalizare: Obiectivul planificat a fost realizat și 

finalizat sub forma: Elaborare raport de fază  (Faza 1). 

Nr. fază: 2 - Campanie de teren în vederea achiziționării de date noi din măsurători/prelevări de 

probe (apă, sedimente și biota) și monitorizarea periodică a variației sezoniere a principalilor 

parametri fizico-chimici ai apei,  în sectoare reprezentative din Delta Dunării. 

Obiectivul fazei 2: Organizarea și realizarea unei expediții științifice (activități de teren) necesară 

pentru  efectuarea de măsurători și observații in situ, prelevarea de probe de apă, sedimente şi biota,  

executarea de analize preliminare de laborator la bordul navei, transferul probelor către 

laboratoarele specializate, prelucrarea și prezentarea rezultatelor preliminare, interpretarea datelor. 

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului - faza 2: Monitorizarea și evaluarea stării de 

calitate a mediului în ecosistemele lacustre deltaice pe baza analizelor fizico-chimice, caracterizarea 

litologică a sedimentelor acvatice, analiza distribuției comunităților de nevertebrate acvatice 

bentonice, elaborare Raport de etapă. 

Obiective planificate - faza 2: Pregătirea campaniei de teren (calibrarea și etalonarea echipamentelor 

de cercetare);  Pregătirea navei Istros și a echipamentelor de teren; Achiziţionarea de materiale 

consumabile (combustibili, chimicale, lubrifianţi, consumabile); Efectuarea lucrărilor de teren în 

perimetrele de cercetare; Prelevare probe de apă, sedimente şi biota; Efectuare de măsurători și 

observații in situ; Efectuarea de analize preliminare de laborator la bordul navei transferul probelor 

către laboratoarele specializate; Prezentarea rezultatelor preliminare şi interpretarea datelor;  

Evaluarea calităţii mediului acvatic şi sedimentar; Completarea bazei de date a institutului;  

Descrierea activităţii  - faza 2: Activitățile de cercetare pe teren care au reprezentat tematica acestei 

faze (Faza 2) s-au desfășurat în Delta Dunării și Complexul Lagunar Razim-Sinoie în perioada  23.05 - 

03.06.2016 [în locații reprezentative dispuse de-a lungul brațelor  Sulina și Sf. Gheorghe, inclusiv în 

unele lacuri precum: Fortuna (Depresiunea Meșteru – Fortuna), Matița (Depresiunea Matița – 

Merhei), Roșu, Roșuleț (Depresiunea Lumina – Roșu), Razim, Golovița (Complexul Lagunar Razim-

Sinoie), Golful Musura și Meleaua Sf. Gheorghe], și, respectiv, 08.08 – 21.08. 2016 [în lacurile 

Golovița, Zmeica, Sinoie (Complexul Lagunar Razim-Sinoie), unele secțiuni de control dispuse pe 

canale de legătură, Mustaca, Cocoș, Dunavăț,  lacul Cutețchi, o probă de control din L. Potcoava 

(Depresiunea Sireasa-Șontea), lacurile Uzlina, Isacova și Isăcel, inclusiv canalele adiacente 

(Depresiunea Gorgova – Uzlina)].  

Perimetrele de cercetare luate în considerare reprezintă zone de interes atât prin poziția lor 

ca entități deltaice de sine stătătoare în cadrul edificiului deltaic cât și prin poziția față de aportul 

fluvial provenit din Dunăre și brațele sale – principala sursă de apă și sedimente. 

Rezultate obţinute - faza 2: Rezultatele științifice cuantificabile în această fază a proiectului au schițat 

o imagine de ansamblu conturată pe baza principalilor parametrii fizico-chimici ai apei de suprafață și 

ai sedimentelor cu privire la starea de calitate a mediului investigat. Datele prezentate sunt conforme 

cu activitățile preconizate ale proiectului. Principalii parametrii fizico-chimici ai apelor de suprafață 

utilizați pentru probele de apă recoltate au fost reprezentați de următorii indicatori de calitate: 

regimul termic și acidifierea (temperatura și pH-ul apei), regimul oxigenului (cantitatea de oxigen 

dizolvat exprimat sub formă de mg/l, respectiv %), nutrienții (azotul din azotiți/N-NO2
-, azotul din 

azotați/N-NO3
-, și ortofosfați solubili (P-PO4

3-), salinitatea (conductivitatea electrică/EC, totalul de 

substanțe organice și anorganice dizolvate/TDS, sulfații/SO4
2-), dar și alți parametri precum: 

turbiditatea, totalul solidelor în suspensie (TSS), transparența apei și potențialul de oxido-reducere 
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(ORP). Rezultatele obținute în urma determinării acestor indicatori pentru apele de suprafață ale 

lacurilor investigate, inclusiv din brațul Sulina și unele canale de legătură, indică o tendință normală a 

valorilor din punct de vedere al calității apei, în conformitate cu normativele în vigoare (Ordinul 

161/2006). În general, nu au fost înregistrate depășiri semnificative, cu excepția câtorva situații, care 

vor fi expuse în cele ce urmează. Este vorba despre concentrația și dinamica ortofosfaților solubili (P-

PO4
3-) care depășesc limitele cantității maxim admisibile clasei a V-a de calitate (stare ecologică 

proastă) în unele probele de apă analizate din majoritatea lacurilor investigate: Matița, Roșuleț, Roșu, 

Golful Musura, Meleaua Sf. Gheorghe, Razim și Golovița. În general, concentrațiile ridicate ale 

ortofosfaților pot fi coroborate cu proliferarea algelor. Desigur că nu trebuie omise nici sursele 

antropogene reprezentate prin deversarea apelor uzate menajere, efluenți industriali, agricultură etc. 

În plus, au fost observate și unele valori ridicate ale nivelului conductivității electrice (EC) înregistrate 

în Golful Musura și Meleaua Sf. Gheorghe, valori ce depășesc limita cantității maxim admisibile 

corespunzătoare clasei a V-a de calitate (stare proastă) ce este prevazută în standardul de referință. 

Valorile ridicate întâlnite atât în Golful Musura cât și în Meleaua Sf. Gheorghe pentru acești indicatori 

(conductivitatea electrică, totalul solidelor dizolvate și sulfați), comparativ cu celelalte lacuri 

investigate (medii dulcicole) sunt oarecum de așteptat, având în vedere faptul că mediul investigat 

are o salinitate relativ crescută.  

Rezultatele analizelor litologice au evidențiat o diferențiere areală a parametrilor investigați în 

sedimentele colectate, în funcție de ponderea distribuției principalilor constituenți: materialul 

sedimentar și materialul organogen. Astfel, o primă situație e reprezentată de probele de sediment 

prelevate de pe brațele Dunării, Sulina și Sf. Gheorghe în care predominant este conținutul de 

material siliciclastic alohton, antrenat, transportat și depus prin intermediul fluviului, comparativ cu 

conținutul materiei organice. Fracțiunea siliciclastică are o pondere ridicată, aceasta fiind observată 

în toate stațiile de probare localizate din amonte către aval (zona de vărsare). Valori relativ mari ale 

componentei detritice au fost sesizate și în unele sectoare ale Dunării Vechi sau în unele canale de 

legătură dintre lacuri. O a doua situație în care se remarcă o diferențiere areală a ponderii distribuției 

principalilor componenți (materialul organogen și materialul sedimentar) e reprezentată atât de 

poziția lacurilor ca entități deltaice de sine stătătoare în cadrul edificiului deltaic cât și prin poziția 

față de aportul fluvial provenit din Dunăre și brațele sale – principala sursă de apă și sedimente. 

Astfel, în lacurile investigate (ex. L. Fortuna, Matița, Roșuleț, Roșu) ce sunt  situate la o distanță relativ 

mare față de aportul fluviatil dunărean sau aflate în zone cu condiții ambientale mai restrictive 

prevalează acumularea de material organogen (microorganisme vegetale și animale moarte, produse 

rezultate din descompunerea și sinteza biologică a substanțelor organice, resturi din descompunerea 

acestora, resturi de fragmente vegetale etc.). În acest caz, acumularea de sedimente recente e 

influențată de mai mulți factori ambientali limitativi, precum regimul hidrologic, aportul scăzut de 

material sedimentar fluviatil, parcurgerea și deplasarea particulelor sedimentare în cadrul unui drum 

lung de transport prin intermediul apei, depunerea diferențială a materialului sedimentar pe 

parcursul migrării sale de la sursă și până la locul de depunere a particulelor sedimentare în ariile 

depoziționale. Probabil, principalele caracteristici ale acestor lacuri sunt determinate în urma 

proceselor fizico-chimice și biologice din interiorul bazinului acvatic (depunerea și resuspensia 

particulelor sedimentare în urma migrării în cadrul lacului, descompunerea și sinteza biologică a 

substanțelor organice etc.). Celelalte sisteme acvatice investigate (Golful Musura, L. Razim și L. 

Golovița) sunt caracterizate de un aport siliciclastic destul de ridicat. Aici acumularea sedimentară e 
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condiționată de factori locali precum condițiile ambientale specifice atât mediului lacustru, cât și celui 

marin (material parental provenit din malurile lacurilor, diminuarea cantității de aluviuni transportate 

de Dunăre, eroziunea costieră etc.). Analiza litologică a sedimentelor din carote a profilat fluctuații 

semnificative pe verticală a principalilor componenți litologici ce au fost investigați în L. Fortuna, L. 

Matița și Golful Musura.  Aceste variații reflectă condițiile hidrodinamice diferite caracteristice 

fiecărui sistem acvatic investigat care au facilitat ori acumularea de material organogen, ori 

acumularea de material sedimentar.  

Stadiul realizării obiectivului planificat/forma de finalizare: Obiectivul planificat a fost realizat și 

finalizat sub forma: Elaborare raport de fază  (Faza 2). 

Nr. fază: 3 - Campanie de teren în vederea achiziționării de date noi din măsurători/prelevări de 

probe (apă, sedimente și biota) și monitorizarea periodică a variației sezoniere a principalilor 

parametri fizico-chimici ai apei,  în sectoare reprezentative din Delta Dunării și Complexul Lagunar 

Razim-Sinoie. 

Obiectivul fazei 3: Organizarea și realizarea unei expediții științifice (activități de teren) necesară 

pentru  efectuarea de măsurători și observații in situ, prelevarea de probe de apă, sedimente şi biota,  

executarea de analize preliminare de laborator la bordul navei, transferul probelor către 

laboratoarele specializate, prelucrarea și prezentarea rezultatelor preliminare, interpretarea datelor. 

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei - faza 3: Monitorizarea și evaluarea stării de 

calitate a mediului în ecosistemele lacustre deltaice pe baza analizelor fizico-chimice, caracterizarea 

litologică a sedimentelor acvatice, analiza distribuției comunităților de nevertebrate acvatice 

bentonice, elaborare Raport de etapă. 

Obiective planificate - faza 3: pregătirea campaniei de teren (calibrarea și etalonarea echipamentelor 

de cercetare);  pregătirea navei Istros și a echipamentelor de teren; achiziţionarea de materiale 

consumabile (combustibili, chimicale, lubrifianţi, consumabile); efectuarea lucrărilor de teren în 

perimetrele de cercetare; prelevare probe de apă, sedimente şi biota; efectuare de măsurători și 

observații in situ; efectuarea de analize preliminare de laborator la bordul navei transferul probelor 

către laboratoarele specializate; prezentarea rezultatelor preliminare şi interpretarea datelor;  

evaluarea calităţii mediului acvatic şi sedimentar; completarea bazei de date a institutului;  

Descrierea activităţii - faza 3: Activitățile de cercetare pe teren care reprezintă tematica acestei faze 

(Faza 3) s-au desfășurat în Delta Dunării în perioada 17.10 - 25.10.2016, în locații reprezentative 

situate în lacurile Matița, Babina, Merhei (Depresiunea Matița – Merhei), inclusiv în lacurile Uzlina, 

Isacova și Pojarnia (Depresiunea Gorgova-Uzlina).  Datorită procesului de dragare executat în zona 

Uzlina, a fost posibil accesul în L. Pojarnia, care, în ultima perioadă nu a mai putut fi studiat, datorită 

colmatării și/sau vegetației subacvatice abundente. Perimetrele de cercetare luate în considerare 

reprezintă zone de interes atât prin poziția lor ca entități deltaice de sine stătătoare în cadrul 

edificiului deltaic cât și prin poziția față de aportul fluvial provenit din Dunăre și brațele sale – 

principala sursă de apă și sedimente. 

Rezultate obţinute - faza 3: Activitatea de cercetare desfășurată în cadrul acestei etape a permis 

obținerea rezultatelor propuse în planul de activitate. Rezultatele științifice cuantificabile în această 

fază a proiectului au schițat o imagine de ansamblu conturată pe baza evaluării preliminare a 

principalilor parametrii fizico-chimici ai apei de suprafață și ai sedimentelor cu privire la starea de 

calitate a mediului investigat. Datele prezentate sunt conforme cu activitățile preconizate ale 

proiectului.  În general, parametrii fizico-chimici măsurați în lacurile investigate în perioada 17 - 
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25.10.2016,  (temperatura, pH-ul, oxigenul dizolvat, conductivitatea electrică, totalul solidelor 

dizolvate, turbiditatea, totalul solidelor în suspensie, nutrienții, sulfații etc.) prezintă valori medii 

comparabile, fără ca să fie înregistrate depășiri semnificative, cu excepția unor cazuri punctuale, în 

care au fost înregistrate incidental depășiri ale limitelor cantității maxim admisibile prevăzute în 

standardul de referință (Ordinul 161/2006), acoperind mai mult sau mai puțin, aproape toate 

categoriile caracteristice celor cinci clase de calitate (Stare ecologică foarte buna, bună, moderată, 

slabă și proastă). Este vorba despre concentrația oxigenului dizolvat (L. Merhei, Pojarnia), 

concentrația și dinamica azotului din azotiți (N-NO2
-), (L. Babina, Uzlina, Pojarnia), a ortofosfaților 

solubili (P-PO4
3-), (L. Matița, Merhei, Babina, Uzlina, Isacova, Pojarnia), conductivitatea electrică (L. 

Babina), turbiditatea (L. Matița, Merhei, Babina, Ulina, Pojarnia) și totalul solidelor în suspensie (L. 

Uzlina). Referitor la rezultatele obținute în urma măsurătorilor efectuate în cadrul campaniei din 

perioada 08 - 21.08. 2016, se remarcă o tendință asemănătoare, în sensul că au fost înregistrate 

incidental depășiri ale limitelor cantității maxim admisibile prevăzute în standardul de referință 

(Ordinul 161/2006), acoperind mai mult sau mai puțin, aproape toate categoriile caracteristice celor 

cinci clase de calitate (Stare ecologică foarte buna, bună, moderată, slabă și proastă). De exemplu, 

pH-ul (reacția apei) ale cărui valori au fost ușor alcaline (L. Zmeica, Golovița, Sinoie, Isăcel), 

concentrația oxigenului dizolvat (L. Zmeica, Golovița, Sinoie, C. Mustaca, C. Cocoș, C. Dunavăț, L. 

Cutețchi, Uzlina, Isacova, Isăcel), concentrația și dinamica azotului din azotiți (N-NO2
-), (C. Mustaca, L. 

Cutețchi, Ulina, Isacova, Isăcel), (P-PO4
3-), (L. Zmeica, Golovița, Sinoie, C. Mustaca, Cutețchi, Uzlina, 

Isacova, Isăcel), conductivitatea electrică (L. Zmeica, Sinoie), concentrația sulfaților (L. Zmeica, 

Sinoie), turbiditatea (L. Zmeica, Golovița, Sinoie, C. Dunavăț, L. Cutețchi, Ulina, Isacova, Isăcel) și 

totalul solidelor în suspensie (L. Zmeica, Golovița, Sinoie). Fluctuații ale parametrilor  precum N-NO2
- 

și P-PO4
3- au fost întâlnite, secvențial, în majoritatea lacurilor investigate. În general, concentrațiile 

azotului în apa investigată pot atinge niveluri mai ridicate ca urmare a activităților din agricultură 

(utilizarea excesivă a fertilizatorilor, dejecții animaliere), tratarea ineficientă  a apelor uzate 

municipale și industriale etc. Concentrațiile ridicate ale fosforului pot fi coroborate cu proliferarea 

algelor. Desigur că nu trebuie omise nici sursele antropogene reprezentate prin deversarea apelor 

uzate menajere, efluenți industriali, agricultură etc. Fluctuațiile, inclusiv valorile mai ridicate, pot fi 

datorate, probabil, și ca urmare a remobilizării azotului și fosforului din sedimentele bentonice în 

coloana de apă. 

Rezultatele analizelor litologice au evidențiat o diferențiere areală a parametrilor investigați în 

sedimentele colectate, în funcție de ponderea distribuției principalilor constituenți: materialul 

siliciclastic și materialul organogen.  Un prim caz e reprezentat de probele de sediment colectate din 

L. Zmeica și Sinoie care sunt caracterizate de un aport siliciclastic destul de ridicat. Aici, acumularea 

sedimentară e condiționată de factori locali precum condițiile ambientale specifice atât mediului 

lacustru, cât și celui marin (material parental provenit din malurile lacurilor, diminuarea cantității de 

aluviuni transportate de Dunăre, eroziunea costieră etc.). În aceeași categorie intră și sedimentele 

prelevate din unele canale de legătură (C. Mustaca, C. Cocoș și C. Dunavăț) în care predominant este 

conținutul de material siliciclastic alohton, antrenat, transportat și depus prin intermediul fluviului, 

comparativ cu conținutul materiei organice. Fracțiunea siliciclastică are o pondere ridicată, aceasta 

fiind observată în toate stațiile de probare localizate din amonte către aval (zona de vărsare).  O 

situație aparte e reprezentată de L. Golovița ale cărui sedimente investigate se încadrează în 

domeniul sedimentelor organice, și subordonat în cel de tip organo – mineral. Explicația poate fi dată 
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de faptul că în cadrul unui lac se pot întâlni toate tranzițiile (transformări, treceri treptate ale unei 

categorii sedimentare în alta) ca urmare a condițiilor hidrodinamice particulare și specifice fiecărui 

mediu depozițional (factori naturali și antropici). Al doilea caz în care se remarcă o diferențiere areală 

a ponderii distribuției principalilor componenți (materialul organogen și materialul siliciclastic) e 

reprezentat atât de poziția lacurilor ca entități deltaice de sine stătătoare în cadrul edificiului deltaic 

cât și prin poziția față de aportul fluvial provenit din Dunăre și brațele sale – principala sursă de apă și 

sedimente. Astfel, în lacurile investigate (ex. Cutețchi, Uzlina, Isacova, Isăcel) ce sunt  situate la o 

distanță relativ mare față de aportul fluviatil dunărean direct sau aflate în zone cu condiții ambientale 

mai restrictive prevalează acumularea de material organogen (microorganisme vegetale și animale 

moarte, produse rezultate din descompunerea și sinteza biologică a substanțelor organice, resturi din 

descompunerea acestora, resturi de fragmente vegetale etc.). În acest caz, acumularea de sedimente 

recente e influențată de mai mulți factori ambientali limitativi, precum regimul hidrologic, aportul 

scăzut de material sedimentar fluviatil, parcurgerea și deplasarea particulelor sedimentare în cadrul 

unui drum lung de transport prin intermediul apei, depunerea diferențială a materialului sedimentar 

pe parcursul migrării sale de la sursă și până la locul de depunere a particulelor sedimentare în ariile 

depoziționale. Probabil, principalele caracteristici ale acestor lacuri sunt determinate în urma 

proceselor fizico-chimice și biologice din interiorul bazinului acvatic (depunerea și resuspensia 

particulelor sedimentare în urma migrării în cadrul lacului, descompunerea și sinteza biologică a 

substanțelor organice etc.). Analiza litologică a sedimentelor din carote a profilat fluctuații 

semnificative pe verticală ale principalilor componenți litologici ce au fost investigați în L. Zmeica, 

Golovița, Sinoie, Cutețchi, Potcoava, Uzlina, Isacova și Isăcel. Aceste variații reflectă condițiile 

hidrodinamice diferite caracteristice fiecărui sistem acvatic investigat care au facilitat ori acumularea 

de material organogen (Potcoava, Uzlina, Isacova, Isăcel), ori acumularea de material siliciclastic 

(Zmeica, Golovița, Sinoie, Cutețchi, Potcoava).  

Stadiul realizării obiectivului planificat/forma de finalizare: Obiectivul planificat a fost realizat și 

finalizat sub forma: Elaborare raport de fază  (Faza 3). 

Nr. fază: 4 - Analiza datelor de teren, prelucrarea și interpretarea rezultatelor analizelor de laborator 

în vederea evaluării preliminare a stării de calitate a mediului acvatic (apă și sedimente) din ariile 

investigate la nivelul anului 2016. 

Obiectivul fazei 4:  Realizarea unei prezentări sintetice a rezultatelor cercetărilor efectuate de către 

INCD GeoEcoMar prin analiza datelor de teren, prelucrarea și interpretarea rezultatelor analizelor de 

laborator în vederea evaluării preliminare a stării de calitate a mediului acvatic (apă și sedimente) din 

ariile investigate la nivelul anului 2016. 

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului - faza 4: Evaluarea stadiului actual al cercetărilor 

în Delta Dunării și Complexul Lagunar Razim-Sinoie prin analiza, interpretarea și sintetizarea 

rezultatelor obținute până în prezent. Identificarea zonelor susceptibile de o potențială contaminare; 

Sistematizarea şi elaborarea datelor sub forma de tabele, grafice, hărţi de distribuţie, elaborare 

Raport de etapă. 

Obiective planificate - faza 4 : Analiza, interpretarea și sintetizarea rezultatelor obținute până în 

prezent. Identificarea zonelor susceptibile de o potențială contaminare. Sistematizarea și elaborarea 

datelor sub formă de tabele, grafice, hărți de distribuție. Elaborare raport de fază.  

Descrierea activităţii - faza 4: Activitățile de cercetare care au reprezentat tematica acestei faze vor 

permite o evaluare a stadiului actual al cercetărilor în Delta Dunării și Complexul Lagunar Razim-
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Sinoie prin analiza, interpretarea și sintetizarea rezultatelor obținute. Identificarea zonelor 

susceptibile de o potențială contaminare; Sistematizarea şi elaborarea datelor sub forma de tabele, 

grafice, hărţi de distribuţie, elaborare Raport de etapă. 

Rezultate obţinute - faza 4: Analizele probelor de apă și sedimente efectuate în 2016, în funcție de 

diferiții parametrii fizico-chimici investigați reliefează o stare ecologică relativ bună pentru 

perimetrele de cercetare studiate, cu excepţia unor situații punctuale din cadrul lacurilor luate în 

considerare, unde, mai mulți factori (naturali/antropici) pot contribui la perturbarea stării 

ecosistemelor deltaice. Excepțiile au fost reprezentate de unii parametrii fizico-chimici care au 

prezentat unele modificări anormale în anumite stații de probare, datorită, probabil, particularităților 

fiecărui sector de apă investigat (localizarea siturilor de probare, condițiile locale, schimbările 

sezoniere în bugetul apei etc.). Analiza litologică a sedimentelor (principalele caracteristici 

structurale, texturale și compoziționale) arată că, în general, natura acestora se află în concordanță 

cu caracteristicile geomorfologice specifice fiecărui sistem lacustru investigat. În particular, fiecare 

dintre perimetrele investigate prezintă particularități specifice cu conținuturi litologice și fracții 

granulometrice diferite, prezentând o serie de variații în funcție de localizarea stațiilor. În ceea ce 

privește acumularea recentă a sedimentelor lacustre, se poate afirma că, în general, condițiile 

hidrodinamice specifice de mediu reprezintă principalii factori care controlează aportul de material 

sedimentar autohton sau alohton. În concluzie, rezultatele obținute în decursul anului 2016 

reprezintă un punct de referință atât cu privire la starea actuală naturală a mediului în perimetrele 

investigate, cât și în ceea ce privește investigațiile ulterioare referitoare la evaluarea tendințelor de 

modificare a calităţii mediilor hidro-sedimentare pe termen mediu și lung.  

Stadiul realizării obiectivului planificat/forma de finalizare: Obiectivul planificat a fost realizat și 

finalizat sub forma: Elaborare raport de fază  (Faza 4). 

Nr. fază: 5 - Campanie de teren pentru monitorizare în perimetrele etalon și în extindere (Delta 

Dunării), în vederea achiziționării de date noi prin măsurători și prelevări de probe (apă, sedimente și 

biota). 

Obiectivul fazei 5: Organizarea și realizarea unei expediții științifice (activități de teren) necesară 

pentru  efectuarea de măsurători și observații in situ, prelevarea de probe de apă, sedimente şi biota,  

executarea de analize preliminare de laborator la bordul navei, transferul probelor către 

laboratoarele specializate, prelucrarea și prezentarea rezultatelor preliminare, interpretarea datelor. 

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului - faza 5: Monitorizarea și evaluarea stării de 

calitate a mediului în ecosistemele lacustre investigate pe baza analizelor fizico-chimice, 

caracterizarea litologică a sedimentelor acvatice, analiza distribuției comunităților de nevertebrate 

acvatice bentonice, elaborare Raport de etapă. 

Obiective planificate - faza 5: pregătirea campaniei de teren (calibrarea și etalonarea echipamentelor 

de cercetare); pregătirea navei Istros și a echipamentelor de teren; achiziţionarea de materiale 

consumabile (combustibili, chimicale, lubrifianţi, consumabile); efectuarea lucrărilor de teren în 

perimetrele de cercetare; prelevare probe de apă, sedimente şi biota; efectuare de măsurători și 

observații in situ; efectuarea de analize preliminare de laborator la bordul navei transferul probelor 

către laboratoarele specializate; prezentarea rezultatelor preliminare şi interpretarea datelor; 

evaluarea calităţii mediului acvatic şi sedimentar; completarea bazei de date a institutului.  

Descrierea activităţii  - faza 5: Activitățile de cercetare pe teren care reprezintă tematica acestei faze 

s-au desfășurat în Complexul Lagunar Razim – Sinoie în perioada 08.05.2017 - 17.05.2017, în locații 
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reprezentative situate în lacurile Razim, Golovița, Zmeica și Sinoie. Perimetrele de cercetare luate în 

considerare reprezintă zone de interes atât prin poziția lor ca entități lagunare de sine stătătoare în 

cadrul edificiului lagunar, cât și prin poziția față de aportul fluvial provenit din Dunăre prin 

intermediul brațul Sf. Gheorghe - principala sursă de apă și sedimente, și, de asemenea prin poziția 

față de mediul marin. 

Rezultate obţinute - faza 5: Activitatea de cercetare desfășurată în cadrul acestei etape a permis 

obținerea rezultatelor propuse în planul de activitate. Rezultatele științifice cuantificabile în această 

fază a proiectului au schițat o imagine de ansamblu conturată pe baza evaluării preliminare a 

principalilor parametrii fizico-chimici ai apei de suprafață și ai sedimentelor cu privire la starea de 

calitate a mediului investigat. Datele prezentate sunt conforme cu activitățile preconizate ale 

proiectului. În general, parametrii fizico-chimici (menționați anterior) măsurați în lacurile investigate 

în perioada 08.05.2017 - 17.05.2017, prezintă valori medii comparabile, fără ca să fie înregistrate 

depășiri semnificative, cu excepția unor cazuri punctuale, în care, au fost înregistrate valori 

individuale ce depășesc incidental limitele cantității maxim admisibile prevăzute în standardul de 

referință (Ordinul 161/2006), acoperind mai mult sau mai puțin, aproape toate categoriile 

caracteristice celor cinci clase de calitate (Stare ecologică foarte bună, bună, moderată, slabă și 

proastă). Aceasta se referă la concentrația și dinamica azotului din azotiți care depășesc limita primei 

clase de calitate și a ortofosfaților solubili care depășesc limita primei clase de calitate, respectiv a 

cincea, conform regulamentului privind calitatea apei. De asemenea, au fost observate valori ridicate 

ale nivelului conductivității electrice care depășesc concentrațiile limită admise în normativ pentru 

cele cinci clase de calitate, sulfați, care depășesc limita primei clase de calitate, ioni de calciu, care 

depășesc concentrațiile limită admise în normativ pentru primele trei clase de calitate și ioni de 

magneziu, care depășesc limita primei clase de calitate. În plus, au mai fost observate valori mai mari 

ale turbidități și ale totalului solidelor în suspensie comparativ cu standardele de referință. Analizele 

preliminare ale probelor de apă efectuate în cadrul acestei campanii, în funcție de diferiții parametrii 

fizico-chimici investigați reliefează în ansamblu o stare de calitate relativ bună pentru lacurile 

investigate, cu excepţia unor situații punctuale (menționate anterior) din cadrul lacurilor luate în 

considerare, unde, mai mulți factori (naturali/antropici) pot contribui la perturbarea stării 

ecosistemelor lagunare. Excepțiile au fost reprezentate de unii parametrii fizico-chimici care au 

prezentat unele modificări anormale, în sensul că unele valori se caracterizează prin abateri ușoare 

față de valorile de referință caracteristice claselor de calitate, întâlnite în anumite stații de probare, 

datorită, probabil, particularităților fiecărui sector de apă investigat (localizarea siturilor de probare, 

condițiile locale, schimbările sezoniere în bugetul apei etc.).  Rezultatele analizelor litologice au 

evidențiat o diferențiere areală a parametrilor investigați în sedimentele colectate, în funcție de 

ponderea distribuției principalilor constituenți: materialul siliciclastic și materialul organogen.  Un 

prim caz e reprezentat de probele de sediment colectate din L. Razim, Zmeica și Sinoie care sunt 

caracterizate de un aport siliciclastic destul de ridicat. Aici, acumularea sedimentară e condiționată 

de factori locali precum condițiile ambientale specifice atât mediului lacustru, cât și celui marin 

(material parental provenit din malurile lacurilor, diminuarea cantității de aluviuni transportate de 

Dunăre, eroziunea costieră etc.). Celălalt caz e  reprezentat de L. Golovița ale cărui sedimente 

investigate se încadrează în domeniul sedimentelor organice, și subordonat în cel de tip organo – 

mineral. Explicația poate fi dată de faptul că în cadrul unui lac se pot întâlni toate tranzițiile 

(transformări, treceri treptate ale unei categorii sedimentare în alta) ca urmare a condițiilor 
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hidrodinamice particulare și specifice fiecărui mediu depozițional (factori naturali și antropici). 

Analiza litologică a sedimentelor din carote a profilat fluctuații semnificative pe verticală ale 

principalilor componenți litologici ce au fost investigați în L. Razim, Golovița, Zmeica și Sinoie. Aceste 

variații reflectă condițiile hidrodinamice diferite caracteristice fiecărui sistem acvatic investigat care 

au facilitat ori acumularea de material organogen (Golovița), ori acumularea de material siliciclastic 

(Razim, Zmeica, Sinoie).  

Stadiul realizării obiectivului planificat/forma de finalizare: Obiectivul planificat a fost realizat și 

finalizat sub forma: Elaborare raport de fază  (Faza 5). 

Nr. fază: 6 - Campanie de teren pentru monitorizare, revizii şi completări în perimetrele etalon din 

Delta Dunării și Complexul Lagunar Razim-Sinoie și analiza tuturor rezultatelor obținute pe parcursul 

desfăşurării proiectului. 

Obiectivul fazei 6: Organizarea și realizarea unei expediții științifice (activități de teren) necesară 

pentru  efectuarea de măsurători și observații in situ, prelevarea de probe de apă, sedimente şi biota,  

executarea de analize preliminare de laborator la bordul navei, transferul probelor către 

laboratoarele specializate, prelucrarea și prezentarea rezultatelor preliminare, interpretarea datelor, 

evaluarea calităţii mediului acvatic şi sedimentar, completarea bazei de date a institutului. 

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei - faza 6: Monitorizarea și evaluarea stării de 

calitate a mediului în ecosistemele lacustre investigate pe baza analizelor fizico-chimice, 

caracterizarea litologică a sedimentelor acvatice, analiza distribuției comunităților de nevertebrate 

acvatice bentonice, elaborare Raport de etapă. 

Obiective planificate - faza 6: pregătirea campaniei de teren (calibrarea și etalonarea echipamentelor 

de cercetare);  pregătirea navei Istros și a echipamentelor de teren; achiziţionarea de materiale 

consumabile (combustibili, chimicale, lubrifianţi, consumabile); efectuarea lucrărilor de teren în 

perimetrele de cercetare; prelevare probe de apă, sedimente şi biota; efectuare de măsurători și 

observații in situ; efectuarea de analize preliminare de laborator la bordul navei transferul probelor 

către laboratoarele specializate; prezentarea rezultatelor preliminare şi interpretarea datelor;  

evaluarea calităţii mediului acvatic şi sedimentar; completarea bazei de date a institutului;  

Descrierea activităţii - faza 6: Activitățile de cercetare pe teren care reprezintă tematica acestei faze 

(Faza 6) s-au desfășurat în Delta Dunării în perioada 17.07.2017 – 23.07.2017, în locații reprezentative 

situate în lacurile Uzlina, Pojarnia, Chiril, Isacova și Durnoliatca (Depresiunea Gorgova-Uzlina). 

Perimetrele de cercetare luate în considerare reprezintă zone de interes atât prin poziția lor ca 

entități detaice de sine stătătoare în cadrul edificiului deltaic, cât și prin poziția față de aportul fluvial 

provenit din Dunăre și brațele sale - principala sursă de apă și sedimente. 

Rezultate obţinute - faza 6: Activitatea de cercetare desfășurată în cadrul acestei etape a permis 

obținerea rezultatelor propuse în planul de activitate. Rezultatele științifice cuantificabile în această 

fază a proiectului au schițat o imagine de ansamblu conturată pe baza evaluării preliminare a 

principalilor parametrii fizico-chimici ai apei de suprafață și ai sedimentelor cu privire la starea de 

calitate a mediului investigat. Datele prezentate sunt conforme cu activitățile preconizate ale 

proiectului. În general, parametrii fizico-chimici (menționați anterior) măsurați în lacurile investigate 

în perioada 17.07.2017 – 23.07.2017, prezintă valori medii comparabile, fără ca să fie înregistrate 

depășiri semnificative, cu excepția unor cazuri punctuale, în care, au fost înregistrate valori 

individuale ce depășesc incidental limitele cantității maxim admisibile prevăzute în standardul de 

referință (Ordinul 161/2006). Aceasta se referă la concentrația și dinamica oxigenului dizolvat care a 
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prezentat valori mai scăzute (în două stații de probare din L. Uzlina și una din L. Isacova), a  azotului 

din azotiți care depășește limita primei clase de calitate (în unele stații) și a ortofosfaților solubili care 

depășesc limita primei clase de calitate (în unele stații), respectiv a cincea (o probă din L. Uzlina), 

conform regulamentului privind calitatea apei. De asemenea, au fost observate valori destul de 

ridicate ale nivelului turbidității respectiv al solidelor în suspensie, comparativ cu standardele de 

referință. Valorile mai ridicate ale turbidității respectiv al solidelor în suspensie pot fi datorate 

particulelor organice sau anorganice în suspensie și sedimentabile provenite în urma proceselor 

fizico-chimice ce apar în interiorul corpului de apă, în urma eroziunii malurilor sau transportate prin 

intermediul aportului fluviatil dunărean. Analizele preliminare ale probelor de apă efectuate în cadrul 

acestei campanii, în funcție de diferiții parametrii fizico-chimici investigați reliefează în ansamblu o 

stare de calitate relativ bună pentru lacurile investigate, cu excepţia unor situații punctuale 

(menționate anterior) din cadrul lacurilor luate în considerare, unde, mai mulți factori 

(naturali/antropici) pot contribui la perturbarea stării ecosistemelor deltaice. Excepțiile au fost 

reprezentate de unii parametrii fizico-chimici care au prezentat unele modificări anormale, în sensul 

că unele valori se caracterizează prin abateri ușoare față de valorile de referință caracteristice 

claselor de calitate, întâlnite în anumite stații de probare, datorită, probabil, particularităților fiecărui 

sector de apă investigat (localizarea siturilor de probare, condițiile locale, schimbările sezoniere în 

bugetul apei etc.). Rezultatele analizelor litologice efectuate pe probe de sediment superficial au 

evidențiat o diferențiere areală a parametrilor investigați în sedimentele colectate, în funcție de 

ponderea distribuției principalilor constituenți: materialul siliciclastic și materialul organogen.  Astfel, 

în lacurile investigate precum L. Uzlina, Pojarnia, Chiril, Isacova și Durnoliatca ce sunt  situate la o 

distanță relativ mare față de aportul fluviatil dunărean direct sau sunt aflate în zone cu condiții 

ambientale mai restrictive prevalează acumularea de material organogen (microorganisme vegetale 

și animale moarte, produse rezultate din descompunerea și sinteza biologică a substanțelor organice, 

resturi din descompunerea acestora, resturi de fragmente vegetale etc.).  În acest caz, acumularea de 

sedimente recente e influențată de mai mulți factori ambientali limitativi, precum regimul hidrologic, 

aportul scăzut de material sedimentar fluviatil, parcurgerea și deplasarea particulelor sedimentare în 

cadrul unui drum lung de transport prin intermediul apei, depunerea diferențială a materialului 

sedimentar pe parcursul migrării sale de la sursă și până la locul de depunere a particulelor 

sedimentare în ariile depoziționale. Probabil, principalele caracteristici ale acestor lacuri sunt 

determinate în urma proceselor fizico-chimice și biologice din interiorul bazinului acvatic (depunerea 

și resuspensia particulelor sedimentare în urma migrării în cadrul lacului, descompunerea și sinteza 

biologică a substanțelor organice etc.). Analiza litologică a sedimentelor din carote a profilat fluctuații 

semnificative pe verticală ale principalilor componenți litologici ce au fost investigați în L. Uzlina, 

Pojarnia, Chiril, Isacova și Durnoliatca. Aceste variații reflectă condițiile hidrodinamice diferite 

caracteristice fiecărui sistem acvatic investigat care au facilitat ori acumularea de material organogen 

(L. Uzlina, Pojarnia, Chiril, Isacova și Durnoliatca), ori acumularea de material siliciclastic (Uzlina, 

Isacova). Explicația poate fi dată de faptul că în cadrul unui lac se pot întâlni toate tranzițiile 

(transformări, treceri treptate ale unei categorii sedimentare în alta) ca urmare a condițiilor 

hidrodinamice particulare și specifice fiecărui mediu depozițional (factori naturali și antropici). 

Stadiul realizării obiectivului planificat/forma de finalizare: Obiectivul planificat a fost realizat și 

finalizat sub forma: Elaborare raport de fază  (Faza 6). 
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Nr. fază: 7 – Analiza stării de calitate a ecosistemelor acvatice (apă și sedimente) a zonei situate în 

amonte de apexul Deltei Dunării (Ceatal Izmail) – complexul Somova – Parcheș. 

Obiectivul fazei 7: Activități de cercetare de teren și laborator: Culegerea de date prin observații 

directe, măsurători și prelevări de probe (apă, sedimente și biota). Prelucrarea, analiza și 

interpretarea datelor,  hărţi de distribuţie. Elaborare bază de date în format electronic. 

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei - faza 7: Evaluarea stării de calitate a 

mediului în ecosistemele lacustre pre-deltaice pe baza analizelor fizico-chimice, caracterizarea 

litologică a sedimentelor acvatice, analiza distribuției comunităților de nevertebrate acvatice 

bentonice, elaborare Raport de etapă. 

Obiective planificate - faza 7: pregătirea campaniei de teren (calibrarea și etalonarea echipamentelor 

de cercetare); pregătirea echipamentelor de teren; achiziţionarea de materiale consumabile 

(combustibili, chimicale, lubrifianţi, consumabile); efectuarea lucrărilor de teren în perimetrele de 

cercetare; prelevare probe de apă, sedimente şi biota; efectuare de măsurători și observații in situ; 

efectuarea de analize preliminare de laborator la bordul navei transferul probelor către laboratoarele 

specializate; prezentarea rezultatelor preliminare şi interpretarea datelor; evaluarea calităţii mediului 

acvatic şi sedimentar; completarea bazei de date a institutului.  

Descrierea activităţii - faza 7: Activitățile de cercetare pe teren care reprezintă tematica acestei faze 

(Faza 7) s-au desfășurat în Complexul acvatic Somova - Parcheș în perioada 12.10.2017 – 18.10.2017, 

în locații reprezentative situate în lacurile Parcheș, Babele, Petica și Somova. 

Rezultate obţinute - faza 7: Activitatea de cercetare desfășurată în cadrul acestei etape a permis 

obținerea rezultatelor propuse în planul de activitate. Rezultatele științifice cuantificabile în această 

fază a proiectului au schițat o imagine de ansamblu conturată pe baza evaluării preliminare a 

principalilor parametrii fizico-chimici ai apei de suprafață și ai sedimentelor cu privire la starea de 

calitate a mediului investigat. Datele prezentate sunt conforme cu activitățile preconizate ale 

proiectului. În general, parametrii fizico-chimici măsurați în lacurile investigate în perioada 

12.10.2017 – 18.10.2017, prezintă valori medii comparabile, fără ca să fie înregistrate depășiri 

semnificative, cu excepția unor cazuri punctuale, în care, au fost înregistrate valori individuale ce 

depășesc incidental limitele cantității maxim admisibile prevăzute în standardul de referință (Ordinul 

161/2006). Aceasta se referă la concentrația și dinamica azotului din azotiți care depășește limita 

primei clase de calitate (în unele stații) și a ortofosfaților solubili care depășesc limita primei clase de 

calitate (în unele stații)  conform regulamentului privind calitatea apei. De asemenea, au fost 

observate valori destul de ridicate ale nivelului turbidității respectiv al solidelor în suspensie, 

comparativ cu standardele de referință. Valorile mai ridicate ale turbidității respectiv al solidelor în 

suspensie pot fi datorate particulelor organice sau anorganice în suspensie și sedimentabile provenite 

în urma proceselor fizico-chimice ce apar în interiorul corpului de apă, în urma eroziunii malurilor sau 

transportate prin intermediul apei. Analizele preliminare ale probelor de apă efectuate în cadrul 

acestei campanii, în funcție de diferiții parametrii fizico-chimici investigați reliefează în ansamblu o 

stare de calitate relativ bună pentru lacurile investigate, cu excepţia unor situații punctuale 

(menționate anterior) din cadrul lacurilor luate în considerare, unde, mai mulți factori 

(naturali/antropici) pot contribui la perturbarea stării ecosistemelor acvatice. Excepțiile au fost 

reprezentate de unii parametrii fizico-chimici care au prezentat unele modificări anormale, în sensul 

că unele valori se caracterizează prin abateri ușoare față de valorile de referință caracteristice 

claselor de calitate, întâlnite în anumite stații de probare, datorită, probabil, particularităților fiecărui 
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sector de apă investigat (localizarea siturilor de probare, condițiile locale, schimbările sezoniere în 

bugetul apei etcRezultatele analizelor litologice au evidențiat o diferențiere areală a parametrilor 

investigați în sedimentele superficiale colectate, în funcție de ponderea distribuției principalilor 

constituenți: materialul sedimentar și materialul organogen. Probele de sediment superficial 

prelevate din lacurile Parcheș, Babele, Petica și Somova sunt caracterizate de un aport al conținutului 

în materie organică destul de ridicat. Pe baza rezultatelor obținute se poate aprecia că sedimentele 

analizate pot fi incluse în domeniul sedimentelor organice, și subordonat în cel de tip organo – 

mineral, cu o tentă carbonatică relativ accentuată. Analiza litologică a sedimentelor din carote a 

profilat fluctuații semnificative pe verticală a principalilor componenți litologici ce au fost investigați 

în sistemele acvatice respective.  Aceste variații reflectă condițiile hidrodinamice diferite 

caracteristice fiecărui sistem acvatic investigat care au facilitat ori acumularea de material organogen 

(Parcheș, Babele, Petica și Somova), ori acumularea de material siliciclastic (C. Dunăre). 

Stadiul realizării obiectivului planificat/forma de finalizare: Obiectivul planificat a fost realizat și 

finalizat sub forma: Elaborare raport de fază  (Faza 7) 

 

 

Obiectiv 2: Efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative necesare cunoasterii structurii si 

evolutiei bazinului Marii Negre in context regional (geologic / geofizic / geoecologic / biologic) 

 

PN 16 45 02 01 - Modificari climatice si ambientale din perioada 6 mil. ani – prezent: impact natural 

si antropic in spatiul carpato-ponto-dunarean 

 

Proiectul a încercat să răspundă la o serie de probleme legate de încălzirea globală prin 

intermediul a cinci faze de cercetare care s-au derulat în cei doi ani ai proiectului.  

       În prima fază a proiectului cercetătorii implicați au încercat să identifice prezența crizei 

messiniene pe teritoriul Bazinului Dacic printr-o serie de campanii de teren în zonele în care aflorează 

depozitele Dacian inferioare. De asemenea au încercat să răspundă la următoarele întebări: care este 

impactul secării Mediteranei asupra Mării Negre? Cum a reacționat biosfera la aceste modificări? 

Poate tectonica foarte activă într-o regiune să determine modificări climatice la scară regională sau 

chiar planetară? 

       În cea de-a doua fază a proiectului s-au realizat studii asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. O 

atenție deosebită s-a acordat zonei vulcanilor noroioși de pe aliniamentul Berca-Arbănași precum și 

anumitor zone asemănătoare din Bazinul Transilvaniei (vulcanii noroioși de la Hașag). Astfel, pentru 

măsurătorile gazelor cu efect de seră s-au realizat campanii de teren în care s-a folosit un analizor 

multi-gaz aflat în dotarea GeoEcoMar. În urma integrării datelor obținute din măsurători am evaluat 

cât de mare este aportul emisiilor naturale a gazelor cu efect de seră și care este contribuția lor la 

bugetul total (natural și antropic) al acestor gaze la modificările climatice actuale. 

       Pentru faza a treia a proiectului s-au probat carote prelevate din expediții științifice în Marea 

Neagră cu vasul de cercetare Mare Nigrum. Pe baza carotele prelevate s-au efectuat studii 

micropaleontologice detaliate, calitative și cantitative, pentru evidențierea schimbărilor de 

paleomediu din trecutul geologic al Mării Negre.  

       În cea de-a patra fază a proiectului, modificări paleogeografice în intervalul 6-5,4 milioane de ani 

în arealul carpato-ponto-dunărean și modificările biotice, s-a realizat o probare paleontologică 
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detaliată a depozitelor de vârstă Ponțian-Dacian (interval sincron cu criza messiniană ce a avut loc în 

Marea Mediterană) ce aflorează în zonele nordice ale Bazinului Dacic. 

       În ultima fază a proiectului, faza cinci, în cadrul campaniilor de teren s-au probat depozietele de 

vârstă Pliocen și Pleistocen pentru a evalua stadiile de restrângere a Bazinului Dacic și tranziția sa de 

la stadiul marin la cel lacustru și în final la cel continental. Acest studiu s-a realizat cu ajutorul 

analizelor paleontologice și sedimentologice detaliate. În această perioadă legătura cu Marea Neagră 

a acestui bazin s-a întrerupt, iar organismele marine au dispărut sau s-au adaptat, ajungând la forme 

endemice (specifice doar unui areal restrâns). S-a acordat o atenție deosebită zonei de curbură 

Carpatică și Depresiunii Bârladului, pe unde se presupune că a existat legătura cu bazinul euxinic până 

acum 1,5-2 milioane de ani. 

 

Descrierea activitatilor: 

- Studiul crizei messiniene din zona mediteraneană și corelarea datelor cu cele existente pentru 

arealul carpato-ponto-dunărean. Identificarea prezenței crizei messiniene pe teritoriul Bazinului 

Dacic. 

- Studiul emisiilor naturale de gaze cu efect de seră din 2016 și corelarea datelor cu cele existente 

pentru arealul carpato-ponto-dunărean. Acest studiu oferă date noi privind vulcanii noroioși de 

la Berca (Pâclele Mari, Pâclele Mici, Beciu și Fierbători) cât și de la Hașag (județul Sibiu) din punct 

de vedere al geochimiei apei și gazelor expulzate. Cuantificarea emisiilor de gaze cu efect de seră 

în atmosferă. 

- Reconstituiri de paleomediu din perioadele glaciare/interglaciare pe baza studiului asociațiilor 

micropaleontologice (ostracode și foraminifere) identificate în carote prelevate din Marea 

Neagră. 

- Evidențierea modificărilor de paleomediu majore ce au avut loc în Bazinul Dacic în intervalul 

5,4-2 milioane de ani. 

- Evidențierea legăturilor dintre Bazinul Dacic și euxinic din perioada 1,5-2 milioane de ani pe 

baza fluctuațiilor faunistice. 

 

Schimbările climatice, respectiv încălzirea globală și implicit creșterea nivelului mării sunt o 

preocupare la nivel mondial. Nivelul oceanului planetar (nivelul eustatic) reprezintă o graniță 

geografică crucială pentru omenire, iar modificările eustatice atrag schimbări majore asupra 

uscatului. Astfel, ridicarea nivelului eustatic cu 1-2 m va conduce inevitabil la impacte majore asupra 

omenirii. Schimbările climatice și eustatice globale și regionale sunt fenomene naturale care s-au 

derulat în toată istoria Pământului. Cunoscând trecutul și modul cum a reacționat planeta noastră, 

vom putea derula modele/predicții pe termen mediu și lung, referitor la consecințele încălzirii globale 

și al modului de adaptabilitate a biosferei. Realizarea studiului comparativ al Crizei Messiniene de 

Salinitate din Marea Mediterană și arealul carpato-ponto-dunărean a dus la înțelegerea extinderii 

acestui fenomen la scară regională. Scopul acestui studiu a fost atins, punându-se în evidență toate 

procesele ce au stat la baza acestui fenomen major din istoria Pământului, Criza de Salinitate 

Messiniană. 

 Vulcanii noroioși și microexfiltrațiile sunt strâns legate de procesele seismice și de neotectonică și 

reprezintă două surse naturale importante de emisii de gaze cu efect de seră în atmosferă. Emisiile de  

gaze cu efect de seră au fost estimate cu precizie mai scăzută din cauza numărului mic de măsurători 
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disponibile. Măsurătorile obținute în această fază a proiectului aduc o contribuție importantă la 

datele existente asupra emisiilor naturale de gaze cu efect de seră. Scopul acestui studiu a fost atins, 

punându-se în evidență rata de emisie și fluxul de CO2 din 16 stații măsurate în zona Berca-Arbănași. 

De asemenea, s-a realizat o cartare a vulcanilor noroioși de la Hașag (Bazinul Transilvaniei) și au fost 

identificate 4 perimetre cu vulcani noroioși. În cadrul ariei protejate de la Hațag au fost identificate 

doar 2 perimetre cu vulcani noroioși, celelalte două perimetre fiind localizate în afara zonei protejate. 

Mai mult, cel mai mare vulcan noroios a fost identificat la aproximativ 500 m de granița sudică a ariei 

protejate. În perioada campaniei de teren efectuată la Hașag toți vulcanii noroioși întâlniți erau 

inactivi; probabil că activitatea acestora este strâns legată de cantitatea de precipitații sau au o 

tendință sezonieră de activitate. 

 Pentru a înțelege mecanismele schimbărilor climatice actuale trebuie să ținem cont de cele ce au 

avut loc în trecutul geologic al Pământului. Pentru identificarea acestor evenimente este necesară 

realizarea unor reconsitutiri de paleomediu pe baza asociațiilor faunistice. Ostracodele sunt extrem 

de importante datorită răspândirii lor în toate mediile de sedimentare. Atât modul de viaţă al 

ostracodelor cât şi răspândirea acestora sunt direct influenţate de natura substratului şi de 

concentraţia acestuia în materie organică, de adâncime şi de salinitate. Studiul asociațiilor 

microfaunistice realizat în această fază a proiectului aduce o contribuție importantă în înțelegerea 

schimbărilor climatice ce au avut loc în Marea Neagră în timpul ultimelor perioade 

glaciare/interglaciare. Scopul acestui studiu a fost atins, realizându-se reconstituiri de paleomediu din 

tecutul geologic al Mării Negre prin probarea a șapte carote. 

 Pentru a înțelege mecanismele schimbărilor climatice actuale trebuie să ținem cont de cele ce au 

avut loc în trecutul geologic al Pământului. Pentru identificarea acestor evenimente este necesară 

înțelegerea modificărilor paleogeografice ce au avut loc în intervalul 6-5,4 și 1,5-2 milioane de ani. 

Evidențierea modificărilor paleogeografice și biotice realizate în cadrul proiectului aduce o contribuție 

importantă în înțelegerea schimbărilor climatice ce au avut loc în arealul carpato-ponto-dunărean în 

intervalul 6-5,4 și 1,5-2 milioane de ani. 

Scopul acestui studiu a fost atins, realizându-se evidențierea modificărilor paleogeografice și 

biotice din intervalul 6-5,4 și 1,5-2 milioane de ani. 

 

 

PN 16 45 02 02 - Aplicarea modelării numerice în studiul dinamicii apei şi sedimentelor pentru zona 

costieră a României  

 

Faza 1. Studiul impactului diverselor condiţii meteorologice asupra zonei costiere 

În acest scop au fost realizate mai multe simulări hidrodinamice în condiţii de vânt cu viteză şi direcţie 

constante şi pentru diverse valori ale debitului Dunării: 4000 m3/s (scăzut), 6500 m3/s (mediu) şi 

15000 m3/s (foarte ridicat).  

Simulările au fost realizate pentru vânt din nord-est şi din sud, în condiţii de sezon rece şi sezon cald, 

diferenţiate prin distribuţii iniţiale de temperatură şi salinitate.  

Rezultatele obţinute prin aceste simulări evidenţiază faptul că vântul din direcţiile considerate 

determină apariţia unor curenţi puternici, prin intensificarea curentului longitudinal. Deasemenea, 

apar diferenţe semnificative între distribuţiile curenţilor în condiţii de sezon rece şi sezon cald. 

Acestea indică faptul că distribuţia de temperatură şi salinitate are, la rândul său, influenţă 
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semnificativă asupra formării curenţilor costieri. Curenţii generaţi în condiţii de sezon cald, pot fi mai 

puternici, întrucât stratificaţia determinată de distribuţia de temperatură şi salinitate este mai 

puternică în timpul sezonului cald. 

 

Faza 2. Studiul impactului variaţiei nivelului mării asupra zonei costiere 

Pentru studiul efectului creşterii nivelului mării au fost utilizate rezultatele unei analize anterioare a 

climatului valurilor, realizată în cadrul Masterplanului pentru reducerea eroziunii costiere pe litoralul 

românesc (2011-2012). Analiza respectivă a furnizat înăţimea semnificativă a valurilor şi perioada 

asociate furtunilor extreme cu diverse perioade de revenire, pe sectoare direcţionale. În cadrul 

prezentului studiu au fost utilizate rezultatele corespunzătoare valurilor dinspre est, sud si sud-est, 

întrucât acestea pot afecta plajele de pe coasta Deltei Dunării.  

Modelul XBeach a fost utilizat în abordare 1D pentru a simula efectul furtunilor asupra a două profile 

de plajă, situate la nord şi la sud de gura Sf. Gheorghe. Pentru fiecare simulare a fost calculată variaţia 

volumului specific de nisip în urma furtunii. 

Pentru ambele profile, variaţia volumului specific de nisip este neglijabilă pentru furtunile din sectorul 

sud-estic, indiferent de creşterea nivelului mării. Aceasta se datorează faptului că înălţimile 

semnificative ale valurilor din sectorul sud-estic sunt mai reduse. Variaţia volumului specific de nisip 

este mai mare pentru furtunile cu timp de revenire de 1 an şi 2 ani din sectorul sudic decât pentru 

furtunile cu aceiaşi timpi de revenire din sectorul estic, datorită înălţimilor semnificative mai ridicate 

ale valurilor din sectorul sudic.  

În cazul profilului NR48, situat la nord de gura Sf. Gheorghe, după atingerea unui volum maxim de 

nisip erodat apare, în general, o tendinţă descrescătoare în raport cu creşterea nivelului mării, 

datorită scăderii vitezei apei în condiţiile creşterii nivelului mării, ceea ce duce la reducerea eroziunii. 

Excepţie face furtuna cu timp de revenire de 5 ani din sectorul estic, pentru care apare o tendinţă de 

creştere în raport cu creşterea nivelului mării. 

În cazul profilului Buival, situat la sud de gura Sf. Gheorghe, pentru variaţia volumului specific de nisip 

în raport cu creşterea nivelului mării se poate observa o tendinţă asimptotică pentru furtunile cu 

perioada de revenire de 5 ani din sectoarele sudic şi estic şi pentru creşterea nivelului mării de peste 

0.2 m.  

În urma simulărilor efectuate pe aceste două profile, se poate aprecia că, după atingerea unui anumit 

prag, schimbările survenite nu vor fi semnificativ mai mari. 

 

Faza 3: Studiul impactului furtunilor asupra zonei costiere 

În cadrul acestei faze, pentru analizarea impactului unor episoade de furtună din luna februarie 2016, 

au fost utilizate aceleaşi profile situate la nord şi la sud de gura Sf. Gheorghe, NR48 şi Buival, precum 

şi alte două profile, Sahalin şi P1 Chituc, situat în dreptul lacului Sinoe. 

Valurile înregistrate în perioada 10 – 27 februarie, reprezentate ca serii de timp ale înălţimii 

semnificative şi perioadei, au fost aplicate asupra fiecăruia dintre cele 4 profile de plajă analizate. 

Profilele NR48, Buival şi Sahalin au suferit uşoare remodelări, fiind direct expuse acţiunii valurilor. 

Cea mai ridicată valoare calculată a variaţiei volumului de nisip a fost obţinută pentru profilul Buival. 

În acelaşi timp, măsurătorile au indicat depunere de sedimente de până la 30 cm local, de-a lungul 

profilului. Această tendinţă a fost evidenţiată şi de rezultatele modelului.  
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Pentru profilele Sahalin şi P1 Chituc valorile calculate ale variaţiei volumului de nisip sunt reduse. În 

cazul profilului Sahalin ceea ce se erodează se depune spre larg, aproximativ între distanţele 40 şi 70 

m de-a lungul acestuia. Profilul Chituc prezintă schimbări relativ reduse, fiind amplasat într-o zonă 

mai adăpostită.   

 

Faza 4: Modelarea numerică a variaţiei sezoniere a forcingului care controlează dinamica zonei 

costiere a României 

Activitatea 1 – Modelarea numerică a dinamicii costiere 

 Modelarea numerică a fost realizată prin aplicarea modelului hidrodinamic tridimensional SHYFEM. 

Simulările au fost realizate în condiţii de iarnă şi în condiţii de vară, diferenţiate prin distribuţii iniţiale 

de temperatură şi salinitate. Vitezele medii multianuale ale vântului pentru perioadele de iarnă şi de 

vară au fost calculate pe baza datelor disponibile furnizate de Administraţia Bazinală Dobrogea 

Litoral. Au fost considerate direcţii frecvente ale vântului, nord-est şi sud.  

Simulările au fost rulate pentru valori diferite ale debitului total al Dunării: scăzut – 4000 m3/s, mediu 

– 6500 m3/s şi foarte ridicat – 15000 m3/s.  

 

Curenţi 

Rezultatele obţinute au evidenţiat apariţia unui curent longitudinal direcţionat spre nord sau spre 

sud, în funcţie de direcţia vântului, care se manifestă şi în stratele de adâncime. Pentru perioada de 

iarnă şi vânt din nord-est, la sud de gura Sf. Gheorghe, curenţii costieri ating viteze în jur de 50 cm/s 

până la 2 m adâncime pentru debit scăzut al Dunării, până la 4 m adâncime pentru debit mediu şi 

până la 5 m adâncime, pentru debit foarte ridicat.  

Pentru perioada de vară şi vânt din nord-est, curenţii sunt mai slabi. Pentru debit scăzut al Dunării, la 

sud de gura Sf. Gheorghe, curenţii de suprafaţă ating viteze mai scăzute de 50 cm/s. Viteze în jur de 

50 cm/s se ating până la 2 m adâncime, pentru debit mediu şi, pentru debit foarte ridicat, până la 3 m 

adâncime. 

Pentru vânt din sud, curenţii nu ating viteze la fel de mari. În condiţii de iarnă, se ating viteze în jur de 

50 cm/s pe o porţiune restrânsă în dreptul gurii Sulina, în cazul debitului mediu al Dunării de 6500 

m3/s şi în dreptul tuturor gurilor Dunării, în cazul debitului crescut de 15000 m3/s. În condiţii de vară, 

se ating viteze în jur de 50 cm/s pe porţiuni mult mai restrânse, în dreptul gurii Sulina, în cazul 

debitului mediu al Dunării de 6500 m3/s şi în dreptul tuturor gurilor Dunării, în cazul debitului crescut 

de 15000 m3/s. 

Vântul din nord-est duce la intensificarea curenţilor costieri induşi de aportul Dunării, în timp ce 

vântul din sud are efect opus. 

 

Nivelul apei 

Atât în condiţii de iarnă cât şi de vară, pentru vînt din nord-est şi debit scăzut al Dunării, de 4000 

m3/s, variaţia nivelului apei ca urmare a acţiunii vântului atinge 10 cm de-a lungul coastei. Pentru 

debitul Dunării mediu, de 6500 m3/s, porţiunea cu 10 cm este mai extinsă spre larg, iar pentru debitul 

crescut, de 15000 m3/s, variaţia nivelului apei ca urmare a acţiunii vântului atinge 25 cm de-a lungul 

coastei. Vântul din nord-est impinge apa către ţărm, determinând creşterea nivelului în vecinătatea 

coastei.  
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În condiţii de iarnă, pentru vînt din sud şi debit scăzut al Dunării, de 4000 m3/s, variaţia nivelului apei 

ca urmare a acţiunii vântului atinge cca 10 cm pe o zona extinsă din vecinătatea coastei. În condiţii de 

vară, pentru vînt din sud şi debit scăzut al Dunării, de 4000 m3/s, variaţia nivelului apei ca urmare a 

acţiunii vântului atinge cca 10 cm pe o zonă relativ restrânsă, situată la est de Chilia şi Sulina, şi cca 5 

cm pe o zona extinsă din vecinătatea coastei. Pentru debitul Dunării mediu, de 6500 m3/s, porţiunea 

cu 10 cm este extinsă spre larg, mai ales în condiţii de iarnă. În condiţii de iarnă, pentru vânt din sud şi 

debitul Dunării crescut, de 15000 m3/s, variaţia nivelului apei ca urmare a acţiunii vântului este în jur 

de 20 cm pe o porţiune extinsă în dreptul braţelor Dunării şi, mai ales, în dreptul deltei Chilia, în timp 

ce, în rest, este de cca 15 cm. În condiţii de vară, pentru vânt din sud şi debitul Dunării crescut, de 

15000 m3/s, zona de 20 cm este mai extinsă, iar pe o porţiune relativ extinsă în dreptul braţelor 

Dunării, variaţia nivelului apei ca urmare a acţiunii vântului este în jur de 25 cm. Vântul din sud 

impinge apa către larg, determinând creşterea nivelului pe porţiune relativ extinsă. 

Salinitatea 

Salinitatea este influenţată de aportul Dunării, de direcţia vântului, precum şi de sezon. Pentru vânt 

din NE, zona de salinitate minimă, de 13 psu, este cu atât mai extinsă cu cât debitul Dunării este mai 

mare. În condiţii de vară, zona de salinitate minimă este mai extinsă decât în condiţii de iarnă.  

Pentru vânt din sud, în condiţii de iarnă, apar zone de salinitate scăzută doar în dreptul gurilor de 

vărsare ale Dunării.  

Situaţia este diferită în condiţii de vară. Întrucât apa provenită din Dunăre este împinsă spre larg, 

zonele de stratificaţie minimă sunt mai restrânse, chiar şi pentru valoarea maxima a debitului Dunării. 

Stratificaţia este mai puţin accentuată.  

Activitatea 2 - Modelarea impactului furtunilor 

Impactul furtunilor a fost simulat pentru profile de plajă din zona gurii Sf. Gheorghe şi o serie de 

episoade de furtună din februarie 2016. Modelul a reprodus principalele tendinţe evidenţiate de 

profilele măsurate  

Variaţiile calculate ale volumului de nisip au fost cuprinse între 0.14% pentru un profil situat într-o 

zonă mai adăpostită şi 1.6%, pentru un profil situat la sud de gura Sf. Gheorghe.  

 

Faza 5: Studiul impactului furtunilor extreme asupra zonei costiere 

În cadrul acestei faze, modelul XBeach a fost utilizat în abordare unidimensională, pentru o estimare 

rapidă de a efectelor unei furtuni asupra profilelor individuale de plajă. Rezultatele obţinute arată că 

furtunile din sectorul estic produc, în general, cele mai mari distrugeri pe coasta României, întrucât 

direcţia valurilor este perpendiculară pe coastă. Începând cu perioada de revenire de 10 ani, valurile 

din sectorul estic au cele mai mari înălţimi semnificative. Valurile din sectorul sud-estic au înălţimi 

semnificative mai scăzute şi produc cele mai mici distrugeri. 

Profilul Buival este semnificativ afectat de furtuna cu perioada de revenire de 2 ani din sectorul estic, 

chiar dacă variaţia volumului specific de nisip pentru partea emersă a acestuia nu este foarte mare, 

sub 20%. Nu numai variaţia volumului specific de nisip evidenţiază efectul unei furtuni, ci şi aspectul 

profilului după furtună.  

În general, furtunile cu perioade de revenire de la 10 ani în sus, din sectoarele estic şi sudic produc 

distrugeri serioase asupra profilelor de plajă analizate, determinând prăbuşirea dunelor.  

Furtunile extreme afectează mai puţin profilul P1 Chituc, care se află într-o zonă mai adăpostită.   
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Profilul Sahalin este cel mai afectat de efectele furtunilor extreme. Variaţia volumului  specific de 

nisip pentru partea emersă a acestui profil prezintă valori peste 100%, ceea ce înseamnă că, în 

condiţiile unor furtuni puternice din sectoarele estic şi sudic, volumul de nisip dislocat este mai mare 

decât volumul părţii emerse a profilului. 

Acest tip de analiză poate fi aplicat şi în alte zone de pe coasta României, atât pentru plaje naturale, 

cât şi amenajate.  

 

 

PN 16 45 02 03 - Mișcarea scoarței terestre și evoluții paleogeografice asociate produse în Holocen 

în zona Deltei Dunarii și zona costieră – instrumente pentru fundamentarea ştiinţifică a 

managementului integrat al zonei costiere şi a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării  

 

Introducerea în practica curentă de cercetare a structurii cuverturii sedimentare a Deltei Dunării, dar 

și a altor bazine sedimentare a unor instrumente noi. Prin fondurile alocate de proiect pentru 

achiziționarea de echipamente de cercetare-dezvoltare a fost posibilă comandarea și punerea în 

funcțiune a: (1) unui sistem de carotaj cu percuție capabil să preleveze carote continue până la 

adâncimea de 15 m; și (2) a unui detector electromagnetic de metale, împreună cu setul complet de 

antene capabil să fie utilizat în prospectarea geofizică atât pe uscat cât și în mediu subacvatic până la 

adâncimea de 60 m, tractat de o navă sau manipulat de un scafandru. 

Mai mulți specialiști tineri ai institutului au parcurs cursul intensiv ”Instruire teoretică și practică 

privind sistemele GNSS și prelucrarea observațiilor satelitare”, ceea ce a permis inițiere procesului de 

procesare avansată și valorificare a datelor de poziționare furnizate de stațiile GNSS permente ale 

rețelei geodinamice GeoPontica, cu consecinte imediate asupra studiului deformărilor suferite de 

crusta terestră în zona deltei și costieră. Odată cu finalizarea instruirii privind sistemele GNSS și 

prelucrarea observațiilor satelitare, procesarea datelor înregistrate în reţeaua GeoPontica a devenit o 

activitate permanentă a cercetătorilor GeoEcoMar. Din vara anului 2017 această activitate s-a extins, 

în procedura de calcul fiind luate și stații GNSS permanente ale rețelei ROMPOS aflată în 

administrarea ANCPI. Cu ocazia punerii în funcțiune a sistemului de carotaj cu percuție, mai mulți 

specialiști ai GeoEcoMar au parcurs un curs practic de instruire în utilizarea acestuia, iar alții au fost 

instruiți ulterior în decursul campaniilor de teren.  
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Fig. 1   Locațiile unde au fost realizate foraje cu ajutorul carotierului cu percuție și măsurători 

geofizice în cursul anului 2016 (culoare roșie) și al anului 2017 (culoare magenta) 

 

În decursul proiectului de cercetare au fost organizate trei expediții de colectare de probe geologice 

și cercetări geofizice din zone atent selecționate, toate situate pe suprafața deltei Dunării (Fig. 1). 

Două dintre aceste expediții au implicat utilizarea navei de cercetare a domeniului fluvial și maritim-

costier ”Istros”, zonele investigate complex fiind situate la Halmyris (Murighiol), Taraschina (Mila 23), 

Caraorman, Litcov și Răducu. O a treia expediție s-a realizat pe uscat, siturile investigate fiind situate 

la Halmyris (Murighiol) și Ad Stoma (Dunavățul de Jos); 

Trebuie, de asemenea, menționată buna colaborare pe care specialiștii GeoEcoMar au avut-o cu 

specialiștii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale (ICEM) din Tulcea, ceea ce a permis realizarea 

studiilor complexe ale siturilor Taraschina (Mila 23), Halmyris (Murighiol) și Ad Stoma (Dunavățul de 

Jos), precum și Protocolul de Colaborare și schimb de date convenit cu Agenția Națională de Cadastru 

și Publicitate Imobiliară care a permis includerea în procesarea datelor GNSS și a informațiilor 

furnizate de stații ale rețelei ROMPOS.   

 Proiectul Nucleu PN16-45-02-03 ”Mişcarea scoarței terestre și evoluții paleogeografice asociate 

produse în Holocen în zona Deltei Dunării și zona costieră – Instrumente pentru fundamentarea 

științifică a managementului integrat al zonei costiere și a Rezervației Biosferei Delta Dunării” a 

reluat după o întrerupere de mai mulți ani, o veche preocupare a cercetătorilor din INCD GeoEcoMar 

pentru studiul regimului geodinamic al zonei de coastă, al fenomenelor care în decursul Holocenului 

au condus la formarea Deltei Dunării și evoluția acesteia. Colectivul de cercetători  implicat în 

derularea proiectul și-a propus și a reușit demararea procesului de valorificare avansată a volumului 

imens de date și informații furnizate în mod continuu începând din anul 2013 de stațiile GNSS 

permanente ale rețelei GeoPontica. Ca urmare a acestor eforturi au fost făcuți pași importanți pentru 

determinarea regimului geodinamic actual al zonei de coastă și al suprafeței corespunzătoare Deltei 

Dunării, ceea ce deja pune la dispoziția autorităților responsabile cu planificarea spațială a zonei 
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litorale, dar și comunității științifice instrumente noi de cuantificare a fenomenelor care în trecutul 

recent și în prezent modelează suprafața terestră.  

Rezultatele obținute prin implementarea proiectului PN16-45-02-03 demonstrează eficacitatea 

instrumentelor de cercetare propuse și chiar create de proiect: studiul regimului geodinamic al zonei 

de coastă și al Deltei Dunării, valorificarea volumului imens de date produs de rețeaua GeoPontica, 

introducerea în practica curentă a unor noi metode de studiu (carotajul continuu cu percuție, 

detecția electro-magnetică a obiectelor metalice și conductoate), studiul integrat geofizic și 

geoarheologic al siturilor de interes pentru cercetarea apariției și dezvoltării comunităților umane pe 

suprafața deltei, etc., pentru a numi doar cele mai importante contribuții aduse de proiect. 

Contactele institutionale stabilite cu multe alte centre de cercetare (facultati, muzee, laboratoare de 

analize, șantiere și echipe de arheologi, Asociația Internațională a Dunării, centrul de cercetare 

DANUBIUS, etc.), cu autorități ale statului (ANCPI, Inspectoratul General al Poliției de Frontiera, 

Administrația Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, Comisia de Patrimoniu, etc.) demonstrează 

utilitatea activităților desfășurate atât pentru mediul academic, cât și pentru activitățile de planificare 

și administrare a teritoriului. Toate aceste realizări, precum și unele obiective deocamdată 

neîmplinite, ne întăresc dorința și determinarea de continuare, diversificare și extindere areală a 

activităților prin propunerea unor noi proiecte de cercetare. Prinderularea proiectului nucleu, s-au 

creat totodată premise puternice pentru dezvoltarea și propunerea unor proiecte cu participare 

extinsă, atât din țară,cât și din afară. 

 

 

Obiectiv 3: Aprofundarea cunoasterii in domeniul resurselor minerale si energetice; implementarea 

de tehnologii/echipamente performante in vederea asigurarii resurselor necesare economiei 

nationale 

 

PN 16 45 03 01 - Studiul complex al hazardurilor marine generatoare de risc pentru activitatile 

explorare – exploatare a resurselor, prin utilizarea combinata a tehnologiilor de achizitie geofizica 

(seismica 2D, OBS, multibeam, side scan sonar, sub-bottom profiler, etc) dublate de interpretarea 

geologica a informatiilor 

 

Pentru inceput s-a facut o documentare asupra metodelor de cercetare necesare pentru indeplinirea 

obiectivelor proiectului. Astfel s-au identificat echipamentele necesare pentru achizitia de date 

geofizice: masuratori seismice 2D, OBS, masuratori batimetrice cu ecosondor multifascicol 

(multibeam), masuratori cu sonarul cu scanare laterala (side scan sonar), musuratori cu sub-bottom 

profiler, magnetometrul. 

Pe langa identificarea echipamentelor s-a realizat o etapa de documentare asupra informatiilor 

geologice si geofizice deja existente despre zonele vulnerabile la producerea de hazarduri naturale 

marine (zone cu acumulari de gaze de suprafata, zone active tectonic, etc.). 

A urmat  în cadrul Fazei a 2a o  campanie de mare la bordul navei de cercetare Mare Nigrum unde s-

au realizat măsurători de batimetrie, măsurători cu sonarul lateral (Side Scan Sonar), profilare 

seismo-acustică (Sub-bottom Profiler), magnetometrie și măsurători seismice 2D. 

În urma analizării datelor centralizate în cadrul Fazei 1 a acestui proiect s-au ales profilele regionale 

de interes unde s-au achiziționat datele mai sus menționate. 
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În cadrul Fazei 3 s-a continuat achizitia de date realizându-se  2 campanii de teren în perioada 14-17 

octombrie 2016 și 31 octombrie – 2 noiembrie 2016. 

În cadrul acestor campanii de mare la bordul navei de cercetare Mare Nigrum s-au realizat măsurători 

de batimetrie, profilare seismo-acustică (Sub-bottom Profiler), magnetometrie și măsurători seismice 

2D. 

În urma analizării datelor achizitionate în cadrul Fazei 2 a acestui proiect s-au ales 2 zone de interes 

unde s-au achiziționat datele mai sus menționate, pentru detalierea acestor zone din punct de vedere 

geofizic. 

Faza 4 a prezentului proiect a constat în procesarea datelor achiziționate în cadrul fazelor anterioare 

(Faza 2 și Faza3).  Astfel datele de batimetrie, subbotom profiler, magnetometrie și seismică 2D au fot 

procesate folosind programe software specializate pentru identificare posibilelor zone de risc 

generatoare de hazarduri. 

În același timp s-a realizat un studiu asupra datelor geologice existente și a tectonicii Mării Negre 

împreună cu identificarea tipurilor de hazarduri ce pot influența viitoare configurație a bazinului Mării 

Negre. 

Ultima faza a proiectului a constat în interpretarea datelor și realizarea de harți de risc pentru platoul 

continental al Mării Negre. 

În faza finală a proiectului au fost interpretate 10 profile seismice la 3 orizonturi (Top Pliocen-

Cuaternar, Top Reper Miocen 2 și Top Reper Miocen 1), atât în amplitudine cât și în atributul numit 

fază instantanee. Profilele seismice achiziționate au fost de o calitate bună pentru obiectivul 

cercetării, până la aproximativ 0.9-1 secunda, asociate cu o adâncime de până la aproximativ 800m. 

La orizonturile din Miocen s-au conturat zone de hazard, și anume cele de tip gas chimney și gas 

seeps, alunecări gravitaționale cât și zone de falii posibile active.  

În ceea ce privește cutremurele, s-a apelat la literatura  de specialitate unde s-a considerat că 

sistemul de falii din perimetrul cercetat corespunde prelungirii faliilor majore definite în literatura. S-

a luat în considerare și secțiunile geologice  regionale (în special după Moroșanu, 2007, 2012), pentru 

o corelare cât mai bună între ele și actualele profile seismice realizate în cadrul acestui proiect.  

Scopul acestui  proiect a fost delimitarea unor zone conținând fenomene de tip hazard (alunecări 

gravitaționale, corelarea cutremurelor cu faliile interpretate pe profilele seismice și cu cele majore 

din vestul perimetrului cercetat - Peceneaga-Camena, Capidava-Ovidiu, evidențierea zonelor cu 

acumulări de gaze în sedimente = gas chimney și gas seeps = "pungi de gaze la suprafață"), cât și 

realizarea unor hărți de risc pentru platoul continental al Mării Negre, cu accent pe zonele cu 

acumulările de gaze de suprafață, zone cu hazard tectonic datorat faliilor și a unor zone cu risc 

datorat cutremurelor. 

S-au realizat 2 hărți la cele 2 repere din Miocen cu conturarea zonelor de hazard (corelate în special 

cu sistemul de falii, dar nu exclusiv) și pe baza acestora s-au realizat 2 hărti cu extinderea regională a 

fenomenelor de tip hazard ținând cont de distribuția regională a cutremurelor în Bazinul Vestic al 

Mării Negre, inclusiv a zonei Shabla, situate la 15 kilometri sud de Vama Veche. 

După cum se observă pe hărțile detaliate ale zonei studiate, există o corelare bună între rezultatele 

obținute din metodele geofizice combinate utilizate în cadrul acestui proiect, ceea ce confirmă faptul 

că utilizarea combinata a tehnologiilor de achiziție geofizică (seismică 2D, multibeam, Side Scan 

Sonar, Sub-Bottom Profiler, etc) dublate de interpretarea geologică a informațiilor poate oferi 
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informații vitale pentru studiul complex al hazardurilor marine generatoare de risc pentru activitățile 

explorare – exploatare a resurselor. 

Utilizând tehnologiile geofizice combinate se pot oferii informații detaliate privind zonele de risc, atât 

în adâncime (seismică și Sub-Bottom Profiller) cât și îin suprafață (batimetrie) pentru zone de interes, 

de ordinul câtorva metrii, aceste metode geofizice fiind complementare, pentru creșterea rezoluției și 

încrederii rezultatelor obținute. 

Pe baza rezultatelor obținute în cadrul acestui proiect, putem afirma că metodologia geofizică 

combinată utilizată în cadrul acestui proiect, din punct de vedere al achiziției, procesării și 

interpretării datelor, poate fi utilizată cu success în viitoare studii având același scop ne mai fiind 

nevoie de o cercetare prealabilă privind parametrii de achiziție și procesare, scutindu-se astfel timp, 

resurse umane și implicit buget. 

 

PN 16 45 03 02 - Investigatii complexe, geologice si geofizice pentru punerea in evidenta a 

rezervelor de agregate minerale localizate pe selful intern românesc al Marii Negre  

In anul 2016 au fost derulate activitati in cadrul a trei faze. In cadrul fazei 1 de execuție (Inventarierea 

şi centralizare informaţiilor semnificative existente, elaborarea metodologiei de lucru) s-a procedat la 

inventarierea materialelor bibliografice, a bazelor de date şi GIS existente în general şi la nivelul 

institutului GeoEcoMar, în vederea elaborării strategiei de cercetare pentru îndeplinirea obiectivelor 

generale şi specifice ale proiectului.  

Sinteza informaţiilor a permis întocmirea în format numeric a unor hărţi ce s-au folosit ca hărți de 

bază pentru proiectarea lucrărilor de cercetare din cadrul fazei a doua de realizare a proiectului. Faza 

2 - Realizarea de cercetări de teren în sectorul nordic al României la Marea Neagră  

In perioada 2-9 iulie 2016 s-a efectuat expediția MN152, din cadrul prezentului proiect. In timpul 

expediției s-au efectuat următoarele tipuri de de înregistrări și probări de sedimente: 

- echosondare multifascicul (multibeam bathymetry) - MBES 

- sondor de sedimente (seismică de foarte înaltă rezoluție cu sursă de tip ‘’pinger”  (sub-bottom 

profiling) - SBP 

- sonar cu fascicule laterale (side scan sonar) - SSS 

- probare cu carotierul gravitațional 

- probare de suprafață, cu boden greifer de tip Van Veen, pentru caracterizarea habitatelor de fund 

Au fost înregistrați câte aproximativ 485 km de profil cu metodele MBES, SBP și SSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta cu profilele de SBP executate în perimetrul nordic 
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Faza 3  Analiza probelor și procesarea datelor din sectorul nordic al României la Marea Neagră.  

Procesarea datelor a fost efectuată pe cele trei tipuri de date (ecosondare multifascicul – MBES,    

sondor de sediment – SBP, de la englezescul sub-bottom profiling, și sonar cu fascicule laterale – SSS, 

de la side scan sonar).  La interpretarea preliminară a informațiilor obținute se confirmă strategia de 

căutare a zonelor de valuri de nisip și a barierelor litorale fosile, de regulă formate din acumulări de 

nisip. Aceste două tipuri de elemente au origini oarecum diferite, dar în contextul evoluției Mării 

Negre de la ultimul maxim glaciar și până în zilele noastre, de cele mai multe ori este greu de 

determinat numai după secțiunile de seismică de foartă înaltă rezoluție (SBP). Informațiile 

complementare furnizate de metodele MBES și SSS nu sunt suficiente pentru a elucida dilema originii 

acestor două tipuri de elemente, datorită faptului că la adîncimi mici ale apei (așa cum este gradul 

zonei noastre de lucru), gradul de acoperie a celor două metode (suprafața scanată) este mic și nu 

poate furniza contextul morfologic necesar. In ciuda acestor neajunsuri, datorate strict constrâgerilor 

obiective ale zonei investigate (adâncimi mici), datele obținute sunt deosebit de valoaroase. 

 In anul 2017 proiectul s-a derulat prin realizarea a șapte faze de execuție (F1- 7). 

In aceste faze de execuție s-a investigat zona nordică, centrală și sudică a shelfului românesc la Marea 

Neagră, pentru adîncimi ale apei în general mai mici de 50m, în vederea identificării zonelor cele mai 

favorabile acumulărilor de nisip, care prin explorări-exploatări să poată fi folosit la alimentarea 

artificială a plajelor. 

Investigațiile au fost realizate cu un complex de metode seismo-acustice: 

- Batimetrie multifascicul - MBES 

- Sonar lateral - SSS 

- Sondor de sedimente (Sub-bottom Profiling) -  SBP 

- probe prelevate cu carotierul gravitațional și boden greifer  de tip Van Veen Grab 

Acest complex de metode a permis (după procesarea, reprezentarea grafică în format electronic, 

inclusiv de tip GIS și interpretarea acestor informații), producerea unei hărți la nivelul arealului 

investigat (s-au integrat  datele din anii 2016-207), care să prezinte zonele cele mai favorabile 

prezenței acumulărilor de nisip. În sprijinul realizării hărții sus menționate au fost procesate și 

reprezentate și un număr de peste 215 secțiuni de tip SBP, care se pot folosi în eventuale proiecte 

ulterioare de explorare-exploatare a nisipului de pe platoul continental românesc la Marea Neagră. 

 

 

PN 16 45 03 03 - Studiu geologic si geofizic complex al bazinelor de sedimentare din România in 

vederea conturarii celor mai adecvate structuri pentru stocarea de energie si CO2  

 

Obiectivul general al proiectului a fost conturarea unor soluții de stocare geologică a energiei și a CO2 

pentru stimularea producției de energie regenerabilă în România combinată cu o reducere a 

exportului energetic și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Pentru îndeplinirea obiectivului general, am avut în vedere în implementarea proiectului, 

următoarele obiective secundare: 

• Evaluarea potențialului de stocare geologică de energie în bazinele de sedimentare din 

România 

• Conturarea a două soluții geologice de stocare a energiei 
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• Evaluarea potențialului de stocare a CO2 în Depresiunea Histria (Marea Neagră) 

• Conturarea unor soluții de stocare a CO2 în Depresiunea Histria (Marea Neagră) 

 

În prima fază a proiectului am realizat o primă evaluare a posibilităților de stocare a energiei în 

bazinele de sedimentare din România. Siturile potențiale de stocare a energiei au fost trecute într-o 

bază de date împreună cu proprietățile lor geologice și estimările capacităților de stocare a energiei. 

Din siturile identificate în prima etapa am selectat în faza a doua a proiectului două situri potențiale 

de stocare a energiei, zona exploatării de sare prin disoluție de la Târgu Ocna și zăcământul epuizat 

de gaze de la Pitulați. În aceste două zone au fost achiziționate date geofizice (gravimetrie și 

electrometrie) în vederea caracterizării. Datele achiziționate au fost procesate, interpretate și 

modelate, rezultând hărți și modele geofizice. 

Faza a treia s-a concentrat pe evaluarea capacității de stocare a energiei (aer comprimat și hidrogen) 

în structurile investigate geofizic, evaluarea teoretică a integrității structurale a acestora, precum și 

pe inventarierea potențialilor operatori de stocare geologică a energiei și a surselor ce pot furniza 

energie de stocat pentru siturile investigate. 

În cea de-a patra fază a proiectului a fost făcut un studiu cu privire la posibilitățile de stocare a CO2 în 

Depresiunea Histria ce a presupus și întocmirea unei baze de date cu siturile potențiale de stocare 

identificate, precum și realizarea unor hărți în mediu GIS cu distribuția siturilor, zăcăminte de 

hidrocarburi și elemente structurale din regiune. 

Faza cinci a proiectului a fost centrată pe selecția celui mai favorabil potențial sit de stocare geologică 

a CO2 din Depresiunea Histria și pe realizarea modelului geologic și geofizic complex al acestuia. 

În ultima fază a proiectului, faza 6, toate datele inventariate în proiect și rezultatele proiectului au 

fost integrate într-o bază de date cu interfață web la care s-a conectat și o hartă interactivă. 

 

Descrierea activităţilor (utilizând şi informațiile din rapoartele anuale) 

- Studiu privind potențialul de stocare a energiei în bazinele de sedimentare din România. 

Identificarea unor situri potențiale de stocare a energiei (aer comprimat și hidrogen) și estimări ale 

capacităților de stocare. Selecția a două situri. 

- Studiu de caracterizare geologică și geofizică a două situri potențiale de stocare a energiei. 

Realizarea modelelor geofizice pe baza unor noi date achiziționate în teren. 

- Studiu privind capacitatea de stocare a energiei și integritatea structurală a siturilor 

investigate geofizic.  

- Studiu cu privire la posibilitățile de stocare geologică a CO2 în Depresiunea Histria (Marea 

Neagră) și la identificarea unor structuri potențiale de stocare; 

- Caracterizarea preliminară a unui sit potențial de stocare geologică a CO2 din Depresiunea 

Histria (Marea Neagră) 

- Realizarea unei baze de date cu interfață web și a unei hărți interactive incluzând informațiile 

geologice și geofizice colectate pentru evaluarea potențialului de stocare a energiei din bazinele 

de sedimentare din România și de stocare geologică a CO2 din Depresiunea Histria (Marea 

Neagră). 

 

O primă evaluare a posibilităților de stocare a energiei în bazinele de sedimentare din România din 

care a rezultat o listă cu situri potențiale a fost realizata in cadrul acestui proiect. Astfel au fost 
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identificate ca soluții de stocare nouă zăcăminte de gaze epuizate (Căzănești, Galicea, Ciofrângeni, 

Golești, Tomnatec, Ortișoara, Arpășel, Grăjdana, Ghergheasa) și zăcăminte de sare exploatate prin 

disoluție (Ocna Mureș, Ocnele Mari, Târgu Ocna, Cacica). Fiecare soluție de stocare a fost 

caracterizată prin punerea în evidență a caracteristicilor geologice și prin estimări teoretice ale 

capacității de stocare a energiei. Capacitatea volumetrică totală de înmagazinare a hidrogenului în 

zăcămintele de gaze epuizate identificate a fost estimată la 26 584 760,00 m3, cu o capacitate 

energetică de 5316,95 GW, la un factor de eficiență a stocării de 2 %. Capacitatea de stocare a aerului 

comprimat în cavernele de sare formate prin disoluţie în zăcămintele identificate a fost estimată la 1 

715 000 m3, iar capacitatea energetică 1811,04 GW, luând în considerare întregul volum al 

cavernelor. Totodată, informațiile colectate pentru aceste situri, precum și potențialele surse 

regenerabile la care s-ar putea aplica tehnologia de stocare a energiei, au fost digitizate și transpuse 

hărți realizate în mediu GIS. 

Pe baza informațiilor colectate am selectat două situri potențiale de stocare a energiei pe care le-am 

investigat geofizic (gravimetric și electrometric), anume Târgu Ocna și Pitulați. Interpretarea și 

modelarea datelor geofizice au pus în evidență probleme legate de controlul dizolvării în zona de 

exploatare a sării prin disoluție de la Târgu Ocna și posibile falii/fracturi în structura gazeiferă Pitulați. 

În urma investigării geofizice a rezultat și harta gravimetrică a perimetrului de exploatare a sării prin 

disoluție de la Târgu Ocna. 

Studiul privind capacitatea de stocare a energiei și integritatea structurală a siturilor investigate 

geofizic a pus în evidență posibile probleme de integritate structurală. Astfel, modelarea geofizică a 

arătat o tendință clară de unire a cavernelor create prin disoluție de la Târgu Ocna. Pentru structura 

Pitulați, problemele puse în evidență, pe lângă posibilele falii evidențiate gravimetric, sunt legate de 

integritatea sondelor ce interceptează structura până în Mezozoic. Recomandările acestui studiu se 

referă la efectuarea unui studiu de tomografie seismică în perimetrul exploatării sării prin disoluție de 

la Târgu Ocna, achiziționarea unor profile seismice 2D pe structura Pitulați și studiul integrității 

sondelor pe această structură. 

Studiul posibilităților de stocare geologică a CO2 pentru Depresiunea Histria a avut ca rezultat în 

primul rând identificarea potențialelor formațiuni rezervor, a formațiunilor protectoare și a 

posibilelor tipuri de capcane care ar putea asigura închiderea rezervoarelor. Mai mult, acest studiu a 

permis și identificarea unor posibilități de aplicare a tehnologiei CO2-EOR, precum și a unui număr de 

șapte structuri ce ar putea constitui situri de stocare. O parte dintre aceste structuri sunt situate pe 

flancul sudic al depresiunii (Venus, Iris, Lotus, Tomis) și o altă parte pe flancul nordic (Minerva, 

Albatros, Ovidiu). 

Un alt rezultat al studiului posibilităților de stocare geologică a CO2 în Depresiunea Histria (Marea 

Neagră) a fost selecția unei structuri ce ar putea constitui un bun sit pentru stocarea geologică a CO2, 

anume structura Tomis. 

În cadrul structurii Tomis am identificat trei posibile soluții de stocare, două rezervoare bune în facies 

arenitic (Albian, Neocomian) și un posibil rezervor în facies calcaros (Senonian), protejate de 

formațiuni argiloase. De asemenea există și o formațiune protectoare secundară, formațiunea 

oligocenă, cu o bună continuitate pe întreaga suprafață a Depresiunii Histria, în facies predominant 

argilos, cu grosimi medii mari (aproximativ 500 m). Cea mai bună soluție pentru stocarea geologică a 

CO2 în Depresiunea Histria (Marea Neagră) considerăm a fi, pe baza datelor disponibile, rezervorul 
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din Neocomian, alcătuit din conglomerate și gresii, protejat în principal de marnele cenușii siltice 

cenomaniene și secundar de argilele oligocene. 

Toate datele colectate și achiziționate în cadrul proiectului, precum și rezultatele obținute, au fost 

integrate într-o bază de date cu interfață web. Baza de date este accesibilă din browser de tip Mozilla 

Firefox sau Chrome, unor utilizatori autorizați cărora li s-a creat un cont și o parolă. La baza de date a 

fost conectată și o hartă interactivă a proiectului , ce permite o localizare facilă a soluțiilor de stocare 

identificate și o vizualizare rapidă a informațiilor relevante legate de acestea. Accesul la baza de date 

poate fi dat și operatorilor de stocare interesați dacă acest lucru va fi solicitat, după o aprobare 

prealabilă din partea conducerii institutului. 

Toate obiectivele proiectului au fost îndeplinite integral, realizând o primă evaluarea a posibilităților 

de stocare a energiei în România și a posibilităților de stocare geologică a CO2 din Depresiunea Histria 

(Marea Neagră). 

 

 

Obiectiv 4: Realizarea de studii strategice de interes national, strategii, prognoze, insotite de      

redactarea de materiale specifice (harti, profile, coloane, etc), necesare dezvoltarii durabile a 

României 

 

PN 16 45 04 01 - Cartografierea geologica – geofizica – geoecologica a platoului continental 

românesc al Marii Negre 

Obiectivul major al proiectului PN 16 45 04 01 l-a constituit cartarea complexă, batimetrică, 

magnetică, geologică-sedimentologică şi biologică a platoului continental românesc în vederea 

completări (reactualizării) cunoaşterii geologice a platoului continental românesc al Mării Negre şi a 

redactării de hărţi tematice geologice-sedimentologice, batimetrice, magnetice, geoecologice etc., la 

scara 1:50000. Pentru realizarea acestor obiective s-a preconizat o abordare complexă, holisti-

sistemică, implicând cercetări geologice, sedimentologice, geofizice, geochimice şi biologice. 

Activităţile anuale efectuate în cadrul proiectului au fost repartizate în cinci etape: 

– alegerea perimetrului de lucru şi pregătirea campaniei de mare; 

– activităţi pe mare: cartare batimetrică şi magnetică, colectare de probe de sedimente 

geologice şi biologice, suplimentate ocazional cu investigaţii în coloana de apă (profile CTD şi/sau 

colectarea de probe de apă), având ca scop o caracterizare sumară a mediului de sedimentare. 

– analize de laborator sedimentologice (granulometrie), geochimice şi biologice; 

– prelucrarea şi interpretarea datelor; 

– elaborarea hărţilor tematice la scara 1:50000, 

repartizate în patru faze (opt faze pentru cei doi ani ai proiectului). 

Pe durata proiectului au fost efectuate investigaţii complexe în perimetrele a două foi de 

hartă la scara 1:50000 – L35-132B şi L35-132D. 

Activităţile pe mare au fost realizate în cadrul a patru expediţii efectuate cu nava de cercetări 

marine R/V Mare Nigrum totalizând 33 zile de mare şi s-au concretizat în: 

– 3600 km de profile de măsurători batimetrice şi magnetice. Măsurătorile batimetrice au 

fost realizate cu un sistem multibeam SEABEAM 1000, produs de firma ELAC-NAUTIK, un sistem 

performant care furnizează o imagine continuă a fundului mării; măsurătorile magnetice au fost 
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realizate cu un magnetometru Geometrics model G-877, înlocuit în anul 2015 cu un magnetometru 

Geometrics model G-882, mult mai performant; 

– 16 profile CTD cu înregistrarea continuă a adâncimii (presiunii), conductivităţii/salinităţii, 

temperaturii, concentraţiei şi saturaţiei oxigenului dizolvat, concentraţia clorofilei a, 

transmisiei/absorbţiei luminii şi turbidităţii şi colectarea a 71 probe de apă, analizate în totalitate la 

bordul navei pentru conductivitate/salinitate, concentraţia şi saturaţia oxigenului dizolvat, pH, Eh, 

nutrienţi (determinări informative) – SiO2, NO2, NO3, PO4. De asemenea au fost colectate 53 probe de 

apă pentru determinarea concentraţiilor clorofilelor a, b şi c, a căror prelucrare preliminară (filtrare) 

s-a realizat la bordul navei, determinările efectuându-se în laboratorul central şi 71 probe de apă 

pentru determinări de precizie ale nutrienţilor. 

– în perimetrele celor două foi de hartă investigate au fost efectuate 200 staţii de colectare 

pentru probe de sediment destinate analizelor de laborator sedimentologice şi geochimice. 

Colectarea probelor primare în perimetrul foii L35-132B s-a făcut în general cu un bodengreifer 

model Van Veen. Pentru aprecierea evoluţiei temporale a proceselor sedimentare în 8 staţii din 

perimetrul fiecărei foi probarea sedimentelor a fost suplimentată cu probe colectate cu multicorer-ul 

MARK II-400. In perimetrul foii L35-132D colectarea probelor de sedimente pentru toate tipurile de 

analize s-a realizat cu ajutorul unui multicorer Mark II-400. Pentru analizele granulometrice şi 

geochimice s-au colectat probe în toate cele 100 staţii de probare proiectate. Din fiecare staţie una 

dintre carote a fost fotografiată, descrisă în detaliu şi subprobată după cum urmează: 

➢ în cele opt staţii în care au fost efectuate profilele CTD s-a realizat o probare de detaliu, 

cu intervale de probare 0-1, 1-2, 2-4, 4-6 şi 9-11 cm; 

➢ în celelalte 92 staţii din fiecare carotă s-a recoltat câte o probă reprezentativă din 

intervalul 0-2 cm. 

– s-au colectat în total 74 probe biologice pentru determinarea asociaţiilor faunistice 

macrobentale şi 23 probe pentru determinarea asociaţiilor faunistice meiobentale. 

Un total de 280 probe de sedimente superficiale au constituit subiectul analizelor 

granulometrice şi al determinărilor concentraţiei carbonatului de calciu, rezultatele obţinute 

permiţând clasificarea sedimentologică şi chimică a sedimentelor. 

Pentru a realiza o caracterizare chimică cât mai complexă şi o evaluare a evoluţiei în timp a 

proceselor sedimentare şi poluării, circa 20% din probele colectate cu bodengreiferul în perimetrele 

foilor de hartă (40 probe), la care s-au adăugat 80 probe de sedimente din carote au constituit 

subiectul unor analize chimice complexe care au avut în vedere determinarea a 16 parametri 

incluzând componenţi majori (CaCO3, TOC – carbon organic total şi Fe2O3), minori (TiO2 şi MnO) şi o 

serie întreagă de elemente urmă printre care unele cu toxicitate biologică ridicată (Pb şi Cd sunt 

incluse pe „lista neagră” – Directiva 76/464 EEC, 1976) – Zr, Sr, Rb, Zn, Ni, Cr, V, Co, Cu, Pb şi Cd (Zn, 

Ni, Cr, Co, Pb, Cu şi Cd). 

Analizele biologice au urmărit determinarea calitativă şi cantitativă a formelor macro- şi meiobentale, 

unul dintre cei mai buni indicatori ai stării de sănătate a mediului marin. 

Activităţile pe mare şi analizele de laborator efectuate pe durata proiectului s-au concretizat 

în următoarele realizări: 

– 2016 – finalizarea lucrărilor de cartare în perimetrul foii de hartă la scara 1:50000 L35-132B 

şi elaborarea hărţilor tematice batimetrice, magnetice, distribuţiile carbonatului de calciu şi 
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carbonului organic total, distribuţiile densităţii şi biomasei organismelor macro- şi meiobentale, harta 

habitatelor biologice din perimetrul foii de hartă; 

– 2017 – finalizarea lucrărilor de cartare în perimetrul foii de hartă la scara 1:50000 L35-132D 

şi elaborarea hărţilor tematice batimetrice, magnetice, distribuţiile carbonatului de calciu şi 

carbonului organic total, distribuţiile densităţii şi biomasei organismelor macro- şi meiobentale, harta 

habitatelor biologice din eprimetrul foii de hartă. 

Lucrările de cartare efectuate au completat imaginile batimetrică, magnetică, geologică-

sedimentologică şi biologică ale platoului continental românesc în sectorul cuprins între latitudinile 

44°20'N şi 44°40'N şi longitudinele 29°45'E până la 30°00'E, corespunzătoare unor adâncimi ale apei 

variind între cca. 58 m şi 70 m. Ele au permis identificarea limitei de minimă adâncime a zonei de 

formare a nodulilor de fier şi mangan de mică adâncime, un proces cu un rol deosebit de important în 

bilanţul unor metale (mai ales Ni, Co, Ba). 

Având în vedere realizările obţinute, continuarea programului de cartare a platoului continental 

constituie o cerinţă obligatorie de importanţă naţională. Menţionăm că, în momentul de faţă, INCD 

GeoEcoMar este singurul institut din România capabil să realizeze o astfel de cartare complexă. 

 

 

PN 16 45 04 02 - Dezvoltarea bazei de metadate şi date geografice pentru şi în acord cu programul 

ştiinţific de cercetare DELMAR  

 

- Analiza tipurilor de date existente si proiectarea bazei de metadate 

(Realizarea schemei metadatelor şi modul de legare al acestora cu datele propriu-zise) 

- Introducerea de date in baza de metadate si dezvoltarea de aplicatii pentru controlul calitatii 

datelor  

(Stocarea parţială a metadatelor, dezvoltarea de aplicaţii software) 

- Realizarea unei baze de date pilot 

(Stocare unui volum de date care va permite testarea schemei, funcţionalităţii şi 

interoperabilităţiibazei de date) 

- Testarea si dezvoltarea de aplicatii pentru controlul calitatii datelor si  exploatarea bazei de date 

pilot 

(Dezvoltarea de aplicaţii software pentru testarea şi exploatare bazei de date) 

- Incarcarea datelor din programul DELMAR in baza de date  

(Introducerea datelor proiectelor DELMAR in sistem, controlul de calitate al acestora) 

- Incarcare ultimelor date din programul DELMAR. Testarea si dezvoltarea de aplicatii pentru 

exploatarea bazei de date DELMAR 

(Finalizarea introducerii de date DELMARin sistem, dezvoltarea de aplicaţii pentru procuţia de 

rapoarte şi hărţi digitale) 

- Test area finala a bazei de date și încărcarea sa cu informații 

(Realizarea bazei de date, teste de interogare) 
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PN 16 45 04 03 - Cartarea habitatelor bentale de pe platforma continentala românească a Mării 

Negre - instrument pentru utilizarea durabilă a resurselor marine, inclusiv conservarea lor   

 

În cadrul celor șapte faze efectuate în 2016 și 2017, au fost elaborate următoarele activități: 

1. Identificarea şi analiza factorilor şi a pragurilor care contribuie la delimitarea şi 

distribuţia habitatelor bentale şi stabilirea criteriilor pentru prioritizarea habitatelor 

care vor fi cartate ulterior 

2. Investigarea habitatelor bentale din zona nordică a litoralului românesc al Mării Negre 

3. Evaluarea stării actuale şi a tendinţelor de evoluţie a habitatelor bentale din zona 

nordică a litoralului românesc al Mării Negre 

4. Investigarea habitatelor bentale din zona sudică a litoralului românesc al Mării Negre 

5. Identificarea presiunilor naturale şi socio-economice exercitate asupra habitatelor 

bentale investigate şi evaluarea modificărilor sub impact antropic și natural (efecte 

climatice) 

6. Stabilirea stării actuale a habitatelor bentale din zona sudică a litoralului românesc al 

Mării Negre şi evaluarea beneficiilor acestora pentru anumite sectoare ale “Blue 

Economy” 

7. Completarea/actualizarea parametrilor de evaluare a stării ecologice a habitatelor 

bentale din zona de larg a platformei continentale românești a Mării Negre 

Rezultatele obținute în cadrul proiectului au fost următoarele: 

- Analiza sintetică a distribuţiei biocenozelor bentale pe baza datelor din literatura de 

specialitate, care evidențiază faptul că, din anii 1970 şi până în prezent cartarea habitatelor nu 

a avut un caracter sistematic, ci mai degrabă fragmentar, dacă nu chiar arbitrar, din acest 

motiv şi absenţa, la ora actuală, a unor hărţi moderne, care să acopere integral, cel puţin 

suprafaţa unui habitat din zona şelfului românesc extern 

- Studiu privind factorii care contribuie la delimitarea şi distribuţia habitatelor bentale; 

stabilirea thresholdurilor (limitelor) habitatelor, care vor fi stabilite şi validate statistic. A fost 

stabilită metodologia de delimitare a unităților bionomice și a habitatelor bentale conform 

sistemului actual care se bazeaza pe stabilirea valorilor factorilor fizici relativ constanti 

(salinitate, temperatura, sigma-tetha etc) ce pot fi considerate praguri intre aceste unitati și, 

deci, proprii respectivei unități bionomice. S-au identificat 5 factori pentru unități bionomice și 

10 pentru habitate bentale. 

- Stabilirea criteriilor pentru prioritizarea habitatelor care vor fi cartate şi care vor fi 

folosite ulterior, pentru introducerea şi armonizarea programelor de monitoring naţionale şi 

regionale, ţinând cont de aplicarea DCSM atât în România, cât şi în Bulgaria (statele UE 

membre). Au fost stabilite 3 criterii majore pentru priotizarea habitatelor investigate. 

- Studiu privind identificarea presiunilor naturale și socio-economice de la litoralul 

românesc al Mării Negre. În urma acestui studiu s-a constatat că cele mai impactate sunt 

habitatele de mâl și mâl nisipos din infralitoralul sudic, nisip mâlos din infralitoralul nordic și 

mâluri terigene din circalitoral. 

- Evaluarea modificărilor distribuţiei habitatelor bentale sub impact antropic şi natural 

prin analiza vulnerabilității acestora în funcție de indicatorii biologici afectați de presiuni 
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(elaborarea matricilor de impact pentru cateva habitate bentale predominante situate în zona 

litorală în ROSCI0237 și ROSCI0094). 

Un alt rezultat important obținut în cadrul proiectului a fost obținerea unui set valoros de date 

în cadrul celor trei expediții științifice (MN147, MN164 și MN170) realizate cu N/C Mare 

Nigrum în perioada aprilie 2016, martie 2017 și septembrie 2017, în trei perimetre situate 

unul în zona nordică și două în zona sudică a litoralului românesc al Mării Negre. Toate datele 

au fost achiziționate pentru identificarea și cartarea habitatelor marine bentale, dar și pentru 

evaluarea stării ecologice a acestora. Prin urmare, în 2016, în perimetrul fostului sit Natura 

2000 ROSCI0237 Structuri metanogene submerse de la Sf. Gheorghe au fost obținute 

următoarele rezultate: 

- Cartarea seismo-acustică elaborată pe o suprafaţă de app. 15 km2 a permis obţinerea 

următoarelor: 

• Harta batimetrică a zonei de studiu 

• Harta reflexiilor diferitor tipuri de substrat a zonei de studiu 

- Cercetările sedimentologice au permis evidenţierea a două tipuri de sedimente: 

• sedimente terigene fine (enclavele din zonele depresionare) 

• sedimente mâloase în amestec cu scrădiş. 

- Cercetările hidrochimice şi geochimice au evidenţiat că factorii fizico-chimici contribuie 

într-o proporţie mai mică la distribuţia habitatelor bentale. 

- Coroborarea datelor obținute cu sonarul lateral, Multibeam-ul și probele 

sedimentologice/biologice a permis realizarea unei hărţi a habitatelor prezente în perimetrul 

studiat bazată în primul rând pe tipul de substrat (mâl, mâl nisipos, scrădiş grosier, etc.) 

definitoriu în selecţia principalelor comunităţi de organisme bentale, acestea sunt după cum 

urmează:  

• Nisipurile mâloase şi mâlurile nisipoase din infralitoralul inferior – circalitoralul superior 

cu Upogebia pusilla 

• Mâluri terigene cu Melinna palmata în asociere cu Abra nitida şi Nepthys hombergii din 

circalitoralul superior 

• Mâluri în amestec cu scrădiş organogen cu Abra nitida - Pitar - Spisula - Cardiidae – 

Nephtys în asociere cu bancurile de midii din circalitoralul superior 

- Pe baza rezultatelor obținute starea ecologică a macrozoobentosului, în habitatele 

analizate, este bună pentru zona investigată, care este o zonă cu o amprentă de factori 

perturbatori naturali majori (aport de apă dulce, rată de sedimentare ridicată, variaţii 

sezoniere ale factorilior fizico-chimici, etc.). 

În 2017, în perimetrul siturilor Natura 2000 Cap Aurora (ROSCI0281) și Costinești - 23 August 

(ROSCI0293) au fost obținute următoarele rezultate: 

- Cartarea seismo-acustică elaborată pe o suprafaţă de app. 39,5 km2 a permis obţinerea 

următoarelor hărți: 

• Harta batimetrică a zonei de studiu 

• Harta sonografică (reflexiilor diferitor tipuri de substrat) a zonei de studiu 

- Cercetările sedimentologice au permis evidenţierea a patru tipuri de sedimente: 

• sedimente terigene fine (enclavele din zonele depresionare), cu reflexie acustică 

redusă (mâluri), 
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• sedimente mixte - mâloase în amestec cu scrădiş organogen (zone cu reflexie acustică 

moderata), 

• sedimente grosiere (scradis organogen) (zone cu reflexie acustică ridicată), 

• piatră (zone cu reflexie acustică foarte ridicată). 

- Evaluarea compoziţiei taxonomice a faunei macrozoobentale, cât şi a abundenţei lor, 

în coroborare cu datele privind natura tipului de substrat din zona analizată, a permis 

evidenţierea a cinci habitate bentale, după cum urmează:  

• Circalitoralul cu sedimente grosiere cu Mytilus galloprovincialis și polichete Spionidae 

și Nereididae, 

• Circalitoralul cu mâluri terigene fine cu Upogebia pussila și Mya arenaria, 

• Circalitoral cu mâluri cu Mya arenaria, oligochete și Nephtys hombergi 

• Circalitoralul cu sedimente mixte cu Spisula subtruncata, Pitar rudis Polititapes aurea și 

Nephtys hombergi, 

• Circalitoralul pietros cu recifi biogeni de Mytilus galloprovincialis. 

- Pe baza datelor de abundenţă numerică şi ponderală au fost elaborate hărţile de 

distribuţiei a speciilor formatoare de habitate (Mytilus galloprovincialis, Spisula subtruncata, 

Mya arenaria şi Nephtys hombergi) şi de exploatare non-piscicole (Mytilus galloprovincialis). 

- Per ansamblu, starea ecologică a macrozoobentosului din habitatele investigate este în 

proporţie de 65% bună în zona investigate din sudul litoralului românesc al Mării Negre. Acest 

fapt, ne indică că sistemul ecologic nu este pe deplin refăcut, iar persistența presiunilor 

antropice pot transforma, în orice moment, acest sistem fragil cu tendință de refacere în unul 

vulnerabil. 

Derularea acestui proiect a permis și o aducere la zi a inventarului biodiversității (zooplancton, 

macrozoobentos și meiobentos), o estimare a densitaţilor si biomaselor realizate de către 

acestea. In felul acesta s-a realizat o cunoaştere mai aprofundată a dinamicii, a potenţialului 

biotic şi a productivităţii lor, în vederea acumulării unor informaţii cu utilitate pentru agenţii 

economici interesaţi. 

Datele obţinute, atât prin investigaţii directe cât şi prin analizele de laborator au fost incluse în 

bazele de date ale Institutului, constituindu-se într-un fond bogat, care poate servi ca referinţă 

pentru studiile viitoare. 

 

Obiectiv 5: Protejarea si valorificarea patrimoniului geologic si arheologic national, aflat sub impact 

antropic, prin crestrea gradului de cunoastere; propunerea de masuri de protectie, promovarea 

stiintelor Pamântului si ale vietii, inclusiv educatie de mediu 

 

PN 16 45 05 01 - Evaluarea presiunilor naturale si antropice  asupra ariilor marine protejate pentru 

o mai buna gestionare durabila a resurselor 

În 2016 au fost elaborate trei faze cu activităţile aferente: 

Faza:  nr. 1 - Îmbunătăţirea programului de monitoring privind evaluarea stării actuale a 

ecosistemului din Ariile Marine Protejate 

Activitățile realizate cu rezultatele obținute sunt următoarele: 

- Analiza sintetică a situației ariilor protejate de la litoralul românesc al Mării Negre pe baza 

datelor din literatura de specialitate, care a evidențiat faptul că, rețeaua de arii marine protejate nu 
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poate fi încă considerată a fi pe deplin coerentă, nici reprezentativă, în special în zonele de larg/off-

shore. Sunt foarte puține sau chiar inexistente informații privind ariile marine protejate din zonele de 

larg.  

- Analiza programelor de monitoring existente a permis evidențierea lacunelor în investigarea 

stării ecologice a ariilor marine protejate. Instrumentul principal de evaluare este reprezentat de 

„Ghidul Metodologic Pentru Evaluarea Statutului Favorabil al speciilor și habitatelor” și Decizia 

Comisiei din 1 septembrie 2010 referitoare la criteriile și la standardele metodologice privind starea 

ecologică bună a apelor marine (2010/477/UE). Evaluarea condiției habitatelor și speciilor conform 

cerințelor acestui ghid, necesită actualizarea și creșterea acurateții parametrilor utilizați pentru 

determinarea încadrării în starea de conservare adecvată. Prin proiect propunem metoda ce va duce 

la integrarea tipurilor de habitate desemnate conform Directivei Habitate în conceptul de desemnare 

EUNIS, fără însă să afecteze importanța lor ca entități, din contra va urmari integrarea acestora la o 

scara ce va permite mai buna lor definire din punct de vedere al relației cu factorii de mediu 

caracteristici. De asemenea propune utilizarea metodelor noi de investigare pentru identificarea 

continuității/contiguității habitatelor. In funcție de  aceasta, se va stabili cu precizie ce proporție din 

suprafata totala este optimă/favorabilă pentru starea de conservare favorabila. Acest concept va 

schimba deci, modul de raportare, care va trebui sa cuprindă procentul de habitat aflat în stare 

favorabilă și nu doar starea habitatului ca atare. 

- Au fost stabilite criteriile de priotizare a habitatelor care vor fi cartate din ariile marine 

protejate, pentru introducerea şi armonizarea programelor de monitoring naţionale şi regionale, 

ţinând cont de aplicarea DCSM atât în România, cât şi în Bulgaria (statele UE membre). Au fost 

stabilite 3 criterii majore pentru priotizarea habitatelor investigate: 

• Grad de acoperire si valoare conservativa pentru selful romanesc (habitate predominante de 

importanta nationala/regionala): 

• Habitate a caror integritate este supusa unor riscuri din cauza presiunilor si impacturilor 

antropice exercitate (conform Anexei III , Tabel 2 a DCSM) 

• Habitatele protejate de importanta comunitara conform Directivei Habitate si Directivei Pasari 

sau de alte Conventii Internationale (ex., Convenția de la București). 

Faza:  nr. 2 - Efectuarea programului de monitoring în Ariile Marine Protejate (în special cele aflate în 

custodia GeoEcoMar-ului) 

Prin această fază s-a elaborat programul de monitorizare în cele două situri aflate în custodia INCD 

GeoEcoMar, în cadrul expediţiei efectuate în perioada 15 - 26 iunie 2016.  

În cadrul acestei faze au fost obținute următoarele rezultate: 

- În  cadrul activităților multidisciplinare pe mare au fost efectuate următoarele investigatii: 

• S-au achiziționat date batimetrice și-au fost elaborate hărți batimetrice pentru fiecare arie 

marină protejată investigată; 

• Au fost efectuate 14 stații, câte 7 pe fiecare arie, în care au fost colectate probe de apă cu 

ajutorul CTD, pentru analize hidrochimice și s-a evaluat starea coloanei de apă (habitatului pelagic) 

conform metodologiei D5; 

• Din cele 14 stații au fost colectate probe de sedimente de la interfața apă/sediment și din 

carote pentru stabilirea naturii sedimentelor (cf. metodologiei din D6 și D8) și elaborarea hărților de 

distribuției a sedimentelor, criteriu necesar pentru definirea habitatelor bentale.  
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• Au fost colectate 5 probe de zooplancton pentru evaluarea stării comunităților zooplanctonice 

(cf. metodologiei din D1); 

• Au fost colectate 14 probe de macrozoobentos cu ajutorul bodengreiferului de tip Van Veen și 

14 probe de meiobentos cu multicorer-ul MARK II (cf. metodologiei din D1 și D6), pentru evaluarea 

stării ecologice bune a faunei bentale, definirea habitatelor bentale și stabilirea obiectivelor de 

conservare pentru fiecare habitat. 

-  Analizele preliminare a probelor de macrozoobentos, în asociere cu rezultatele obținute 

privind natura substratului din fiecare arie marină protejată a permis evidențierea/definirea a 3 

habitate bentale, după cum urmează: 

• Nisipurile mâloase şi mâlurile nisipoase din infralitoralul inferior – circalitoralul superior cu 

Upogebia pusilla şi/sau Mya arenaria în care difuzează elemente faunistice dominante în infralitoralul 

nisipos cum ar fi Ch.gallina dar și specii caracteristice circalitoralului cum ar fi Spisula subtruncata, 

Abra prismatica, Acanthocardia paucicostata. 

• Habitatul mâlurilor în amestec cu scrădiş organogen populat de asociaţia Abra nitida - Pitar - 

Spisula - Cardiidae – Nephtys în asociere cu bancurile de midii. 

• Habitatul mâlurilor terigene din circalitoralul de mică adâncime, delimitat de distribuţia 

sedimentelor mâloase, compacte, pelitice, oxidate la suprafaţă cu Melinna palmata în asociere cu 

Abra nitida şi Nepthys hombergii (enclavele cu M. palmata). 

Faza:  nr. 3 - Analiza sintetică și evaluarea presiunilor naturale și socio-economice exercitate asupra 

AMP 

Activitățile realizate sunt următoarele: 

- Identificarea și evaluarea impactului presiunilor naturale exercitate asupra ariilor marine 

protejate aflate în custodia GeoEcoMar  

- Identificarea și evaluarea impactului presiunilor socio-economice exercitate asupra ariilor 

marine protejate aflate în custodia GeoEcoMar  

- Evaluarea modificărilor stării și distribuţiei habitatelor bentale sub impact antropic şi natural 

(elaborarea a matricii de impact pentru siturile Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia și Zona 

marină de la Capul Tuzla). 

Pentru evaluarea vulnerabilității habitatelor Siturilor Natura 2000 în fața presiunilor antropice și 

naturale, s-au luat în considerație indicatorii biologici de stare (Diversitate specifică, Specii sensibile și 

formatoare de habitat, Tendințe populaționale și Starea de Integritate a  biotopului ocupat sau gradul 

de expunere la eroziune) afectați sau potențial afectați de indicatorii de presiune identificați în cadrul 

studiului nostru.  

In cadrul sitului de la Mangalia, analiza fiecarui tip de habitat descris în planul de management, a 

evidențiat urmatoarele aspecte: 

- In Habitatul 1110 Bancuri de nisip submerse de mică adâncime, indicatorii de stare biologici 

conduc către o evaluare pozitivă a stării habitatului, însa este evidențiată vulnerabilitatea acestora la 

presiunile naturale și antropice identificate. Astfel, se constată că, modificarile climatice ar putea 

crește vulnerabilitatea habitatului, insa l-ar menține în parametri apropiați de starea de conservare 

bună. Creșterea globală a temperaturii terestre și implicit a celei marine și a nivelului marii ar putea 

afecta populațiile de Zostera și Donax, prin scăderea efectivelor, și pierderii unei părți a habitatului 

celei din urmă. 
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- Habitatul 1140 Suprafețe de nisip și mâl descoperite la maree joasă indicatorii de stare 

biologici indica o stare moderată, fiind în mod natural, un habitat sărac din punct de vedere al 

diversității specifice, care ocupa o suprafața extrem de redusă și fragmentată,  în cadrul Sitului. Din 

acest motiv, vulnerabitatea cea mai ridicată a fost apreciată, ținând cont de sensibilitatea 

comunităților de moluște ce populează acest habitat, ex. Donacila cornuta, în fata contaminanților, 

dar și  a turismului, fiind un habitat relativ ușor accesibil de la coastă. 

- Habitatul 1170 Recifi este unul dintre cele mai complexe întâlnite în situl Natura 2000 de la 

Mangalia, având diversitatea specifică cea mai mare și, totodata cea mai stabilă evoluție în timp. 

Vulnerabilitatea cea mai ridicată în fata indicatorilor de presiune analizați a fost apreciata la poluarea 

cu contaminanți și turism, similar celorlate habitate, ținând cont de diversitatea și intensitatea 

activităților industriale și dezvoltării turismului în zona Mangalia. 

In cadrul sitului de la Tuzla, analiza fiecarui tip de habitat, a evidentiat urmatoarele aspecte: 

- In Habitatul 1110 Bancuri de nisip submerse de mică adâncime, vulnerabilitatea a fost 

estimată ca fiind mare în cazul eutrofizării și speciilor invazive. Din cauza prădătorismul exercitat de 

Rapana venosa, încă cu populații abundente, asupra speciilor de moluște indigene, ale căror efective 

sunt reduse, acest indicator reprezintă o presiune majoră asupra habitatului și un factor de creștere a 

vulnerabilității. 

- In cazul Habitatului 1170, factorii de presiune care determină vulnerabiltatea crescută sunt 

aceeași ca și in situl de la Mangalia, cu excepția turismului, care are o intensitate mai scăzuta în zonă.    

 

În 2017 au fost elaborate patru faze cu activităţile aferente: 

Faza:  nr. 4 - Stabilirea stării actuale și a tendințelor de evoluție a ecosistemului și evaluarea 

obiectivelor de conservare din AMP 

Pe baza datelor achiziționate, în cadrul expediției naționale MN151, efectuată cu N/C Mare Nigrum, 

în iunie 2016, în siturile Natura 2000 aflate în custodia GeoEcoMar (ROSCI0094 - Izvoarele sulfuroase 

submarine de la Mangalia și ROSCI0273 – Zona marină de la Capul Tuzla) s-a putut evalua starea 

ecologică a ecosistemului din aceste arii și stabili tendința de evoluție a ecosistemului și evaluarea și 

stabilirea a noi obiective de conservare pentru ariile marine protejate investigate.  

Activitățile efectuate de GeoEcoMar cadrează, cu cerințele Directivei Cadru Apă (2000/60/EC) și 

Directivei Cadru privind Strategia Marină (2008/56/EC), care stipulează obligativitatea Statelor 

Membre de a implementa măsuri de protecție și conservare a speciilor, habitatelor și ecosistemelor 

marine, de monitorizare și de raportare a stării ecologice, respectiv ecosistemice a mediului marin. 

Prin urmare, ecositemul din ambele arii marine protejate a fost evaluat după următoare structura: 

1) Desriptorul 1 - Evaluarea Biodiversității (Comunitățile zooplanctonice și bentale) 

2) Descriptorul 2 – Speciile non-indigene (Zooplancton și bentos) 

3) Descriptorul 5 - Eutrofizarea 

4) Descriptorul 6 – Integritarea fundului marin (Bentos) 

5) Descriptorul 8 – Contaminanți. 

Per ansamblu evaluarea tuturor descriptorilor cu criteriile și indicatorii acestora din DCSM, au permis 

stabilirea stării ecosistemului pentru fiecare arie marină protejată investigată. Astfel, medierea 

rezultatelor obținute a condus la obținerea, pentru 2016, la ROSCI0094 o stare ecologică bună de 

68% și 32% - stare ecologică nesatisfătoare conform cerințelor DCSM. În cazul ROSCI0273, SEB a fost 

apropiată de cea înregistrată în ROSCI0094 app. 65%. 
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Datele existente au permis evidențierea faptului că ecosistemul marin din zonele investigate, deşi 

urmează tendinţa unei însănătoşiri lente, se află încă într-un moment ecologic care poate fi asimilat 

cu o stare de convalescenţă. În aceste condiţii de echilibru fragil, el devine vulnerabil la persistenţa 

impactului antropic, la accidentele ecologice, dar şi la efectele schimbărilor climatice globale. 

 

Faza:  nr. 5 - Evaluarea beneficiilor ariilor marine protejate pentru sectoarele “Blue Economy” 

 Pe baza cercetărilor efectuate putem scoate în evidenţă rezultatele importante ale analizei realizate: 

• Sinteza datelor privind stadiul dezvoltării sistemului de evaluare a serviciilor ecosistemice la 

nivel internaţional  

• Identificarea şi prioritizarea serviciilor ecosistemice din două arii marine protejate Natura 

2000, aflate în custodia GeoEcoMar (ROSCI00273 Zona marină de la Capul Tuzla şi ROSCI0094 

Izvoarele Sulfuroase submerse de la Mangalia) 

• Evaluarea socio-economică a serviciilor identificate, efectuând o meta-analiză a datelor 

existente în literatură. 

• Sinteza activităţilor economice şi evidenţierea interacţiunilor cu ariile protejate în vederea 

stabilirii unei metodologii de analiză cost-beneficiu a serviciilor ecosistemice marine, care să 

integreze costul degradării serviciilor ecosistemice 

• Evidenţierea metodelor de evaluare socio-economică  a serviciilor ecosistemelor marine 

protejate care ar putea fi implementate în viitor 

• Stabilirea modalităţilor de îmbunătăţire a managementului ariilor protejate prin măsuri 

legislative, operative şi de gestionare durabilă în scopul protecţiei eficiente a resurselor naturale 

 

Faza:  nr. 6 - Monitorizarea indicatorilor stării de bună conservare pentru habitatele din AMP aflate în 

custodia GeoEcoMar 

În această fază a fost elaborat programul de monitorizare a siturilor NATURA 2000 ROSCI0237 și 

ROSCI0094, care a constat în achiziția de date pentru Descriptorul 1 Evaluarea Biodiversității 

(Comunitățile zooplanctonice și bentale), Descriptorul 5 Eutrofizarea, Descriptorul 6 Integritatea 

fundului marin și Descriptorul 8 Contaminanți, în cadrul expediției MN170 din 15-21 septembrie 

2017.  

În total s-au efectuat 20 staţii de probare complexe, câte 10 stații în fiecare sit. Aceste stații vin în 

completarea celor deja existente la Tuzla și la Mangalia. Astfel, pănă în prezent, numărul total de 

stații aferente fiecării arii protejate se ridică la 34 pentru Tuzla și 24 pentru Mangalia. 

Pe baza datelor achiziționate au fost realizate 2 hărți de distribuție a habitatelor bentale în cele două 

situri investigate. Din cele 9 habitate analizate, rezultatele cercetărilor ne indică că doar Infralitoralul 

cu nisipuri/nisipuri mâloase cu Chamelea gallina și Upogebia pussila nu a înregistrat o stare ecologică 

bună (non-SEB), restul au atins SEB-ul conform cerinţelor DCSM. 

Per ansamblu evaluarea tuturor descriptorilor cu criteriile și indicatorii acestora descriși mai sus au 

permis stabilirea stării ecosistemului pentru fiecare arie marină protejată investigată. Astfel, pentru 

ROSCI0094 (Mangalia) s-a înregistrat o stare ecologică bună (SEB) de 78%, iar 22% - non SEB – stare 

ecologică nesatisfătoare conform cerințelor DCSM. În cazul ROSCI0273 (Tuzla), ecosistemul a 

înregistrat app. 70% SEB. 

Faza:  nr. 7 - Îmbunătățirea planurilor de management ale AMP aflate în custodia GeoEcoMar 

În cadrul acestei faze au fost obținute următoarele rezultate concretizate prin studii: 
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- Revizuirea/Îmbunătățirea planurilor de management care a constat în Evaluarea stării 

ecologice a habitatelor bentale pe baza datelor achiziționate din 2012 până în 2017.  

Au fost realizate 2 hărți de distribuție a habitatelor bentale. Per ansamblu evaluarea tuturor 

descriptorilor cu criteriile și indicatorii acestora descriși mai sus au permis stabilirea stării 

ecosistemului pentru fiecare arie marină protejată investigată. Astfel, pentru ROSCI0094 (Mangalia) 

s-a înregistrat o stare ecologică bună (SEB) de 78%, iar 22% - non SEB – stare ecologică nesatisfătoare 

conform cerințelor DCSM. În cazul ROSCI0273 (Tuzla), ecosistemul a înregistrat app. 70% SEB . 

- Aplicarea planului de management revizuit a constat în următoarele activități: 

• Monitorizarea anuală a stării habitatelor bentale  

• Conștientizarea populației privind protecția siturilor marine NATURA 2000, prin implicarea 

activă a elevilor din școlile gimnaziale și licee. 

În cadrul activităților de conștientizare a populației, în special elevi și liceeni, s-a constatat un interes 

major al acestora față de importanța zonelor protejate marine, în ciuda faptului că majoritatea nu au 

știut multe despre concept. Aceștia acordat o atenție deosebită curățării plajelor, Marea Neagră fiind, 

în opinia lor, destul de poluată, dorind să înceapă acțiunile de voluntariat care constau în colectarea 

deșeurilor. Considerâm că popularizarea informațiilor privind protecția siturilor marine protejate, 

anume pe segmentul categoriei de vârstă cuprins între 9 – 15 ani, sau chiar și mai mici, va putea 

contribui, pe viitor, la îmbunătățirea stării mediului marin. Acest segment, a demonstrat că este mult 

mai receptiv și dornic de a schimba lucrurile spre bine. 

- Publicarea şi diseminarea rezultatelor obţinute 

Lucrări trimise la reviste ISI și acceptate spre evaluare: 

• Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), ISSN 1311 – 5065, ISI Indexed. T. 

BEGUN, A. TEACA, M. MURESAN, D. VASILIU, D. SECRIERU, B. PAVEL -  Environmental assessment of 2 

MPAs from the Romanian Black Sea Coast 

 

Lucrări trimise la reviste BDI și acceptate spre publicare: 

• Geo-Eco-Marină 23/2017 - MENABIT S., MUREȘAN M., BEGUN T., PAVEL B., SEGHEDI A. - A 

different school week" learning about MPAs – a proactive educational approach towards 

implementation of measures of marine habitats conservation and protection 

• Geo-Eco-Marină 23/2017 – MUREȘAN M., BEGUN T., VOICARU C., VASILE D., TEACĂ A. - Beach 

litter occurrence in sandy littoral:  case study – the Romanian Black Sea Coast 

 

Datele obţinute, atât prin investigaţii directe cât şi prin analizele de laborator au fost incluse în bazele 

de date ale Institutului, constituindu-se într-un fond bogat, care poate servi ca referinţă pentru 

studiile viitoare. 

Monitorizarea obiectivelor de conservare reprezintă un efort financiar substanțial și din acest motiv 

majoritatea instituțiilor responsabile nu reușesc să evalueze toate obiectivele, însă noi considerăm 

faptul, că pentru atingerea SEB până în 2020 conform DCSM este foarte important să evaluăm 

structura și funcțiile ecosistemul cât mai bine pentru a elabora și implementa măsuri rapide, astfel 

încât să putem gestiona durabil ecosistemul. 
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PN 16 45 05 02 - Studii geofizice, ambientale si ingineresti, pentru dezvoltarea patrimoniului 

natural si cultural national (studiu de caz – cursul Dunarii si Delta acestuia), inclusiv investigarea şi 

evaluarea poluării solului şi subsolului  

 

Obictivul general al proiectului a constat în acoperirea cu o reţea densa  de măsurători geofizice, 

magnetometrice, electrometrice si seismoacustice, a unor suprafeţe variabile submerse  situate in 

zona adiacenta cetatilor antice (Capidava, Noviodunum, Carsium, Pacuiul lui Soare, Beroe, Troesmis, 

Arubium, Proslavita si Salsovia) situate pe malul Dunarii si in Delta Dunarii. Investigarea geofizica a 

fost  corelata cu  sondajele arheologice efectuate pe uscat, în  vederea stabilirii continuitatii 

structurilor arheologice in zona submersa, respectiv furnizarea unor criterii obiective de interpretare 

a anomaliilor geofizice identificate in ariile scufundate. 

Cercetările geofizice in zonele submerse, corespund unor măsurători magnetometrice, 

electrometrice si seismoacustice de foarte mare detaliu şi de ultradetaliu. Cartarea geofizica a 

inceput  cu masuratori magnetometrice  fluviale , urmand ca in sectoarele de interes evidentiate sa se 

execute si masuratori electrometrice. 

• Cercetarea magnetometrica lacustra si fluviala s-a executat  cu echipamente geofizice de 

ultima generatie (magnetometru cu cesiu diferenţial marca Geometrics, modele G882-an de 

fabricatie 2015), in retele de observatie cu densitate variabila a profilelor (20-50m). Pentru 

masuratorile  realizate pe uscat in vederea determinarii eventualelor surse de poluare antropica in 

cadrul siturilor arheologice, au fost  utilizate magnetometre protonice diferenţiale şi nediferenţiale 

Geometrics, modele G856-AX, clasă de precizie 0.1 nT), in retele de observatie 20/20m cu 

echidistanta intre statii cuprinsa in intervalul(1-2.5m). Dispozitivele gradient de măsură au fost astfel 

alese pentru a se face posibilă evidenţierea cu precădere a efectelor anomale produse de surse 

situate în intervalul de adâncime 0-5m. Metodologia de corecţie, compensare şi validare a datelor a 

permis conturarea precisă a efectelor anomale având axtinderi şi amplitudini minime de ordinul 

decimetrilor şi respectiv de 0.5-1.0 nT 

• Cercetarea seismoacustica, s-a efectuat cu un echipament SideScanSonar de ultima generatie 

care dispune de o banda de scanare de pana la 100m si care permite redarea in format 2D si 3D a 

corpurile scufundate.Fiind un echipament destinat investigatiilor marine, metodologia de lucru a fost 

adaptata pentru executarea de lucrari in medii lacustre si fluviale( Cetatea Noviodunum, Proslavita si 

Salsovia)).Achizitia datelor s-a realizat in retele de observatie cu densitate variabila a profilelor (20-

50m). Echipamentul a fost tractat în apă, fiind pozitionat în babordul navei. Aceste unde sonore sunt 

emise în părțile laterale a sonarului, la un unghi sub-orizontal și sunt reflectate de relieful sau 

obiectele aflate pe fundul mării. În funcție de puterea pulsului și a timpului de răspuns se creează o 

imagine a reliefului, respectiv a obiectelor. 

• Cercetarea electrometrica in zone submerse, adiacente siturilor arheologice aflate pa malul 

romanesc al Dunarii, s-a realizat prin utilizarea in premiera a unui echipament electrometric de tipul 

Ministing AGI, adaptat pentru investigarea madiilor submerse prin utilizarea unui stremer de 100m. 

Acest tip de investigatie a fost realizata pentru confirmarea anomaliilor puse in evidenta prin metoda 

magnetometrica mai ales in cadrul sitului Salsovia; 

• Cercetari de susceptibilitate magnetica s-au efectuat pe diferite probe de roca, tencuiala, 

materiale de constructie si  ceramica provenite din situl arheologic sau zonele submerse; 
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In cadrul fazei I din 2016 respectiv faza 4 din 2017, s-a realizat o  baze de date care cuprinde 

informatii geologice si arheologice referitoare la cele noua situri inclusiv a zonelor in care sunt 

amplasate. Avand in vedere ca aceste cetati au structuri care se gasesc in albia Dunarii, este necesara 

cunoasterea tipului de sedimente, granulatie, compozitie etc.Identificarea in teren a structurilor 

arheologice (ziduri, strazi a caror directie de dezvoltare pe usca se continua si in zona submersa. A 

fost investigat cu aceasta ocazie  istoricului lucrarilor geofizice executate in zona acestor situri inclusiv 

in cadrul campaniilor desfasurate pentru descoperirea de minerale utile. Un alt set de date care a fost 

inclus in aceasta baza de date face referire la informatii geografice si climatologice. Baza de date 

astfel obtinuta reprezinta o parte componenta a bazei de date care s-a realizat la nivelul inregului 

institut.  

Debutul achizitiei de date geofizice s-a realizat incepand cu faza II  ( magnetometrie si electrometrie),  

realizandu-se investigarea zonelor submerse situate in fata sitului arheologic Beroe. Au fost realizate 

studii referitoare la  susceptibilitatea magnetica a esantionelor prelevate din sit dar si din albia 

Dunarii, avand ca scop calibrarea metodelor geofizice. In cazul sitului BEROE(Ostrov) s-a  identificat 

zonele din sit care pot fi poluate de elemente antropice utilizand masuratorile magnetometrice in 

sistem gradient, in zonele de langa tarm, pe retele de profile 20/20m, cu scopul de a identifica 

anomaliile date de aceste surse de poluare(ziduri recente, conducte etc) si  de a le putea elimina in 

procesul de interpretare a datelor. In teren a fost realizata prelucrarea preliminara dar si finala a  

datelor geofizice achizitionate utilizand softuri de modelare 2D si 3D. Avand in vedere ca 

interpretarea datelor geofizice prin integrarea acestora cu informatiile arheologice existente, au dus 

la  conturarea unor structuri continue in mediul acvatic, deschide calea spre investigatii in situ prin 

scufundari si realizari de poze subacvatice. 

In anul 2016, lucrarile au continuat in etapa III prin achizitia de date geofizice ( magnetometrie) in  

zonele submerse situate in fata siturilor arheologice. Un alt aspect esential, in cazul siturilor Carsium 

si Troesmis, il reprezinta  identificarea prin metoda magnetometrica in sistem gradient a zonele din 

imediata vecinatate a siturilor situate pe malul Dunarii care aveau potential de  poluare cu elemente 

antropice. Astfel utilizand o metodologie de achizitie adaptata conditiilor din teren respectiv tehnici 

moderne de filtrare a datelor, au fost finalizate  masuratori magnetometrice  de mare detaliu in 

sistem gradient, in zonele de langa tarm, pe retele de profile 18/18m, cu scopul de a identifica 

anomaliile date de aceste surse de poluare(ziduri recente, conducte etc) si  de a le putea elimina in 

procesul de interpretare a datelor. Ulterior s-a facut analiza riscurilor hidro-geomorfologice și a 

presiunii antropice in cazul siturilor arheologice metionate dar si tratarea intr-un mod riguros a 

proprietăţilor magnetice ale mineralelor și solurilor. In cazul sitului arheologic Troesmis masuratorile 

magnetometrice au fost validate prin realizarea de profile electrometrice utilizand metoda sondajului 

electric vertical cu dispozitiv SCHLUMBERGER. 

Ajustarea din mers a criteriilor de interpretare geofizică, va conduce la o autocalibrare din ce în ce 

mai bună a procesului de interpretare geofizică ca urmare a corelarii masuratorilor geofizice cu 

observatiile arheologilor efectuate insitu. 

O importanta deosebita au avut-o cercetările geologice, care au dus la cunoaşterea cât mai detaliată 

a ambianţei geologice în care sunt cantonate obiectivele arheologice. O atenţie sporită fiind  acordată 

studierii din punct de vedere geologic ( petrografic, mineralogic, paleontologic, etc) a materialului de 

construcţie utilizat de antici 
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Cercetările arheologice au fost realizate  cu ajutorul metodologiilor clasice, lucrările de sondaj 

arheologic realizandu-se exclusiv pe uscat în scopul verificării imediate a anomaliilor geofizice care au 

atras atentia in zona submersa si a caror directie a coincis cu ziduri, strazi, pavaje etc, evidentiate pe 

uscat (Cetatea Noviodunum si Proslavita). In acelasi timp, lucrarile de sondaj au fost efectuate si 

pentru confirmarea anomaliilor date de poluarea antropica(Cetatea Noviodunum), in zona sitului 

archeologic  gasindu-se o conducta mealicacare traversa situl parallel cu malul Dunarii. 

Rezultatele acestui proiect pot constitui un punct de plecare a unei noi abordări a problematicii 

ştiinţelor istorice din România, ca un moment de referinţă prin care se doreşte renunţarea la 

abordarea izolată şi segvenţială a problematicii complexe a prospecţiunii arheologice in zone 

submerse, în favoarea unei abordări pluridisciplinare bazată pe colaborarea unui mare număr de 

specialişti din diverse domenii. Pe parcursul acestui proiect s-a realizat investigarea geofizică foarte 

detaliată a zonelor submerse apartinand mai multor situri arheologice situate pe malul Dunarii 

(Pacuiul lui Soare, Capidava, Carsium, Beroe, Troesmis, Arubium, Noviodunum) respectiv cele situate 

in Delta Dunarii (Proslavita si Salsovia), care din punct de vedere istorico-arheologic acoperă practic 

toate epocile perioadei antice.Siturile cuprind monumente arheologice variate ca tipologie şi 

cronologie, ilustrând etapele evoluţiei istorice şi topografice a cetăţiilor, majoritatea dintre ele fiind 

porturi la Dunare. În ansamblu, ponderea reprezentării acestor vestigii antice este inegală, ca urmare 

atât a accesibilităţii diferite a depozitelor arheologice, cât şi a eşalonării în timp a debutului 

cercetărilor. Referitor la cetatile dunarene, in cazul Cetatii Capidava, cel mai important sit arheologic 

de pe malul Dunarii, este recunoscuta apartenenta acesteia la la perioada romana  la fel ca si celelalte 

cetati situate pe cursul Dunarii in aval de Calarasi care au avut rolul de fortificatii romane (Arubium, 

Carsium, , Pacuiul lui Soare, Troesmis, Beroe si Noviodunum). 

Studiile geofizice efectuate in zona submersa,  sunt utile pentru sapaturile arheologice’' viitoare 

executate pe uscat, oferindu-le acestora din urma, prin intermediul hartilor magnetice, 

electrometrice si sectiunilor side scan sonar, o imagine mai bine definita asupra continuitatii 

vestigiilor antice (ziduri, structuri portuare) in zonele submerse. 

Dintre siturile arheologice mentionate si nu numai, majoritatea nu au beneficiat in ultimii 30 de ani 

de cercetari exhausitive multidisciplinare (Salsovia, Proslavita,Arubium, Troesmis) iar investigatiile in 

zonele submerse practic nu au existat. De acea in urma consultarilor cu avute cu arheologii 

Institutului de arheologie Vasile Parvan dar si arheologi de la muzeele de istorie locale, s-a decis 

focalizarea lucrarilor arheogeofizice in zonele submerse adiacente tuturor fortificatiilor romane de pe 

cursul Dunarii in aval de Calarasi dar si celor din Delta Dunarii( Proslavita si Salsovia).  Motivatia 

acestei propuneri este data pe de o parte de numarul mare de vestigii romane care alcatuiesc aceste 

asezari antice, de complexitatea zonelor in care se gasesc, fiind situate pe malul Dunarii si canalelor 

din Delta, respectiv transformarile tarmului din antichitate pana in prezent. 

In cazul siturilor din Delta Dunarii, dar si celor situate pe cursul Dunarii, lucrarile geofizice 

(magnetometrice si electrometrice) au avut ca scop identificarea surselor de  poluare antropica a 

solului si subsolului, care s-a dovedit a fi  structuri contemporane construite in zona siturilor , 

conducte ce traverseaza aceste asezari si nu in ultimul rand, posibile pene de poluare existente in 

zona siturilor aflate in imediata vecinatate a unor poluatori industriali care pot duce la degradarea 

structurilor antice ingropate. 

Eliminarea in cadrul procesului de prelucrare si interpretare, a anomaliilor generate de sursele de 

poluare antropica existente in cadrul siturilor, a permis determinarea cat mai fidela a anomaliilor 
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generate de structurile antice ingropate, astfel incat in functie de amplitudinea si directia de 

dezvoltare a acestor anomalii, sa putut realiza o corelatie buna intre  structurile existente pe uscat si 

cele care se gasesc in zona submersa a siturilor. Pentru a elimina cat mai multe anomalii generate de 

factori poluanti antropici (constructii ingropate de varsta recenta, conducte, zone poluate cu petrol 

etc) a fost necesara, modelarea  3D si 2D (Cetatea Salsovia si Noviodunum) corespunzatoare 

anomaliilor generate de factori poluanti existenti in siturile arheologice. Metodele utilizate pentru 

cercetare geofizica in zona submersa, au fost magnetometria, side scan sonar-ul respectiv 

electrometria.Studiile geofizice s-au desfasurat in zona fluviatila si lacustra adiacenta fiecarui sit 

archeologic si au pus in evidenta structure arheologice scufundate care in cazul sitului Noviodunum, 

au fost asociate cu structuri portuare apartinand portului antic si care in conditii de nivel scazut al 

Dunarii, pot fiidenficate in zona de plaja,  Primele lucrari realizate au fost cele topografice cu ajutorul 

carora s-a transpus in teren scheletul retelelor de achizitie a datelor de teren. La aceasta operatiune 

au participat si reprezentanti din randul arheologilor.Lucrarile de achizie a datelor au fost efectuate 

pornind de la reteaua topografica de sprijin proprie fiecarui sit iar cartarea geofizica a inceput cu 

masuratorile batimetrice urmate de masuratori magnetometrice si terminand cu lucrarile 

electrometrice. Anterior acestora s-au efectuat studii de susceptibilitate magnetica pe esantioane de 

roca, caramida, mortar etc, necesare calibrarii metodei magnetometrice.Ulterior efectuarii acestor 

studii se deschide calea unor scufundari in zonele de interes, pentru a marca insitu filma si fotografia 

eventualele vestigii descoperite. De precizat este faptul, ca Geoecomar dispune de echipamente de 

scufundare, fotografiere si filmare subacvatica. In cazul siturilor Salsovia si Proslavita(Nufarul), 

anomaliile geofizice cartate, au fost interpretate ca fiind generate de ziduri scufundate a caror 

directie coincide cu directia de dezvoltare a structurilor aflate pe uscat. 

 

PN 16 45 05 03 - Evaluarea complexă, calitativă şi cantitativă, a modificãrilor ecologice determinate 

de rectificarea meandrelor braţului Sf. Gheorghe şi elaborarea unui program de măsuri de 

reabilitare a mediului aflat sub influenta acestuia 

 

Faza 1 - Sinteza datelor existente privind evoluţia meandrelor braţului Sfântu Gheorghe din delta 

Dunării înainte şi după rectificarea acestora 

Activităţi: Această fază s-a axat pe elaborarea unei sinteze a datelor publicate şi nepublicate (date 

topografice, morfologice, hidrologice şi biologice) cu privire la stadiul de cunoaştere a intervenţiilor 

umane în delta Dunării. Această primă fază a proiectului s-a focusat pe crearea unui inventar 

cronologic al datelor existente în zonele de lucru ale proiectului, analizarea datelor bibliografice 

prinvind aspectele morfo-, hidro-, bio- şi sedimentologice şi construirea unei baze de date GIS. S-a 

realizat documentarea, sinteza şi inventarierea datelor publicate şi nepublicate (studii geologice, 

morfologice, hidrologice şi sedimentologice) vechi şi recente cu privire la braţul Sfântu Gheorghe; s-

au studiat numeroasele lucrări cu privire la procesele morfologice, sedimentologice, hidrologicecare 

au fost realizate asupra braţului Sfântu Gheorghe înainte şi după rectificarea meandrelor şi s-a 

elaborat raportul de fază. 

Faza 2 - Pregătirea campaniei de măsurători multidisciplinare în zona meandrelor braţului Sfântu 

Gheorghe şi în zonele depresionare învecinate 
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Activităţi: In această fază s-au făcut toate pregătirile tehnice şi tehnologice necesare desfăşurării în 

bune condiţii a campaniei de teren din faza următoare a proiectului. S-a lucrat la elaborarea unui plan 

de lucru pentru campania de teren planificată în zona meandrelor braţului Sfântu Gheorghe şi în 

zonele depresionare învecinate. 

Faza 3 - Efectuarea de investigaţii complexe (morfologie, hidrologie, sedimentologie şi biologie) 

asupra meandrelor rectificate ale braţului Sfântu Gheorghe şi a zonelor adiacente, în regim de ape 

medii din perioada de toamnă 

Activităţi: Această fază a constat în realizarea campaniei de achiziţie date de pe braţul Sfântu 

Gheorghe care s-a desfăşurat în perioada 20 – 26 Septembrie 2016 şi s-a axat pe efectuarea de 

investigaţii complexe (morfologie, hidrologie, sedimentologie, calitatea apei şi biologie) asupra 

meandrelor rectificate ale braţului Sfântu Gheorghe şi a zonelor adiacente, în regim de ape medii din 

perioada de toamnă. S-au efectuat măsuratori in-situ (batimetrie multifascicul şi monofascicul, 

măsurători ale curentului şi vitezei apei utilizând tehnologie Doppler (ADCP), prelevări sedimente, 

apă şi probe biologice). S-a realizat o analiză preliminară a datelor achiziţionate pe  teren şi s-a 

elaborat raportul de fază. 

Faza Nr. 4 – Evaluarea regimului hidro-sedimentar al meandrelor rectificate şi a stării ecologice a 

acestora precum şi a arealului situat în vecinătate. Evaluarea calitativă şi cantitativă a efectelor 

activităţii umane asupra biodiversităţii prin studiul biocenozelor şi a calităţii apei şi a sedimentelor  

Activităţi: Această fază a constat în prelucrarea datelor culese in timpul campaniei de măsurători din 

faza anterioară a proiectului, efectuarea analizelor de laborator şi analiza morfologiei albiei în 

sectoarele măsurate; determinarea stării ecologice a zonelor studiate (diminuarea numărului de 

specii ruderale, impactul antropic asupra dincamicii populaţiei, procese microbiale, etc); analize ale 

bio-indicatorilor; redactarea materialelor cartografice, realizarea analizelor şi completarea bazei de 

date GIS. 

Faza Nr. 5 – Efectuarea de investigaţii complexe (morfologie, hidrologie, sedimentologie, ecologie şi 

biologie) asupra meandrelor rectificate ale braţului Sfântu Gheorghe în regim de ape mari din 

perioada de primăvară 

Activităţi: In cadrul acestei faze s-a realizat o campanie de măsurători şi achiziţie date referitoare la 

batimetrie, viteze şi debite ale apei, biologie, calitatea apei şi a sedimentelor din zona celor 6 

meandre rectificate ale braţului Sfântu Gheorghe. Efectuarea de analize preliminare de laborator la 

bordul navei. Elaborarea raportului de fază. 

Faza 6 – Evaluarea calitativă şi cantitativă a efectelor activităţii umane asupra biodiversităţii şi a 

calităţii apei şi a sedimentelor. Evaluarea şi cuantificarea impactului de mediu asociat activităţilor 

antropice 

Activităţi: Studiul morfo-hidro-bio-sedimentologic al meandrelor rectificate de pe bratul Sfântu 

Gheorghe pe baza rezultatelor celor două campanii de măsurători din fazele anterioare ale 

proiectului. Cuantificarea impactului de mediu asociat activităţilor antropice reprezentate de 

rectificările meandrelor braţului Sfântu Gheorghe. Completarea bazei de date a institutului. 

Elaborarea raportului final. 

Faza 7 – Evaluarea regimului hidro-sedimentar al meandrelor rectificate şi a stării ecologice a 

acestora precum şi a zonelor depresionare adiacente pe baza rezultatelor campaniei de teren din faza 

anterioară 
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Activităţi: Studiul morfo-hidro-bio-sedimentologic al meandrelor rectificate de pe bratul Sfântu 

Gheorghe pe baza rezultatelor celei de a doua campanii de măsurători din cadrul proiectului. 

Completarea bazei de date a institutului. Realizarea unui plan de masuri de reabilitare a mediului. 

 

PN 16 45 05 04 - Promovare si educatie in domeniul Stiintelor Pamântului: implementarea unui 

program dedicat invatamantului si publicului larg 

 

Scopul principal al proiectului a fost educaţia preuniversitară şi alfabetizarea geologică a publicului 

larg, oferind şi activităţi educative în domeniul geologiei pentru studenţii facultăţilor de profil. În 

prima fază a fost necesară elaborarea programului de activităţi pentru o perioadă de doi ani, 

împreună cu materialele de promovare, precum şi încheierea protocoalelor de parteneriat cu 

instituţiile interesate de activităţile propuse în proiect. Programul educativ pentru învăţământul 

preuniversitar, universitar şi publicul larg a inclus trei proiecte, cu mai multe tipuri de activităţi pentru 

fiecare proiect, elaborat in functie de categoria de public ţintă: proiectul “Ora de geologie” pentru 

elevi, proiectul de internship pentru studenţi şi proiectul de popularizare a geologiei pentru publicul 

larg (care cuprinde conferinte pentru public, propuneri de excursii geologice si organizare de 

evenimente  de tip “Scoala altfel”, “Saptamana geologiei”, “Ziua portilor deschise”, ateliere pentru 

elevi si prescolari). In cursul fazelor urmatoare au fost derulate cele trei proiecte, in paralel cu 

activitati de diseminare, prin participarea la conferinte si simpozioane nationale si internationale si 

publicarea de lucrari stiintifice. Popularizarea rezultatelor cercetarii din cadrul proiectului a inclus si 

realizarea unei expozitii itinerante, pentru promovarea faunei fosile cretacic superioare din Bazinul 

Hateg. 

 

2.2. Proiecte contractate: 

 

Cod 

obiectiv 

Nr. 

proiecte 

contractate 

Nr. proiecte 

finalizate 

Valoare 

(mii lei) 

Total (lei) 

2016 2017  

1. PN 16 45 01 4 4 2220000 3150000 5370000 

2. PN 16 45 02 3 3 1050000 667000 1717000 

3. PN 16 45 03 3 3 1600000 1560000 3160000 

4. PN 16 45 04 3 3 1970000 2021595 3991595 

5. PN 16 45 05 4 4 945000 1345000 2290000 

Total: 17 17 7785000 8743595 16528595 

 

2.3. Situatia centralizată a cheltuielilor privind programul-nucleu :                                                           

Cheltuieli în lei                                                                                                                                               lei 

 2016 2017 

Credite 

bugetare 

2017  Credite 

de 

angajament 

Total 

I. Cheltuieli directe 4053609 3474813 710140 8238562 

   1. Cheltuieli de personal 2456595 2279189 547081 5282865 

   2. Cheltuieli materiale şi servicii 1597014 1195624 163059 2955697 

II. Cheltuieli Indirecte: Regia 2837527 2697103 639126 6173756 

III. Achiziții / Dotări independente din care: 893864 1222413 0 2116277 
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1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 731610 1205413 0 1937023 

2. Mobilier si aparatura birotica 2202 0 0 2202 

3. Calculatoare electronice si echipamente 

periferice 

160052 17000 0 177052 

TOTAL ( I+II+III) 7785000 7394329 1349266 16528595 

 

3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului 
În cadrul Programului Nucleu DELMAR, cercetătorii din INCD GeoEcoMar au desfășurat activități de 

cercetare numeroase și diversificate, acoperind prin acestea atât domeniile principale de activitate, 

cât și cele secundare, și, în unele domenii, testând metode de lucru noi. Aceste activități au avut în 

general un caracter multi si interdisciplinar. Au fost atinse astfel obiectivele propuse, si anume: 

˗ gestiunea integrata a sistemului Dunare-Delta Dunarii-Zona costiera-Marea Neagra prin 

aplicarea unui program de monitorizare sedimentologica, geofizică si geoecologica; 

˗ efectuarea de cercetari fundamentale si aplicative asupra structurii si evolutiei bazinului Marii 

Negre;  

˗ aprofundarea cunoasterii in domeniul resurselor minerale si energetice, atat in zona Marii 

Negre cat si in alte zone ale Romaniei;  

˗ protejarea si valorificarea patrimoniului geologic si arheologic national, puternic afectat de 

catre activitatile umane. Cresterea gradului de cunoastere si de constientizare a valorii 

acestuia si propunerea de masuri de protectie; 

˗ promovarea Științelor Pământului, ale Mării și ale Vieții, inclusiv atragerea tinerilor catre 

cercetare si educație în domeniul geoștiințelor, științelor mării și protecției mediului; 

˗ realizarea de studii strategice de interes national, strategii, prognoze, insotite de redactarea 

de materiale specifice (harti, profile, coloane, etc), necesare fundamentării științifice a 

dezvoltarii durabile a României. 

 

Toate activitățile desfășurate în toate proiectele din Programul Nucleu DELMAR au contribuit la: 

˗  creșterea gradului de cunoaștere privind aspectele geologice/ geofizice/ geoecologice/ 

ecologice ale sectorului românesc al Dunării, al Deltei Dunării, zonei costiere și platoului 

continental românesc al Mării Negre; 

˗  Mai buna înțelegere a modificărilor climatice globale și a proceselor geodinamice 

caracteristice, dar și a efectelor acestora asupra evoluției bazinului Mării Negre, mai cu seamă 

a efectelor impactului direct asupra zonei costiere și teritoriului deltaic;  

˗ Creșterea gradului de cunoaștere geo-ecologică, prin aprofundarea structurii şi funcţionării 

biocenozelor marine, salmastre si dulcicole; 

˗ Mai buna înțelegere a impactului activităților antropice asupra calității apei și sedimentelor în 

sistemul Dunăre  -Delta Dunării – Marea Neagră (platoul continental românesc); 

˗ studierea mecanismelor de dispersie şi de fixare a poluanţilor în sedimente, în functie de 

caracteristicile mediului depozitional (tip de sedimente transportate și de pe substrat, 

hidrodinamica – valuri și curenți); 

˗ modelarea proceselor de sedimentare - eroziune pe cursul inferior al Dunarii, cu accent pe 

zonele critice, si impactul acestor procese asupra starii ambientale a fluviului si a zonelor 

umede conexe, precum si asupra activitatilor antropice din lungul fluviului; 
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˗ creșterea gradului de cunoaștere privind dinamica sezonieră a plajelor de pe litoralul 

românesc al Mării Negre, mai ales din punct de vedere al impactului furtunilor. Au fost 

deasemenea culese informații esențiale privind stabilitatea plajelor nou alimentare în etapa 1 

a Programului de Protecție împotriva Eroziunii la furtunile extreme; aceste informații au fost 

considerate deosebit de importante de către autoritățile locale și administrațiile cu rol în 

managementul zonei costiere.  

˗ Propunerea unor noi idei de protecție costieră cu potențial de a fi aplicate cu succes în 

ARBDD, date fiind caracteristicile, în conformitate cu principiile Building with Nature – și 

regulile Administrației Biosferei Delta Dunării. 

˗ Cunoașterea mai detaliată regimului geodinamic al blocurilor tectonice (ridicare, coborâre, 

translatie), care alcătuiesc scoarța terestră a Dobrogei (acoperind astfel litoralul românesc și 

Delta Dunării) prin utilizarea vectorilor de mișcare relativă dintre diferitele perechi de stații 

GNSS; 

˗ valorificarea volumului de informații înregistrate la stațiile geodinamice ale rețelei 

GeoPontica; 

˗ integrarea informațiilor obținute de la stațiile EUXINUS; 

˗ aducerea la zi, armonizarea si dezvoltarea bazei de date și  de metadate a GeoEcoMar;  

˗ Studierea habitatelor bentale din siturile NATURA 2000 din zona litoralului sudic, precum și în 

arii marine încă neincluse în zone cu statut special, și evaluarea stării lor ecologice. Studierea 

impactului presiunilor naturale și antropice asupra acestora; 

˗ Mediatizarea și popularizarea Științelor Pământului și ale Mării, domenii de importanță 

strategică majoră pentru cunoașterea și dezvoltarea durabilă a țării, realizarea unor proiecte 

pilot de educație pentru conștientizarea populației în legătură cu protecția mediului și 

patrimoniul geologic.  

 

Toate obiectivele propuse prin toate proiectele și fazele de cercetare finanțate și finalizate ale 

Programului Nucleu DELMAR al INCD GeoEcoMar au fost atinse în proporție de 100%.  

 

4. Prezentarea rezultatelor: 

 

4.1. Valorificarea  în producţie a rezultatelor obţinute: 

 

Denumirea proiectului Tipul rezultatului Efecte scontate 

1. PN 16 45 01 01 – 

Monitoringul geoecologic al 

platoului continental 

românesc al Marii Negre 

Studii complexe (batimetrice, 

geologice, geochimice, geoecologice, 

biologice); Elaborarea de comunicări şi 

lucrări ştiinţifice; Studiu Proiect 

Identificarea şi evaluarea modificărilor periodice 

în cadrul ecosistemelor marine în urma 

intervenţiei acţiunilor de natură antropică sau 

determinate de schimbările globale de climă şi 

nivel al mării, la nivelul platoului continental 

românesc al Mării Negre 

Cunoaşterea stării ambientale şi a proceselor de 

sedimentogeneză 

2. PN 16 45 01 02 - Fluviul 

Dunarea: evolutie morfo-

sedimentologica si evaluarea 

Studiu proiect Activitatile planificate au fost realizate in 

totalitate; datele au fost inregistrate in baza, 

procesate si intepretate pentru indeplinirea 
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complexã, calitativã şi 

cantitativã, a modificãrilor 

geoecologice sub influenta 

schimbarilor climatice si a  

impactului antorpic 

obiectivelor proiectului. 

3. PN 16 45 01 03 - Procese 

sedimentare actuale pe 

litoralul românesc al Marii 

Negre 

Studiu proiect 

 

Activitatile planificate au fost realizate in 

totalitate; datele au fost inregistrate in baza, 

procesate si intepretate pentru indeplinirea 

obiectivelor proiectului. 

4. PN 16 45 01 04 - 

Monitorizarea 

interdisciplinară a calităţii 

ecosistemelor acvatice din 

Delta Dunării şi Complexul 

Lagunar Razim-Sinoie în 

vederea evaluării influenţei 

factorilor naturali și antropici 

asupra evoluţiei proceselor 

hidro-sedimentare şi a 

estimării riscurilor de mediu.  

Studiu proiect 

Proiect finalizat - activitățile planificate au fost 

realizate. 

5. PN 16 45 02 01 - Modificări 

climatice și ambientale din 

perioada 6 mil. ani – Prezent: 

impact natural și antropic în 

spatiul carpato-ponto-

dunarean 

Studiu proiect. S-au finalizat 5 faze ale proiectului: 

Faza 1. Problematica crizei messiniene din zona 

mediteraneana și posibila extindere în arealul 

carpato-ponto-dunărean. 

Faza 2. Emisii de gaze cu efect de seră din zona 

vulcanilor noroioși (zona carpatică și Bazinul 

Transilvaniei): impact antropic. 

Faza 3. Analiza periodelor glaciare / interglaciare 

pe baza carotelor din Marea Neagră. 

Faza 4. Modificări paleogeografice în intervalul 6 - 

5,4 milioane de ani în arealul carpato-ponto-

dunărean și modificările biotice. 

Faza 5. Schimbările climatice și de nivel eustatic 

legate de colmatarea bazinului dacic din ultimii 

1,5 - 2 milioane de ani. 

6. PN16450202 - Aplicarea 

modelării numerice în studiul 

dinamicii apei şi sedimentelor 

pentru zona costieră a 

României 

 

Studiu proiect Proiect finalizat - activitățile planificate au 

fost realizate 

7. PN16450203 - Mișcarea 

scoarței terestre și evoluții 

paleogeografice asociate 

produse în Holocen în zona 

Deltei Dunarii și zona costieră 

– instrumente pentru 

fundamentarea ştiinţifică a 

managementului integrat al 

zonei costiere şi a Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării 

Studiu proiect Activitatile planificate au fost realizate in 

totalitate. 
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8. PN16450301 - Studiul 

complex al hazardurilor 

marine generatoare de risc 

pentru activitățile explorare – 

exploatare a resurselor, prin 

utilizarea combinată a 

tehnologiilor de achiziție 

geofizică (seismică 2D, OBS, 

multibeam, side scan sonar, 

sub-bottom profiler, etc) 

dublate de interpretarea 

geologică a informațiilor 

Studiu proiect 

 

Ultimele 2 faze ale proiectului au fost 

finalizate cu succes: 

 • Elaborarea unor hărți detaliate, combinate 

(cu informațiile de la fiecare metoda de 

achiziție în parte), cu evidențierea unor zone 

cu posibil risc datorat prezenței unor 

importante acumulări de gaze cât și a unor 

zone cu hazard tectonic în substratul 

submarin;  

• Profile geologice regionale pe platoul 

continental românesc al Mării Negre, pe baza 

interpretării și conversiei profilelor seismice 

achiziționate și a informațiilor geologice 

existente, pentru evidențierea și 

caracterizarea din punct de vedere geologic a 

zonelor cu hazard natural marin;  

• Hărți de risc pentru platoul continental al 

Mării Negre cu accent pe zonele cu acumulări 

de gaze de suprafață și zone cu hazard 

tectonic. 

De asemenea, rezultatele obținute în urma 

utilizării celorlalte metode geofizice au fost 

integreate și corelate cu informații din 

literatură pentru a delimita zonele de risc. 

9. PN 16 45 03 02 - 

Investigatii complexe, 

geologice si geofizice pentru 

punerea in evidenta a 

rezervelor de agregate 

minerale localizate pe selful 

intern românesc al Marii 

Negre 

Hărți și secțiuni seismo-acustice Fundamentarea unor lucrări de explorare-

exploatare pentru nisip folosit la alimentarea 

artificială a plajelor 

10. PN 16 45 03 03. Studiu 

geologic și geofizic complex al 

bazinelor de sedimentare din 

România în vederea 

conturării celor mai adecvate 

structuri pentru stocarea de 

energie și CO2  

Studiu proiect S-au finalizat 6 faze ale proiectului: 

Faza nr. 1: Evaluarea potențialului de stocare de 

energie în bazinele de sedimentare din România 

Faza nr. 2: Caracterizarea și investigarea geofizică 

a două situri potențiale pentru stocarea energiei 

Faza nr. 3: Evaluarea fezabilității stocării de 

energie (aer comprimat și hidrogen) în siturile 

selectate și investigate pe baza datelor noi 

achiziționate în teren și a datelor vechi 

inventariate în proiect 

Faza nr. 4: Evaluarea potențialului de stocare a 

CO2 în Depresiunea Istria/Histria (Marea Neagră) 

Faza nr. 5: Selecția și caracterizarea complexă a 

celui mai favorabil potențial sit de stocare 

geologică a CO2 din Depresiunea Histria (Marea 

Neagră) 

Faza nr. 6: Integrarea rezultatelor proiectului într-
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o bază de date cu interfață web 

11. PN 16 45 04 01 

Cartografierea geologica – 

geofizica – geoecologica a 

platoului continental 

românesc al Marii Negre 

Studiul complex al perimetrelor foilor 

de hartă la scara 1:50000 L35-132B şi 

L35-132D 

Realizarea hărţilor naţionale geologice-

sedimentologice ale platoului 

continental românesc al Mării Negre, 

realizarea hărţilor batimetrică şi 

magnetometrică pentru cele două foi 

de hartă 

Elaborarea de comunicări şi lucrări 

ştiinţifice 

Cartografierea şi completarea informaţiilor 

ştiinţifice referitoare la platoul continental al 

Mării Negre 

Cunoaşterea în detaliu a stării ambientale şi a 

proceselor de sedimentogeneză, în perimetrul 

foilor de hartă 

12. PN 16 45 04 02 - 

Dezvoltarea bazei de 

metadate şi date geografice 

pentru şi în acord cu 

programul ştiinţific de 

cercetare DELMAR  

Baza de date 

Studiu Proiect 

Exploatarea datelor ce vor putea fi utilizate în alte 

proiecte, producerea de hărți, diagrame, 

continuarea introducerii de date 

13. PN 16 45 04 03 - Cartarea 

habitatelor bentale de pe 

platforma continentala 

românească a Mării Negre - 

instrument pentru utilizarea 

durabilă a resurselor marine, 

inclusiv conservarea lor 

Studiu privind evaluarea stării 

ecologice şi a tendinţelor de 

evoluţie a habitatelor bentale 

din zona nordică a litoralului 

românesc al Mării Negre 

Hărți batimetrice și sonografice 

Hărți privind distribuția 

sedimentelor  

Hărți privind distribuţia 

habitatelor bentale conform 

EUNIS 

Hărți  de distribuție a speciilor 

formatoare/tipice de habitate  

Hărţi de distribuţie a resurselor 

exploatabile non-piscicole 

Studiul  privind evaluarea 

habitatelor bentale din zona 

sudică a litoralului românesc al 

Mării Negre 

Studiu privind identificarea 

presiunilor naturale şi socio-

economice exercitate asupra 

habitatelor bentale investigate şi 

evaluarea modificărilor sub 

impact antropic și natural (efecte 

climatice) 

Studiu modificărilor distribuţiei 

habitatelor bentale sub impact 

antropic şi natural și evaluarea 

beneficiilor unor habitate pentru 

anumite sectoare ale “Blue 

Economy 

Publicarea şi diseminarea 

• Toate hărţile rezultate în urma 

proiectului, dar şi evaluarea stării habitatelor prin 

prisma presiunilor ecologice exercitate asupra lor 

au reprezentat un suport decizional pentru 

planificarea spaţială marină.  

• Fundamentarea informaţiilor bio-, eco-, 

geofizice, geologice şi geochimice de pe platoul 

continental românesc al Mării Negre. 

• Identificarea habitatelor prioritare cu risc 

maxim de reducere în contextul modificărilor şi 

stresului antropic suferit de ecosistemele majore 

în anii `90. 

• Verificarea şi emiterea clară de 

argumente privind starea habitatelor bentale în 

contextul existenţei unor opinii contradictorii 

privind redresarea sau nu a lor. 
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rezultatelor obţinute. 

14. PN 16 45 05 01 - 

Evaluarea presiunilor 

naturale și antropice asupra 

ariilor marine protejate, 

pentru o mai buna gestionare 

durabilă a resurselor 

- Studiu privind îmbunătăţirea 

programului de monitoring pentru 

a oferi date şi informaţii suficiente, 

care să permită elaborarea 

programului de măsuri destinat să 

conducă la atingerea stării 

ecologice bune în AMP până în 

2020; 

- Studiu privind identificarea 

presiunilor naturale și socio-

economice exercitate asupra AMP 

pentru imbunătățirea 

managementului resurselor – 

element cheie al Directivei de 

Stabilire a unui Cadru pentru 

Amenajarea Spațiului Maritim; 

- Studiu privind starea ecosistemului 

din AMP în 2016 

- Studiu privind evaluarea 

beneficiilor ariilor marine protejate 

pentru sectoarele “Blue Economy” 

- Studiu privind starea ecosistemului 

din AMP în 2017 

- Studiu privind îmbunătăţirea şi 

punerea în aplicare a planurilor de 

management ale AMP aflate în 

custodia GeoEcoMar 

- Conştientizarea și sensibilizare 

factorilor de decizie şi a populaţiei 

locale privind beneficiile AMP și 

impactul presiunilor ecologice 

asupra acestora 

- Publicarea şi diseminarea 

rezultatelor obţinute. 

Fundamentarea informaţiilor bio-, eco-, geologice 

şi geochimice în AMP. 

Identificarea asociaţiilor de organisme animale şi 

vegetale cu risc maxim de reducere a populaţiilor 

sale în contextul modificărilor şi stresului antropic 

suferit de ecosistemele majore în anii `90. 

Verificarea şi emiterea clară de argumente privind 

starea ecosistemului din AMP în contextul 

existenţei unor opinii contradictorii privind 

redresarea sau nu a lor. 

Aplicarea unor măsuri de conservare ale 

habitatelor de interes comunitar, cu scopul 

îmbunătăţirii calităţii mediului. 

Formularea unor strategii pentru managementul 

durabil al unor resurse naturale şi protecţia 

mediului contra efectelor naturale sau antropice 

nedorite care sa aibă drept scop îmbunătăţirea 

calităţii mediului. 

15. PN16450502 - Studii 

geofizice, ambientale si 

ingineresti, pentru 

dezvoltarea patrimoniului 

natural si cultural national 

(studiu de caz – cursul Dunarii 

si Delta acestuia), inclusiv 

investigarea şi evaluarea 

poluării solului şi subsolului 

Studiu proiect Obiectivele propuse au fost atinse in 

proportie de 100%. 

 

16. PN 16 45 05 03 Evaluarea 

complexă, calitativă şi 

cantitativă a modificărilor 

ecologice determinate de 

rectificarea meandrelor 

braţului Sfântu Gheorghe şi 

elaborarea unui program de 

Studiul proceselor hidro-sedimentare 

şi morfolologice care au loc în zona 

meandrelor rectificate ale braţului 

Sfântu Gheorghe, evaluarea calitativă 

şi cantitativă a efectelor activităţilor 

umane asupra biodiversităţii zonei prin 

studiul biocenozelor şi calităţii apei şi a 

S-a elaborat o sinteză bibliografică a datelor 

publicate şi nepublicate cu privire la stadiul de 

cunoaştere a intervenţiilor umane în delta 

Dunării. Pentru atingerea acestui obiectiv, s-au 

făcut cercetări bibliografice atât în baza de date a 

GeoEcoMar cât şi în biblioteci şi alte instituţii cu 

scopul de a completa informaţiile legate de gradul 
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măsuri de reabilitare a 

mediului aflat sub influenţa 

acestora 

sedimentelor, cuantificarea impactului 

de mediu al activităţilor antropice 

reprezentate de rectificările 

meandrelor braţului Sfântu Gheorghe 

şi construirea unui plan de măsuri de 

reabilitare a mediului aflat sub 

influenţa acestora 

de cunoaştere al cercetărilor realizate de-a lungul 

timpului asupra braţului Sfântu Gheorghe. Aceste 

informaţii au stat la baza cercetărilor ulterioare. 

S-a efectuat o campanie de achiziţie date şi 

investigaţii complexe (morfologie, hidrologie, 

sedimentologie şi biologie) asupra meandrelor 

rectificate ale braţului Sfântu Gheorghe şi a 

zonelor adiacente, în regim de ape medii din 

perioada de toamnă. Aceste date vor fi 

interpretate în faza următoare a proiectului în 

vederea atingerii obiectivelor propuse. O nouă 

campanie de teren va completa baza de date 

existentă iar rezultatele vor fi ajuta la construirea 

unui plan de reabilitare a mediului din zona 

studiată. 

S-au analizat şi interpretat datele şi probele 

achiziţionate în timpul primei campanii de teren, 

realizată în septembrie 2016.  

Pentru a urmări evoluţia zonei s-a realizat o nouă 

campanie de măsurători, în perioadă hidrologică 

diferită (ape mari de primăvară); s-au achiziţionat 

date legate de morfologie, hidrologie, 

sedimentologie şi biologie din arealul meandrelor 

rectificate ale braţului Sfântu Gheorghe şi a 

zonelor adiacente. 

S-a realizat studiul morfo-hidro-bio-

sedimentologic al meandrelor rectificate de pe 

braţul Sfântu Gheorghe pe baza rezultatelor celor 

două campanii de măsurători complexe. 

Cuantificarea impactului de mediu asociat 

activităţilor antropice reprezentate de rectificările 

meandrelor braţului Sfântu Gheorghe.  

S-s completat baza de date a institutului. 

17. PN 16 45 05 04 

Promovare si educatie in 

domeniul Stiintelor 

Pamântului: implementarea 

unui program dedicat 

invatamantului si publicului 

larg  

 

5 studii 

13 lucrari stiintifice prezentate la 

conferinte 

4 lucrari publicate BDI 

2 carti publicate 

1 program educativ cuprinzand 3 

proiecte distincte elaborat si 

implementat 

   1 proiect educativ pentru scoli 

   1 proiect internship studenti 

   1 proiect activitati de constientizare 

si  

      alfabetizare geologica 

1 conferinta internationala organizata 

1 workshop stiintific desfasurat  

3 evenimente „Scoala altfel” 

organizate 

1 atelier pentru elevi realizat 

 

Diseminarea rezultatelor cercetarii din cadrul 

proiectului si a rezultatelor cercetarii GeoEcoMar; 

 

Imbunatatirea cunostintelor si a pregatirii 

profesionale a studentilor prin activitati practice;  

Cresterea gradului de constientizare al elevilor 

privind patrimoniul natural, siturile naturale si 

geologice si privind importanta stiintelor 

geologice pentru societate; 

Cresterea responsabilitatii pentru mediu; 

Cresterea atractivitatii geologiei ca stiinta, cat  si 

pentru alegerea viitoarei cariere; 

Alfabetizare geologica a publicului nespecialist, 

inclusiv a elevilor. 
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1 eveniment „Saptamana geologiei” 

realizat 

2 evenimente „Ziua portilor deschise” 

10 conferinte pentru public sustinute 

1 expozitie itineranta realizata 

 

4.2. Documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea: 

 

Tip Nr. Total  

 

în 

2016 

în  

2017 

Documentaţii 6  6 

Studii 76 17 59 

Lucrări 83 31 52 

Planuri 0 0 0 

Scheme 0 0 0 

Altele asemenea  
      –    Hărţi tematice 

21 14 7 

- Baze date 2 1 1 

- Hărți și secțiuni seismo-
acustice 

115  115 

- Hărți batimetrice și 
sonografice 

4  4 

- Hărți privind distribuția 
sedimentelor 

2  2 

- Hărți privind distribuţia 
habitatelor bentale 
conform EUNIS 

3  3 

- Hărți  privind distribuția 
speciilor 
formatoare/tipice de 
habitate 

3  3 

- Hărţi privind distribuţia 
resurselor exploatabile 
non-piscicole 

1  1 

- Harti digitale cu variatia 

liniilor de tarm si 

morfologiei plajelor 

5  3 pt plaje nou 
alimentate, 1 pentru 

litoralul deltaic, 1 
pentru tarmul sudic 
neprotejat de diguri 

 

Din care: 

 

4.2.1. Lucrări ştiinţifice publicate în jurnale cu factor de impact relativ ne-nul (2016-2017): 

 

Nr. Titlul articolului Numele Jurnalului, 

Volumul, pagina nr. 

Nume Autor Anul 

publicăr

ii 

Scorul 

relativ de 

influenţă 

al 

articolului 

Numărul de 

citări ISI 

1. Managing coastal 
environments 

Science of the Total 
Environment 572, 1336-

Sánchez-Arcilla, 
A., García-León 

2016 
 

1,940 6 
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under climate 
change: Pathways 
to adaptation 

1352 

 

M., Gracia V., 
Devoy R., 
Stanica A., Gault 
J. 

2. Late Pleistocene to 
Holocene 
paleoenvironmenta
l changes in the 
NW Black Sea 

Quaternary Research, 
Accepted 

Andrei Briceag, 
Anastasia 
Yanchilina, 
William B.F. 
Ryan, Marius 
Stoica, Mihaela 
C. Melinte-
Dobrinescu 

2016 0.973  0 

3. Transfer of 
environmental 
signals from the 
surface to the 
underground at 
Ascunsă Cave 

Hydrology and Earth 
System Sciences 

Drăguşin, V., 
Balan, S., 
Blamart, D., 
Forray, F. L., 
Marin, C., Mirea, 
I., Nagavciuc, V., 
Orăşeanu, I., 
Perşoiu, A., Tîrlă, 
L., Tudorache, 
A., and Vlaicu, 
M. 

2017 Impact 
factor 
4,437 

0 

4. Influence of 
organic and 
mineral fertilisation 
on long-term 
production of 
wheat grown on 
chernozem 

Journal of 
Environmental 
Protection and Ecology 
18, No 2, pp. 533–543 

N. Lupascu, M. 
Dumitru, N. 
Marin, M. Tanc 

2017 Impact 
factor 
0.775 

-0 

5. Wetland expansion 
pattern analysis 
with the Sentinel 
constellation’. „” – 
In curs de publicare 

Remote Sensing of 
Environment. In curs de 
publicare 

Oteman B., 
Scrieciu A., 
Stanica A., Van 
der Val D. 

Under 
review 

Impact 
factor 
6.265 

0 

6. Multivariate hybrid 
modelling of future 
wave-storms at the  
northwestern Black 
Sea 

 

Water, accepted for 
publication 

Jue Lin-Ye, 
Manuel Garcia-
Leon, Vicente 
Gracia, M. Isabel 
Ortego,  
Adrian Stanica, 
Agustín Sánchez-
Arcilla 
 

Accepta
t la 
publicar
e 

1,007 0 

7. Water Quality, 
Sediment 
Characteristics and 
Benthic Status of 
the Razim - Sinoie 
Lagoon System, 
Romania 

De Gruyter Open - Open 
Geosciences 
 

Irina Catianis, D. 
Secrieru, I. 
Pojar, D. Grosu, 
A. Scrieciu, A. B. 
Pavel, D. Vasiliu  
 

Submitt
ed 
Under 
review 

Impact 
factor 
0,475 

0 

8. Holocene evolution 
of the Danube 

Marine Geology, 388, pp. 
38-61 

Vespremeanu-
Stroe, A., 

2017 3.572 2 
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delta: An integral 
reconstruction and 
a revised 
chronology 

Zăinescu, F., 
Preoteasa, L., 
Tătui, F., Rotaru, 
S., Morhange, 
C., Stoica, M., 
Hanganu, J., 
Timar-Gabor, A., 
Cârdan, I., 
Piotrowska, N. 

9. Environmental 
assessment of 2 
MPAs from the 
Romanian Black 
Sea Coast 

Journal of Environmental 
Protection and Ecology 
(JEPE), Vol 18. No 4, 10 
pg. 

T. Begun, A. 
Teaca, M. 
Muresan, D. 
Vasiliu, D. 
Secrieru, B. 
Pavel 

2017 Impact 
factor 
0.775 

0 

10. Sediments grain 
size and geo-
chemical 
interpretation of 
three successive 
cutoff meanders of 
the Danube Delta, 
Romania 

Chemie der Erde - 
Geochemistry 

Tiron Dutu 
Laura, Dutu 
Florin, Secrieru 
Dan, Opreanu 
Gicu 

In press 1.380 0 

 

 

4.2.2. Lucrări/comunicări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminarii, 

worksopuri, etc):  

 

Nr. 

crt.  

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică, 

Volumul, Pagina nr. 
Nume Autor 

An 

apariţie  

Nr. 

citări 

ISI 

1. ‘Using Satellite Data to Monitor Sediment Fluxes, 
Water Properties and Particles Distribution in the 
Black Sea-Danube Interaction Zone’, prezentata la 
conferinta Black Sea from Space, Constanta, 
Romania, 28-30 septembrie 2016 

Adriana Constantinescu, 
A.N. Tyler, P. Hunter, E. 
Spyrakos, A. Stanica 

2016 0 

2. Underwater archaeology along Dobrogean shelf 
and contemporary status of underwater cultural 
heritage.  International Conference „The 
archaeology of wetlands, the landscape, the man 
and his environment: Danube Valley in Prehistory”, 
Volumul de abstracte MNIR 

Glicherie Caraivan , Preslav 
Peev , Gabi Ion, Radu 
Dimitriu, Mircea Popa, 
Margarita Stancheva, Hristo 
Stanchev, Constantin Chera 

2016 0 

3. On the Black Sea Surozhian. EGU General Assembly 
2016, Vol. 18, EGU2016-11391-2, 2016 

Caraivan, G., Cerchia C. 2016 0 

4. Marine protected areas from the Romanian Black 
Sea coast. Building bridges between Earth 
Scientists worldwide - a way for promoting peace 
and strengthening integration. CAAWG - 8th 
Conference of the Association of African Women in 
Geosciences, Sibiu, 1-7 October 2016: abstracts / 
ed.: Ezzoura Errami, Antoneta Seghedi. - Bucureşti : 

BEGUN T., TEACĂ A., 
MUREŞAN M., SEGHEDI A. 

2016 0 
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GeoEcoMar, 2016 (28-32 p.) 

5. Potential data interpretation and 2¾D modelling 
aiming to decipher an elevated structure revealed 
by 3D seismic on the Romanian offshore. 16th 
International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference SGEM2016, Science and 
Technologies in Geology, Exploration and Mining, 
Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, volume 
I, p. 499-510, DOI: 10.13140/RG.2.1.4830.3603. 

Dimitriu, R.G., Dinu, C., 
Munteanu, I., Stanciu, I.M., 

2016 0 

6. Maps of the gravity and magnetic anomalies for 
the Western Black Sea continental margin 
(Romanian-Bulgarian sector). 16th International 
Multidisciplinary Scientific GeoConference 
SGEM2016, Science and Technologies in Geology, 
Exploration and Mining, Conference Proceedings, 
ISSN 1314-2704, volume III, p. 537-544, DOI: 
10.13140/RG.2.1.1401.2405 

Dimitriu, R.G., Oaie, G., 
Ranguelov, B., Radichev, R 

2016 0 

7. The Intramoesian Fault as interpreted on 
geophysical, Hg spectrometry and seismicity data. 
16th International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference SGEM2016, Science and 
Technologies in Geology, Exploration and Mining, 
Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, volume 
III, p. 639-646, DOI: 10.13140/RG.2.1.3464.0884 

Stanciu, I.M., Ioane, D., 
Dimitriu, R.G. 

2016 0 

8. 2¾D Modelling of gravity and magnetic data in 
support of geologic interpretation of an elevated 
structure revealed by 3D seismics on the Romanian 
offshore. AAPG European Regional Conference and 
Exhibition „Petroleum Systems of Alpine-
Mediterranean Fold Belts and Basins”, 19th-20th 
May, 2016, Bucharest, Romania, Abstract Book, p. 
19 

Dimitriu, R.G., Dinu, C., 
Stanciu, I.M. 

2016 0 

9. Active Faults Systems on the Moesian Platform as 
Interpreted on Seismicity and Gravity Data. 8th 
CAAWG Conference, 01–07 octombrie 2016, Sibiu, 
Romania 

Stanciu, I.M., Ioane, D. 2016 0 

10. Active fault systems in Shabla region (Bulgaria) as 
interpreted on gravity, magnetometric and 
seismicity data. GEOSCIENCE 2016 Abstracts 
Volume (CD) 

Stanciu, I., Ioane, D 2016 0 

11. A preliminary assessment of the physical-chemical 
features of water and sediments from different 
deltaic aquatic systems. Case study: Fortuna Lake, 
Matita Lake and Musura Bay - Danube Delta, 
Romania, INCD ECOIND – 19th International 
Symposium – SIMI 2016 “The environment and the 
industry”, 13-14 Octombrie, Bucuresti – Romania, 
2016, Proceedings Book, pg. 342-350. 

I. Catianis, I. Pojar,  
A. Scrieciu, D. Grosu,  
A. B. Pavel 

2016 0 

12. Emisii de gaze cu efect de seră din zona vulcanilor 
noroioși (zona carpatică și Bazinul Transilvaniei). 
Conferința anuală GeoEcoMar 15 decembrie 2016, 
Volum de abstracte 

Andrei Briceag, Silviu 
Rădan, Sorin Balan, 
Mihaela Melinte-
Dobrinescu, Titus Brustur 

2016 0 

13. Determinarea epocii "zero" a reţelei de staţii GNSS Barbu, M-.B., Stanciu, I.M., 2016 0 
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permanente GeoPontica, Conferinţa GeoEcoMar, 
Volum de abstracte 

Dimitriu, R.G. 

14. Geophysical study of a salt body for geological 
energy storage, conferința SGAR Geoscience 2016 

Dudu, A., Sava, C:S., 
Iordache, G., Paraschivoiu, 
M., Malageanu, M., 
Caraban, I. 

2016 0 

15. Evaluarea posibilităților de stocare geologică a 
energiei (aer comprimat)  în Romania, conferința 
anuală a GeoEcoMar 2016 

Dudu, A., Sava, C.S., 
Iordache, G., Anghel, S., 
Paraschivoiu, M., 
Malageanu, M., Caraban, I. 

2016 0 

16. Stadiul actual al cercetării  si implementării 
tehnologiei de stocare geologica a CO2 in Europa  
si in Romania, conferința anuală a GeoEcoMar 
2016 

Dudu, A., Sava, C.S., 
Anghel, S. 

2016 0 

17. Marine protected areas from the Romanian Black 
Sea coast. In: Errami, E., Seghedi A., (ed.), Building 
bridges between Earth Scientists worldwide - a way 
for promoting peace and strengthening 
integration: CAAWG - 8th Conference of the 
Association of African Women in Geosciences, 
Sibiu, 1-7 October 2016: Abstracts, p. 28-31, 
Editura GeoEcoMar Bucuresti, ISBN 978-606-
94282-0-7 

Begun T., Teacă A., 
Mureşan M., Seghedi A. 

2016 0 

18. “Preliminary magnetometric investigation at 
CALATIS archaeological site-”Proceedings_IGCP 610 
“From the Caspian toMediterranean: 
Environmental Change and Human Response 
during the Quaternary” Fourth Plenary Meeting 
and Field Trip - Tbilisi, 02-09 octombrie, 2016 -; 

Anghel Sorin 2016 0 

19. “Archaeo - geophysical   investigations in the 
Troesmis site  -Proceedings_Simpozion -
GEOSCIENCE 2016 organizat de  Societatea de 
Geofizica Aplicata  din Romania   in colaborare cu   
Departamentul de Geofizica  Departamentul de 
Inginerie Geologica si Asociatia Romana de 
Geologie Inginereasca     

S. Anghel, M. Paraschivoiu    2016 0 

20. The Transylvanian Dinosaur Museum and the 
European journey of a dwarf sauropod. In: Errami, 
E., Seghedi A., (ed.), Building bridges between 
Earth Scientists worldwide - a way for promoting 
peace and strengthening integration: CAAWG - 
8th Conference of the Association of African 
Women in Geosciences, Sibiu, 1-7 October 2016: 
Abstracts,  121-124, Editura GeoEcoMar Bucuresti, 
ISBN 978-606-94282-0-7 

Seghedi, A., Andrăşanu, A. 2016 0 

21. Apuseni Mountains and the South-Carpathians: 
from geology to geoheritage. Field trip Guidebook. 
65 p., Editura GeoEcoMar Bucureşti, ISBN 978-
606-94282-2-1 

Viorica Milu, Antoneta 
Seghedi, Mihaela Melinte-
Dobrinescu, Iulia  Lazăr 
 

2016 0 

22 

First results on the western Black Sea coastal 
geodynamics resulted from GeoPontica 
permanent GNSS stations network data 
processing. SGEM2017 Conference Proceedings, 

Dimitriu, R.G., Stanciu, I., 
Barbu, M.-B., Dobrev, N., 
Dumitru, P. 

2017  
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Volume 17, Science and Technologies in Geology, 
Exploration and Mining – Issue 11, ISSN 1314-
2704, 
DOI:10.5593/sgem2017/11,pp. 149 – 157 

23 

Chapter 18. Submerged Prehistoric Heritage 
Potential of the Romanian Black Sea Shelf.  
Submerged Landscapes of the European 
Continental Shelf. Quaternary Paleoenvironments, 
pp. 497 – 517. 

Glicherie Caraivan, 
Valentina Voinea, Daniela 
Popescu, and Corneliu 
Cerchia 

2017 0 

24 

Assessment of water and sediment characteristics 
of the northern Danube Delta lakes - Matița, 
Babina and Merhei, Romania. 20th International 
Symposium – SIMI 2017 “Environment and 
Industry” Proceedings Book, pp. 134-141. 

I. Catianis, D. Secrieru, A. 
Scrieciu, D. Grosu, I. Pojar, 
A. B. Pavel 

2017 0 

25 Assessment of diversity and distribution of benthic 
communities in hopavågen bay,  
Sletvik area (norway). Geo-Eco-Marina, Vol. 23 

Teaca A., Ungureanu C., 
Muresan M., Evertsen J. 

2017 0 

26 The Transylvanian Dinosaur Museum project: 
contribution of GeoEcoMar to valorize and 
promote the paleontological heritage of Romania. 
Geo-Eco-Marina 23 

A. Seghedi,  
A. Andrasanu, S. Radan 

2017 0 

27 
The South Carpathians: tectono-metamorphic 
units related to Variscan and Pan-African   
inheritance.Geo-Eco-Marina 23 

V. Iancu, A. Seghedi 2017 0 

28 

Romanian coastal dynamics during cold and warm 
seasons analyzed by means of a numerical model. 
Geo-Eco-Marina, vol 23 / 2017 
(lucrare acceptată) 

Dinu Irina, Bajo Marco, 
Umgiesser Georg, Stănică 
Adrian 

2017 0 

29 Using Numerical Modelling to Analyze Beach 
Profiles Response to Extreme Storms along the 
Danube Delta coast, Romania. Geo-Eco-Marina vol 
23, 2017. 
(lucrare acceptată) 

Dinu Irina, García-Leon 
Manuel, Gràcia Vicente, 
Tătui Florin, Sánchez-Arcilla 
Agustín, Stănică Adrian 

2017 0 

30 The ecological state of the benthic populations in 
the area of rectified meanders from st. 
Gheorghe’s arm in the period 2016-2017. Geo-
Eco-Marina vol 23, 2017. Accepted for publication 

Pavel Ana Bianca, Dutu 
Laura, Patriche Neculai   
 

2017 0 

31 Paleoenvironmental changes from the Late Roman 
settlement Halmyris, Danube Delta results. The 
11th Romanian Symposium on Palaeontology, 
September 27-28, 2017, Book of abstracts, p. 12-
13 

Briceag, A., Dimitriu, R.G., 
Stănescu, I., Secrieru, D., 
Opreanu, G., Barbu, B., 
Stanciu, I. & Nuțu, G. 

2017 0 

32 Taxonomic identification and distribution of "soft-
shell monothalamids" forams first signaled on the 
Black Sea Romanian seaside within the map sheet 
perimeter FH L35-132” Ana Bianca PAVEL, Dan 
SECRIERU, Andrew J. GOODAY- Abstracts of the 
International youth school-conference, „Where 
East meets West: Pontocaspia, the historical 
dimension of the evolution of a unique 
biodiversity”, Rostov-on-Don/Kagal’nik, Astrakhan, 
August 21 – September 02, 2017, Rostov-on-Don, 
2017, p. 32-34 

Ana Bianca Pavel, Dan 
Secrieru, Andrew J. Gooday 

2017 0 
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33 The investigation of the water quality and bed-
sediment conditions in Cutetchi Lake, Danube 
Delta, Romania, IN: Deltas and Wetlands (Book of 
Abstract), vol. 4, p. 26, Al 26-lea Simpozion 
Stiintific Deltas And Wetlands, Tulcea, Romania, 
2017. ISSN 2344-3766 

Catianis, I. Pojar, D. Grosu, 
A. Scrieciu, D. Secrieru, D. 
Vasiliu, A. B. Pavel 

2017 0 

34 Ecological Assessment of Two MPAs from the 
Romanian Black Sea Coast, poster, THE 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM PROTECTION OF 
THE BLACK SEA ECOSYSTEM AND SUSTAINABLE 
MANAGEMENT OF MARITIME ACTIVITIES - 
PROMARE 2017, 7.08 – 9.09.2017, Constanta, 
Book of Abstracts, p .88 

Tatiana Begun, Adrian 
Teacă, Mihaela Mureșan, 
Dan Lucian Vasiliu, Dan 
Mihai Secrieru, Bianca Ana 
Pavel 

2017 0 

35 Beach litter occurrence in sandy littoral: Case 
study – the Romanian Black Sea Coast - 
prezentare, THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
PROTECTION OF THE BLACK SEA ECOSYSTEM AND 
SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MARITIME 
ACTIVITIES - PROMARE 2017, 7.08 – 9.09.2017, 
Constanta, Book of abstracts, p. 38 

Mureșan M., Begun T., 
Voicaru C., Vasile D., Teacă 
A. 

2017 0 

36 Alien and invasive species of insects in Constanta 
in 2017, Al nouălea Congres Internațional de 
Zoologie al Muzeului „Grigore Antipa” (CZGA 
2017), București, 22-25 noiembrie 2017, Book of 
Abstracts, p.  

Skolka, M., Teaca, A. 2017 0 

37 NAIAD: NAture Insurance value: Assessment and 
Demonstration – Lower Danube DEMO case study, 
"Danube Information Services Conference - 
DISC`17" with the topic "GIS for RIS" 

A. Scrieciu, B. Alexandrescu 

2017 0 

38 NAIAD: Operaționalizarea valorii de asigurare a 
ecosistemelor:  
evaluare și demonstrație, conferinta Știinţifică a 
INHGA  „Apa, resursă esenţială pentru viaţă, 
dezvoltarea durabilă şi mediu” 

Scrieciu A., Alexandrescu 
B., Nanu F., Groza I. 

2017 0 

39 MI-SAFE services – the role of coastal vegetation 
in flood risk reduction, IN: Deltas and Wetlands 

Scrieciu A., Constantinescu 
A, Stanica A. 

2017 0 

40 Work in progress: Results from GeoPontica 
permanent GNSS stations network data 
processing with supporting ROMPOS permanent 
GNSS stations: Simpozionul Științific GEOSCIENCE 
2017 organizat de Societatea de Geofizică Aplicată 
din România, Abstracts Volume (CD), 4 p 

Barbu, M-.B., Stanciu, I., 
Dimitriu, R.G. 

2017 0 

41 High Resolution Geophysical Investigation Of 
”Gura Portița–A” Ancient Ship Wreck Site And 
Surroundings (Nearshore Northern Romanian 
Littoral): 9th Congress of the Balkan Geophysical 
Society, Belek-Antalya, Turkey, November 05-09, 
2017, DOI: 10.3997/2214-4609.201702620, 4 p 

Dimitriu, R.G., Nuțu, G., 
Päffgen, B.I., Popa, A., 
Barbu, M.B., Pflederer, T., 
Fiederling, M. 

2017 0 

42 Search of nearshore northern Romanian littoral 
for „Gura Portita-A” ancient ship wreck and 
surroundings – A complex high resolution marine 
geophysical survey: Simpozionul Științific 
GEOSCIENCE 2017 organizat de Societatea de 

Dimitriu, R.G., Nuțu, G., 
Päffgen, B.I., Popa, A., 
Barbu, M.B., Pflederer, T., 
Fiederling, M. 

2017 0 
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Geofizică Aplicată din România, Abstracts Volume 
(CD), 4 p 

43 Paleo-ambiental insights on the Late  Roman 
settlement Halmyris, as resulted from 
interdisciplinary research: Simpozionul Științific 
GEOSCIENCE 2017 organizat de Societatea de 
Geofizică Aplicată din România, Abstracts Volume 
(CD), 4 p. 

Dimitriu, R.G., Stanciu, I.M., 
Barbu, M.-B., Briceag, A., 
Secrieru, D., Opreanu, G., 
Stănescu. I.,  Pojar, I., Nuţu, 
G. 

2017 0 

44 
“Analysis of Complex Marine Hazards on the 
Romanian Black Sea Shelf Using Combined 
Geophysical Methods”, AGU Fall Meeting 2017 

Ionela Veronica Samoila, 
Vlad Radulescu, George 
Moise, Alexandru Diaconu, 
Raluca Radulescu 

2017 0 

45 Environmental assessment of 2 MPAs from the 
Romanian Black Sea Coast. PROTECTION OF THE 
BLACK SEA ECOSYSTEM AND THE SUSTAINABLE 
MANAGEMENT OF MARITIME ACTIVITIES. 8th 
edition PROMARE 2017, 7-8 September, 
Constanta, 2017. Book of Abstracts, 88-89 pg. 

T. Begun, A. Teaca, M. 
Muresan, D. Vasiliu, D. 
Secrieru, B. Pavel 

2017 0 

46 Beach litter occurrence in sandy littoral:  case 
study – the Romanian Black Sea Coast. 
PROTECTION OF THE BLACK SEA ECOSYSTEM AND 
THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MARITIME 
ACTIVITIES. 8th edition PROMARE 2017, 7-8 
September, Constanta, 2017. Book of Abstracts, 
68-69 pg. 

Mureșan M., begun T., 
Voicaru C., Vasile D., Teacă 
A. 

2017 0 

47 A different school week" learning about MPAs – a 
proactive educational approach towards 
implementation of measures of marine habitats 
conservation and protection. Sesiunea științifică 
anuală a GeoEcoMar-ului, 18 Decembrie, 
București 2017 

Menabit S., Mureșan M., 
Begun T., Pavel B., Seghedi 
A. 

2017 0 

48 Lost and future worlds: marine palaeolandscapes 
and the historic impact of long – term climate 
change” - LONDRA, în perioada 14-07 mai, 2017; 
Lucrare prezentata: Magnetometric and 
electrometric investigations in the troesmis 
archaeologic site 

Anghel Sorin 

2017 0 

49 „IGCP- Caspian toMediterranean: Environmental 
Change and Human Response during the 
Quaternary” and INQUA POCAS Focus Group” 
PALERMO in perioada 1-9.10.2017 ; Lucrare 
prezentata: - Magnetometric and electrometric 
investigation in the Salsovia submerged 
archaeological site; Lucrare aparuta in 
Proceedings –ISBN 978-88-940049-1-5 Palermo 
Univercsity press 

Anghel Sorin; Paraschivoiu 
Marius 

2017 0 

50 ” 23 rd Annual Meeting of the European 
Association of Archaeologists (EAA) 2017”- 
Maastrict 28august -04 sept.2017; Lucrare 
prezentata: Magnetometric and electrometric  
investigations in the Troesmis archaeologic site 

Anghel Sorin 2017 0 

51 Starea ecologică a populaţiilor bentale din zona 
meandrelor rectificate de pe brațul sf. Gheorghe 

Pavel Ana Bianca, Dutu 
Laura, Patriche Neculai   

2017 0 
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În perioada 2016-2017, Conferinţa anuală a INCD 
GeoEcoMar, Decembrie 2017 

 

52 “Patrimoniul natural şi geodiversitatea Dobrogei 
de Nord”, Simpozionul ştiintific naţional 
“Patrimoniul natural al Romaniei”, editia a III-a, 19 
mai, Baia Mare, prezentare orala 

Seghedi A., Bădilaş I., 
Bădilaş V. 

2017 0 

53 „Transylvania Dinosaur Museum – science, 
paleoart and local development in the Haţeg 
Country Dinosaur Geopark”, European Geoparks 
14th  Conference, Ponta Delgada, Azores, 
Portugal, 7-9 September. Abstracts Book, 115 

Seghedi  A., Andrasanu A.  0 

54 „Narrow shelf canyons vs. wide shelf canyons in 
the Black Sea”,  Joint Plenary Conference and Field 
Trip of IGCP 610 and INQUA IFG POCAS  Palermo, 
Italy, 1-9 October 2017. Proceedings, 92-93. 

Jipa D.C., Panin N. 
 

2017 0 

55 „Regional distribution and clay mineralogy of the 
modern sedimentsin the north-western zone of 
the Black Sea”, 
Joint Plenary Conference and Field Trip of IGCP 
610 and INQUA IFG POCAS  Palermo, Italy, 1-9 
October 2017. Proceedings, 162-164 

Radan S. 2017 0 

56 „Marine geohazards in the Black sea and their 
monitoring”, Joint Plenary Conference and Field 
Trip of IGCP 610 and INQUA IFG POCAS  Palermo, 
Italy, 1-9 October 2017. Proceedings, 141-143 

Oaie G., Seghedi A., 
Radulescu V. 

2017 0 

57 „The concealed Permian rift in the  Pre-Dobrogea 
Depression (Scythian Platform)”;  Simpozionul 
stiintific Geoscience 2017, 24 noiembrie Bucuresti, 
volum Abstracte, CDRom 

Seghedi A., Neaga V. 2017 0 

58 „Geosites of North Dobrogea – educational value 
and proposal of trails for outreach and 
educational  activities” 
Simpozionul stiintific Geoscience 2017, 24 
noiembrie Bucuresti, volum Abstracte, CDRom 

Seghedi A. 2017 0 

59 Spatial distribution of chlorophyll a and 
phaeopigments a  and the relationships with 
zooplankton community in the Western Black Sea. 
GeoEcoMarina, nr. 23 

Dan Vasiliu, Mihaela 
Muresan, Dan Secrieru, 
Sorin Balan, Andra Bucse 

2017 0 

 

4.2.3. Lucrări publicate în alte publicaţii relevante: 

 

Nr. Titlul articolului Numele Jurnalului, Volumul, 

Pagina nr. 

Nume Autor Anul 

publicării 

1. Western Black Sea 
Eutrophication Status 
according to Black Sea 
Eutrophication 
Assessment Tool, 
BEAST– MISIS cruise 
results 

Cercetari Marine, 46, p. 48-60 L. Lazar, L. Boicenco, C. 
Beken, B. Dzhurova, S. 
Moncheva, G. Shtereva, 
D. Vasiliu 

2016 

2. Results of the Cercetări Marine, 46, p. 61-81 A. Oros, V. Coatu, D. 2016 
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Assessment of the 
Western Black Sea 
Contamination Status 
in the Frame of the 
Misis Joint Cruise 

Secrieru, D. Țigănuș, D. 
Vasiliu, H. Atabay, C. 
Beken, L. Tolun, S. 
Moncheva, L. Bat 

3. EMODnet Workshop 
on mechanisms and 
guidelines to mobilise 
historical data into 
biogeographic 
databases 

Research Ideas and Outcomes 2: 
e9774. doi: 10.3897/rio.2.e9774 

Faulwetter S, Pafilis E, 
Fanini L, Bailly N, Agosti 
D, Arvanitidis C, Boicenco 
L, Capatano T, Claus S, 
Dekeyzer S, Georgiev T, 
Legaki A, Mavraki D, 
Oulas A, Papastefanou G, 
Penev L, Sautter G, 
Schigel D, Senderov V, 
Teaca A, Tsompanou M 

2016 

4. New 
Geoarcheaological 
Researches around 
the Danubian Island 
Păcuiul lui Soare 

Pontica 48-49, pp.489-495 Glicherie Caraivan, Radu 
Dimitriu, Constantin 
Chera, Corneliu Cerchia 

2016 

5. Locuiri eneolitice în 
zona litoralului vest-
pontic 

Pontica nr.48-49, pp.147-176 Valentina Voinea, 
Glicherie Caraivan, Mihai 
Florea 

2016 

6. EMODnet Workshop 
on mechanisms and 
guidelines to mobilise 
historical data into 
biogeographic 
databases 

Research Ideas and Outcomes 2: 
e9774. 
https://doi.org/10.3897/rio.2.e9774, 

 ISSN 2367-7163 (online) 

Faulwetter S, Pafilis E, 
Fanini L, Bailly N, Agosti 
D, Arvanitidis C, Boicenco 
L, Capatano T, Claus S, 
Dekeyzer S, Georgiev T, 
Legaki A, Mavraki D, 
Oulas A, Papastefanou G, 
Penev L, Sautter G, 
Schigel D, Senderov V, 
Teaca A, Tsompanou M 

2016 

7. Western Black Sea 
Eutrophication Status 
according to Black Sea 
Eutrophication 
Assessment Tool, 
BEAST– MISIS cruise 
results 

Cercetari Marine, 46, p. 48-60 
 

L. Lazar, L. Boicenco, C. 
Beken, B. Dzhurova,  S. 
Moncheva, G. Shtereva, 
D. Vasiliu 

2016 

8. Results of the 
Assessment of the 
Western Black Sea 
Contamination Status 
in the Frame of the 
Misis Joint Cruise 

Cercetări Marine, 46, p. 61-81 A. Oros, V. Coatu, D. 
Secrieru, D. Țigănuș, D. 
Vasiliu, H. Atabay, C. 
Beken, L. Tolun, S. 
Moncheva, L. Bat 

2016 

9 Influence of long term 
fertilization with 
nitrogen and 
phosphorus on wheat 
production and on 
several chemical 
characteristics of the 

Scientific papers, Series a. Agronomy 
volume LX, 2017, p. 125-131 

N. Lupascu, M. Dumitru, 
N. Marin, M. Tanc 

2017 

http://doi.org/10.3897/rio.2.e9774
https://doi.org/10.3897/rio.2.e9774
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soil 

10 Analisi sperimentale 
dell’idrodinamica di 
un’asta fluviale del 
fiume Danubio, 

Master Thesis, POLITECNICO DI BARI R. Castellano, M.Mossa, 
A., A. Stanica 

2017 

11 CO2 Geological 
Sstorage Possibilities 
in Histria Depression - 
Black Sea 

GeoEcoMarina, vol. 24, in press. Dudu Alexandra-
Constanta, Morosanu 
Ion, Sava Constantin 
Stefan, Iordache Gabriel, 
Avram Corina, Anghel 
Sorin 

2017 

12 Geophysical Study of a 
Salt Body for Energy 
Storage 

GeoEcoMarina, vol. 24, in press. Dudu Alexandra-
Constanta, Sava 
Constantin Stefan, Sava 
Constantin Stefan, 
Anghel Sorin, 
Paraschivoiu Marius, 
Malageanu Marian, 
Caraban Irinel 

2017 

 

4.2.4. Studii, Rapoarte, Documente de fundamentare sau monitorizare care:  

a) au stat la baza unor politici sau decizii publice: 

 

Tip document Nr.total Publicat în: 

Hotărâre de Guvern -  

Lege -  

Ordin ministru -  

Decizie preşedinte -  

Standard -  

Altele  -  

 

b) au contribuit la promovarea științei şi tehnologiei - evenimente de mediatizare a științei şi 

tehnologiei: 

 

Tip eveniment Nr. 

apariţii 

Nume eveniment: 

web-site    

Emisiuni TV 4 2 interviuri la Digi 24 2017 

1 interviu TV Dobrici 2017 

Workshop Interpretation of geological heritage. Case study: the 

Haţeg Country Dinosaur Geopark 

Emisiuni radio 21 16 emisiuni Radio Romania dedicate, duminicile intre ianuarie  -

septembrie 2017  

Exemple on-line (restul emisiunilor nu au fost adaugate in format 

digital pe pagina de web a Radio Romania Actualitati) 

http://www.romania-actualitati.ro/plaje_mai_putin_cunoscute-

103388 

http://www.romania-

http://www.romania-actualitati.ro/plaje_mai_putin_cunoscute-103388
http://www.romania-actualitati.ro/plaje_mai_putin_cunoscute-103388
http://www.romania-actualitati.ro/peisajul_spectaculos_de_la_vadu_in_pericol-103619
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actualitati.ro/peisajul_spectaculos_de_la_vadu_in_pericol-103619 

http://www.romania-

actualitati.ro/impactul_incalzirii_globale_asupra_marii_negre-

101743 

http://www.romania-

actualitati.ro/proiecte_de_salvare_a_mediului_natural-101464  

Radio România Cultural. 8 iunie 2016 – Planeta radio. ECO – Oceane 

sănătoase, planetă sănătoasa - Ziua mondială a oceanelor 

Interviu Radio Romania. Ziua Dunarii 

2 interviuri Radio Constanţa 2017 

1 interviu Radio România actualităţi 

Workshop Interpretation of geological heritage. Case study: the 

Haţeg Country Dinosaur Geopark, in cadrul celei de a 8-a conferinte 

a Asociatiei Femeilor Geolog din Africa 

Presă 

scrisă/electronică 

8 Interviu Mangalia News 

Interviu Criteriul Naţional 

http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/10/05/comunicat-de-

presa-geoparcul-dinozaurilor-tara-hategului-geoparc-international-

unesco-19-52-03 

http://www.european-times.com/countries/romania/geoecomar-

major-european-centre-of-excellence-in-marine-research-in-the-

danube-black-sea-region/ 

https://www.theguardian.com/sustainable-

business/2016/nov/13/danube-looming-pollution-threats-worlds-

most-international-river-microplastics-fertiliser 

http://www.execreview.com/2016/11/dirty-danube-looming-

pollution-threats-to-the-worlds-most-international-river/ 

http://www.diacaf.com/stiri/stiinta-sanatate/bomba-ecologica-si-

bacteriologica-din-dunare_50658335.html 

 

Cărţi   

Reviste 2 Market Watch IUNIE 2016. (Nr. 185). Cercetare&Invățământ 

superior. Tatiana BEGUN – Ariile marine protejate de la litoralul 

românesc al Mării Negre 

 

Interviu revista Diving Romania 

Bloguri   

Filmări subacvatice 30 https://www.youtube.com/channel/UCkmp-

NRSFph5XCFqkQCwMBw/videos 

Altele: 
Conferinta 
internationala 
 
Workshop 
international 
 
Atelier educational 
elevi 

 
1 

 
 

1 
 
 

1 
 

“Building bridges between Earth Scientists worldwide – a way for 
promoting peace and strenghtening integration” , Sibiu 2016 
 
“Interpretation of geological heritage. Case study: the Haţeg Country 
Dinosaur Geopark”, Hateg, 2016 
 
 
“Sa construim un dinozaur sauropod”, Uzlina, 2017 
 

http://www.romania-actualitati.ro/peisajul_spectaculos_de_la_vadu_in_pericol-103619
http://www.romania-actualitati.ro/impactul_incalzirii_globale_asupra_marii_negre-101743
http://www.romania-actualitati.ro/impactul_incalzirii_globale_asupra_marii_negre-101743
http://www.romania-actualitati.ro/impactul_incalzirii_globale_asupra_marii_negre-101743
http://www.romania-actualitati.ro/proiecte_de_salvare_a_mediului_natural-101464
http://www.romania-actualitati.ro/proiecte_de_salvare_a_mediului_natural-101464
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/10/05/comunicat-de-presa-geoparcul-dinozaurilor-tara-hategului-geoparc-international-unesco-19-52-03
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/10/05/comunicat-de-presa-geoparcul-dinozaurilor-tara-hategului-geoparc-international-unesco-19-52-03
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/10/05/comunicat-de-presa-geoparcul-dinozaurilor-tara-hategului-geoparc-international-unesco-19-52-03
http://www.european-times.com/countries/romania/geoecomar-major-european-centre-of-excellence-in-marine-research-in-the-danube-black-sea-region/
http://www.european-times.com/countries/romania/geoecomar-major-european-centre-of-excellence-in-marine-research-in-the-danube-black-sea-region/
http://www.european-times.com/countries/romania/geoecomar-major-european-centre-of-excellence-in-marine-research-in-the-danube-black-sea-region/
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/nov/13/danube-looming-pollution-threats-worlds-most-international-river-microplastics-fertiliser
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/nov/13/danube-looming-pollution-threats-worlds-most-international-river-microplastics-fertiliser
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/nov/13/danube-looming-pollution-threats-worlds-most-international-river-microplastics-fertiliser
http://www.execreview.com/2016/11/dirty-danube-looming-pollution-threats-to-the-worlds-most-international-river/
http://www.execreview.com/2016/11/dirty-danube-looming-pollution-threats-to-the-worlds-most-international-river/
http://www.diacaf.com/stiri/stiinta-sanatate/bomba-ecologica-si-bacteriologica-din-dunare_50658335.html
http://www.diacaf.com/stiri/stiinta-sanatate/bomba-ecologica-si-bacteriologica-din-dunare_50658335.html
https://www.youtube.com/channel/UCkmp-NRSFph5XCFqkQCwMBw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCkmp-NRSFph5XCFqkQCwMBw/videos
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Ev. educational 
elevi 
Promovare 
geologie 
 
Promovare 
geologie 

3 
 

1 
 

2 
 

1 

“Scoala altfel” 
 
“Saptamana geologiei” 
 
Ziua portilor deschise la GeoEcoMar 
 
Pagina de Facebook a GeoEcoMar 

 

4.3. Tehnologii, procedee, produse informatice, reţele, formule, metode şi altele asemenea: 

 

Tip Nr. Total 

 

2016 2017 

Tehnologii 2 0 2 

Procedee    

Produse informatice    

Reţele    

Formule    

Metode    

Altele asemenea (se vor 

specifica 

   

    

 

Din care: 

 

4.3.1 Propuneri de brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale 

şi altele asemenea: 

 

 Nr.propuneri 

brevete 

Anul înregistrării Autorul/Autorii Numele propunerii de 

brevet 

OSIM 2 2017 Ing. Grosu Dumitru / Dr. 

Ing. Jurca Ioan 

Statie complexa pentru 

determinarea calitatii apei 

curgatoare 

  2017 Dr. Ing. Jurca Ioan Gravimetru 

EPO     

USPTO     

 

4.4. Structura de personal: 

 

Personal CD (Nr.) 2016 2017 

Total personal 66 62 

Total personal CD 59 56 

          cu studii superioare 59 42 

          cu doctorat 26 23 

          doctoranzi 10 9 

 



79 

 

 

4.4.1 Lista personalului de cercetare care a participat la derularea Programului-nucleu:  

 

Nr.  Nume şi prenume 
Gra

d 
Funcţia CNP  

Echivale

nt normă 

întreagă 

2016 

Echivalent 

normă 

întreagă 

2017 

Anul 

angajării 

Nr. Ore 

lucrate/2

016 

Nr. Ore 

lucrate

/2017 

1 PANIN NICOLAE I CS 1381112400123 0.69 0.83 1994 1412 1663 

2 OAIE GHEORGHE I CS 1560706400716 0.33 0 1994 680 0 

3 
GOMOIU MARIAN 

TRAIAN 
I CS 1360815131250 

0.20 
0 1994 

416 
0 

4 SAVA CONSTANTIN I CS 1440601400371 0.67 0.69 1995 1356 1369 

5 RADAN SILVIU I CS 1440116400223 0.71 0.80 1995 1434 1660 

6 MELINTE MIHAELA I CS 2580617400604 0.50 0.72 2001 1016 1493 

7 BRUSTUR TITUS I CS 1460102400047 0.69 0.88 1995 1412 1743 

8 JIPA  DAN-CONSTANTIN I CS 1351220400077 0.59 0.81 1994 1209 1656 

9 SEGHEDI ANTONETA I CS 2490324400549 0.75 0.75 2009 1527 1554 

10 STANICA ADRIAN II CS 1690221433019 0.37 0.57 1994 746 1137 

11 SECRIERU DAN II CS 1500301131313 0.66 0.80 1994 1333 1654 

12 ION GABRIEL II CS 1580414400172 0.60 0.73 1995 1213 1452 

13 CARAIVAN GLICHERIE II CS 1470627131216 0.72 0.70 2009 1455 1390 

14 ION ELENA II CS 2590321400352 0.64 0.83 1995 1300 1650 

15 DIMITRIU RADU-GEORGE II CS 1570908400338 0.67 0.80 1995 1362 1586 

16 JURCA IOAN II CS 1480119400136 0.08 0 2003 169 0 

17 DINU IRINA II CS 2690329424512 0.57 0.80 2010 1164 1599 

18 DUTU LAURA II CS 2780330040019 0.58 0 2003 1178 0 

19 DUTU FLORIN III CS 1780813421544 0.71 0.81 2004 1452 1603 

20 ANGHEL SORIN III CS 1670713030017 0.59 0.57 1995 1201 1144 

21 BALAN VASILE SORIN III CS 1740818374091 0.62 0.72 2001 1250 1454 

22 BEGUN TATIANA III CS 2771105135739 0.61 0.70 2005 1233 1398 

23 TEACA ADRIAN III CS 1770518135937 0.55 0.70 2005 1121 1396 

24 OPREANU GICU III CS 1530916131300 0.73 0.80 1994 1489 1589 

25 AVRAM CORINA III CS 2780728290074 0.71 0.78 2002 1450 1558 

26 STANESCU ION III CS 1530107100798 0.67 0.77 2007 1363 1597 

27 
SCRIECIU MARIAN 

ALBERT 
III CS 1860121180045 

0.48 
0.33 2013 

981 
656 

28 RADULESCU VLAD III CS 1760623434514 0.17 0.36 2013 346 720 

29 CATIANIS IRINA III CS 2690314434561 0.68 0.88 2010 1389 1752 

30 VASILE DANIELA III CS 2790429441511 0.65 0.49 2012 1328 969 

31 VELICU EREMIA III CS 1570824131326 0.68 0.79 2012 1374 1620 

32 VASILIU DAN-LUCIAN III CS 1700823131257 0.66 0.66 2011 1351 1324 

33 POPA ADRIAN III CS 1781013421546 0.63 0.67 2007 1276 1353 

34 BRICEAG ANDREI III CS 1810110420038 0.52 0.79 2007 1053 1566 

35 DUDU ALEXANDRA III CS 2810721440077 0.69 0.56 2008 1400 1122 

36 MURESAN MIHAELA III CS 2740115131221 0.58 0.72 2006 1177 1433 

37 POIENARU CRISTINA III CS 2570307400327 0.53 0.80 2005 1086 1651 

38 LUPASCU NALIANA III CS 2691222131260 0.67 0.80 2015 1362 1668 

39 SAMOILA IONELA III CS 2850124295945 0.44 0.39 2014 893 774 

40 CUDALBU CRISTIAN III CS 1770520364219 0.65 0.72 2011 1326 1438 
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41 IORDACHE GABRIEL - CS 1840609133928 0.70 0.81 2010 1426 1612 

42 
ALEXANDRESCU 

BOGDAN 
- CS 1840320410038 

0.66 
0.73 2011 

1335 
1454 

43 POJAR IULIAN - CS 1890203330219 0.68 0.49 2012 1375 967 

44 IONESCU MARIA - CS 2860913440040 0.43 0.44 2015 874 875 

45 CERCHIA CORNELIU - AC 1880619090057 0.69 0.81 2015 1400 1614 

46 STANCIU IRINA - AC 2780917433023 0.59 0.72 2015 1206 1487 

47 SMARANDOIU BOGDAN - TEHN. 1680824431519 0.69 0.80 1994 1399 1660 

48 BUJINI JENICA - TEHN. 2590909131224 0.73 0.79 2013 1476 1582 

49 
MOGOI LAZARESCU 

ADRIANA 
- TEHN. 2751126472012 

0.73 
0.79 2007 

1492 
1637 

50 VOICARU CRISTIANA - TEHN. 2680601463042 0.54 0.35 2006 1103 704 

51 GROSU DUMITRU - TEHN. 1590808400074 0.58 0.78 1995 1186 1568 

52 PREDESCU MARIANA - TEHN. 2540527401121 0.69 0.78 1995 1411 1618 

53 POP IOAN CORNEL - TEHN. 1710701240079 0.61 0.63 2005 1249 1261 

54 PARASCHIV VASILICA - TEHN. 2560419400438 0.74 0.77 1995 1495 1589 

55 MALAGEANU MARIAN - TEHN. 1511214400355 0.67 0.80 1995 1370 1652 

56 TUDOSIE CONSTANTIN - TEHN. 1370807400339 0.71 0.81 1998 1445 1668 

57 VLAD GABRIELA - TEHN. 2620308131237 0.74 0.78 2008 1496 1606 

58 BECTAS REMZI - TEHN. 1540727131238 0.66 0.76 1994 1332 1518 

59 RADU MARIN - TEHN. 1540510131287 0.73 0.63 1994 1480 1317 

60 CARABAN IRINEL - TEHN. 1530321131247 0.56 0.72 1994 1138 1440 

61 PAVEL ANA BIANCA - TEHN. 2830913410095 0.52 0.80 2010 1051 1648 

62 GHERGHE ADRIAN - TEHN. 1680125433050 0.61 0.83 2007 1237 1702 

63 MENAGI SALADIN - TEHN. 1570321131274 0.71 0.79 2007 1448 1621 

64 
RASCOV MILAN 

MIROSLAV 
- TEHN. 1830130410089 

0.65 
0.39 2011 

1323 
828 

65 PETREA ELENA - TEHN. 2591005400328 0.70 0.32 2003 1413 716 

66 SAVA CALIN - TEHN. 1690121450014 0.68 0.60 2012 1383 1259 

 

 

4.5.  Infrastructuri de cercetare rezultate din derularea programului-nucleu.  

Obiecte fizice şi produse realizate în cadrul derulării programului; colecţii şi baze de date conţinând înregistrări 

analogice sau digitale, izvoare istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele 

asemenea, împreună cu informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost 

obţinute: 

 

Nr. Nume 

infrastructură/obiect/bază 

de date... 

Data 

achiziţiei 

Valoarea 

achiziţiei 

(lei) 

Sursa finanţării Valoarea 

finanţării 

infrastructurii din 

bugetul Progr. 

Nucleu 

Nr. Ore-om 

de utilizare a 

infrastructur

ii pentru PN 

1. Baza de date a institutului 
– dezvolta si grupeaza 
informatii din majoritatea 
proiectelor din cadrul 
Programului Nucleu 
DELMAR 

Decembrie 
2017 

25100 PN 16450402 25100  
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5. Rezultatele Programului-nucleu au fundamentat alte lucrări de cercetare: 

 

 Nr. Tip 

Proiecte 

internaţionale 

11 DG ENV. Framework Contract for services to move towards GES of 

the European marine waters by implementing the MSFD – 

ENV.C2/FRA/2016/0017 

DG ENV/MSFD Second Cycle/2016 - Implementation of the second 

cycle of the Marine Strategy Framework Directive: achieving 

coherent, coordinated and consistent updates of the 

determinations of good environmental status, initial assessments 

and environmental targets 

EASME/EMFF/2015/1.2.1.8” Western Black Sea Underwater 

Cultural Tourist Routes” 

EASME/EMFF/2016/006: "Operation, development and 

maintenance of a European Marine Observation and Data Network" 

Lot 2 - Seabed habitats (EuSeaMap III) 

EASME/EMFF/2017/003 "Facility for blue growth in the Black Sea" 

CBC Romania-Bulgaria 2017. Awareness and dissemination of the 

cross-border NATURA 2000 heritage in Romania and Bulgaria. 

Propunere H2020 - H2020 RUR-Terra Mare (Coastal-rural 

interactions: Enhancing synergies between land and sea-based 

activities) 

Propunere H2020 - ENABLE (Building with Nature) 

Propunere H2020 - TWINNING 2017 BETTER 

Propunere H2020 - ECOBASE și ALGN CCUS 

Propunerea de proiect “Inheritance of continental Lithospheric 

structural Anisotropies on Back-Arc Basin evolution USing the 

tectonic History of the Black Sea and CAucasus domain as a natural 

laboratory (LA-BABUSHCA)”, CES 31 – PRC, AAPG ANR 2018 

 

Proiecte naţionale  POIM, axa 4, actiunea A- Revizuirea planului de management a 

Rezervației Biosferei Delta Dunării 

Proiect sectorial: 4PS/2017 – Cercetări în sprijinul dezvoltării 

capacităţii de monitorizare, evaluare şi valorificare a resurselor 

naturale oferite de zonele umede de importanţă internaţională din 

România şi de zona costieră a Mării Negre –  Coordonator 

Contract de servicii cu Ministerul Apelor şi Pădurilor 

nr.3/16.02.2017 – Studiu privind elaborarea programului de măsuri 

pentru atingerea stării ecologice bune a Mării Negre conform art. 

13 al Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin (2008/56/CE) – 

coordonator 

MMAP. Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor 

din România și raporatrea în baza art. 17 al Directivei Habitate 

92/43/CEE. 

Evidentierea valorilor geodiversitatii si geoconservarii siturilor 

geologice si paleontologice din Romania, in vederea promovarii 
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geostiintelor la nivel national 

Propunere PNCDI III CERES (PCCDI) – partener, respins 

Proiect aprobat PNCDI III - Structuri geologice subacvatice 

favorabile producerii si acumulării de biogaze - procese 

geobiogeochmice asociate - coordonator 

 

 

 

6. Rezultate transferate în vederea aplicării : 

 

Tip rezultat Instituţia beneficiară (nume 

instituţie) 

Efecte socio-economice la utilizator 

Ex.   tehnologie, studiu nume IMM/institutie  

Studii privind starea 

habitatelor bentale din ariile 

protejate marine de la 

litoralul românesc al Mării 

Negre, în special cele aflate 

în custodia GeoEcoMar 

Exxon Mobil Exploration and 

Production Romania Ltd. 

S.C. BLUE FILM PRODUCTION 

S.R.L. 

S.C. MOROGAN FISH S.R.L. 

NEMO PRO DIVING S.R.L 

ROMAIR CONSULTING S.R.L. 

- Contribuie ca agenții economici să se 

dezvolte armonios pe baza resurselor 

naturale marine. Protejarea zonelor 

are drept efect creșterea potențialului 

biotic și din zonele adiacente, 

contribuind astfel la mărirea cifrei de 

afaceri a agenților economici cu 

accent pe exploatarea resurselor 

marine.  

- Aplicarea măsurilor de conservare ale 

habitatelor și speciilor de interes 

comunitar, care sa aibă drept scop 

îmbunătăţirea calităţii ecosistemului 

costier 

- Atragerea unui număr mai mare de 

turiști. 

Studiu variatia plajelor din 

fata Deltei Dunarii 

Administratia Rezervatiei 

Biosferei Delta Dunarii 

Optimizarea deciziilor de management 

pentru protectia Rezervatiei Biosferei Delta 

Dunarii 

Variatia plajei Portita – 

Edighiol 

Primaria Jurilovca  Realizarea planurilor de dezvoltare si 

protectie in conformitate cu situatia reala 

existenta in teren 

Variatia plajei Chituc Primaria Nuntasi Realizarea planurilor de dezvoltare si 

protectie in conformitate cu situatia reala 

existenta in teren (sprijin in delimitarea 

zonei de non constructie, etc) 

Dinamica plajelor nou 

alimentate (Mamaia Sud, 

Tomis, Eforie Nord) 

Apele Romane Sprijin stiintific in monitorizarea lucrarilor 

de alimentare artificiala si definirea 

planurilor de protectie care vor fi aplicate 

in viitor pe litoralul sudic. 

PN 16450103 - Variatia 

plajei Sulina  si a sectorului 

Canalul Sondei - Imputita 

Primaria Sulina Sprijin in delimitarea zonei de non-

constructie, explicatii privind limita aflata 

pe raza localitatii Sulina si plaja ARBDD. 



83 

 

PN 16450403 - Studii privind 

starea habitatelor bentale 

de la litoralul românesc al 

Mării Negre, şi estimarea 

stocurilor resurselor non-

piscicole valorificabile 

(moluştele) 

 

Exxon Mobil Exploration and 

Production Romania Ltd. 

S.C. MOROGAN FISH S.R.L. 

NEMO PRO DIVING S.R.L 

- Protejarea zonelor are drept efect 

creșterea potențialului biotic și din 

zonele adiacente, contribuind astfel la 

mărirea cifrei de afaceri a agenților 

economici cu accent pe exploatarea 

resurselor marine.  

- Firmele consiliate privind exploatarea 

moluștelor comestibile au înregistrat  

profit economic, exemplul acestora 

încurajând dezvoltarea investițiilor locale 

în acest tip de activitate. Introducerea 

pe piață a produselor locale (Rapana, 

midii) a avut efect asupra turismului, 

restaurantele locale profitând de oferta 

furnizorilor.  

În același timp, contactul permanent între 

firmele economice și GeoEcoMar a 

încurajat dialogul privind modalitățile de 

exploatarea sustenabilă a resurselor. 

 

7. Alte rezultate:  

 

- PN 16 45 01 03 -  Analiza granulometrica a sedimentelor de plaja a fost utilizata pentru 

stabilirea unui standard de dimensiuni in contractul cu Boskalis Ltd (identificarea de surse de 

sedimente pentru refacerea artificiala a plajelor de pe litoralul romanesc).  

- PN 16450103 - Sprijin tehnic dat Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea – Litoral prin 

furnizare date sedimentologice pentru pregatirea licitatiei pentru refacerea plajelor de pe 

litoralul romanesc – Faza 2) - obiectivul de investiții "Reducerea eroziunii costiere Faza II 

(2014 - 2020)" – valoare de 707,760,000 RON. Discutii cu Administratia Bazinala de Apa 

Dobrogea – Litoral pentru realizarea unui Studiu pentru Actualizarea Limitei de Non-

constructie pe Litoralul Romanesc al Marii Negre (prins in planul ABADL in 2018) – 

fundamentat pe studii de variatie sezoniera a liniei tarmului. 

- PN 16 45 04 03 - bănci date: 

- Teaca A.; Begun T.; Gomoiu M.-T.; Secrieru; National Research and Development Institute 

for Marine Geology and Geoecology – GeoEcoMar, Romania (2016): Macrobenthos data 

from the Romanian part of the Black Sea between 2003 and 2011. 

http://www.eurobis.org/imis?module=dataset&dasid=5256 

- Teaca, A.; Begun, T.; Muresan, M.; National Research and Development Institute for Marine 

Geology and Geoecology – GeoEcoMar, Romania (2016): Benthos data collected in the Black 

Sea during the Leg 2 EROS Cruise in 1997. 

http://www.vliz.be/en/imis?module=dataset&dasid=5260 

- Teaca, A.; Begun, T.; Muresan, M.; National Research and Development Institute for Marine 

Geology and Geoecology – GeoEcoMar, Romania (2016): Benthos data collected in the Black 

Sea during the IAEA Cruise in 1998. http://vliz.be/en/imis?module=dataset&dasid=5261 

http://www.eurobis.org/imis?module=dataset&dasid=5256
http://www.vliz.be/en/imis?module=dataset&dasid=5260
http://vliz.be/en/imis?module=dataset&dasid=5261
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- Teaca, A.; Begun, T.; Muresan, M.; National Research and Development Institute for Marine 

Geology and Geoecology – GeoEcoMar, Romania (2016): Historical benthos data from the 

Pre-deltaic Romanian Black Sea Coast in 1960. 

http://www.vliz.be/en/imis?module=dataset&dasid=5259 

- Teaca, A.; Begun, T.; Muresan, M.; National Research and Development Institute for Marine 

Geology and Geoecology – GeoEcoMar, Romania (2016): Historical benthos data from the 

Romanian Black Sea Coast between 1954 and 1968. 

http://www.vliz.be/en/imis?module=dataset&dasid=5257 

- Teaca, A.; Begun, T.; Muresan, M.; National Research and Development Institute for Marine 

Geology and Geoecology – GeoEcoMar, Romania (2016): Historical benthos data from the 

Romanian Black Sea Coast between 1959 and 1961. 

http://www.vliz.be/en/imis?module=dataset&dasid=5258 

 

 

8. Aprecieri asupra derulării programului şi propuneri: 

 

Din punct de vedere științific Programul Nucleu DELMAR al INCD GeoEcoMar și-a atins toate 

obiectivele propuse pentru perioada 2016 - 2017.  

Rezultatele obținute în cadrul Programului Nucleu DELMAR permit INCD GeoEcoMar să își întărească 

poziția pe care a ajuns să o câștige pe plan național și internațional în domeniile sale de bază. A fost 

fundamentată poziția și gradul de instruire al tuturor cercetătorilor, a fost astfel susținută și intrarea 

GeoEcoMar în consorții de proiecte nationale si internationale (mai ales), sau a unor obiective de 

importanta deosebita (ex. stocare geologica CO2, retele de echipamente). Au fost acoperite cerintele 

de monitorizare ale macro-geo-sistemului Dunare – Marea Neagra. Ducerea la indeplinire a 

Programului Nucleu a favorizat testarea de echipamente, si a permis continuarea cartarii teritoriului 

national – mai ales componenta marina, încă incomplet cunoscută. De asemenea,  prin achizitionarea 

de noi echipamente au putut fi puse la punct metodologii noi de lucru, noi metode de masuratori 

geomorfologice si sedimentologice. Rezultatele proiectelor au fost bine primite și de către 

administrațiile locale și specializate (AFDJ, ARBDD, ANAR) și există solicitări pentru continuarea 

acestora. Exista și solicitarea continuarii acestora pentru studierea mai detaliata a variatiilor 

sezoniere ale liniei tarmului pe litoral, mai ales pe plajele nou refacute. Au fost considerate utile si 

propunerile de metode de protectie costiera „verde”, folosind rolul vegetatiei de protectie contra 

eroziunii. Studiile de pe platforma continentală românească ajută la obținerea unor informații din 

singurul domeniu al României aproape complet necunoscut, iar cartarea acesteia, și studierea 

posibilelor resurse existente, sunt deasemenea activități de importanță critică la nivel național.  

 

 

Propuneri: 

Propunerea noastră principală este continuarea cât mai rapidă și pe o perioadă și mai lungă de timp a 

programelor de tip nucleu, ca suport financiar al activitatii de cercetare de baza, specifica fiecarei 

entitati de cercetare de tip INCD. O altă posibilitate o reprezintă și continuarea actualului PN prin 

introducerea de faze suplimentare, dat fiind succesul avut în acești doi ani. Trebuiesc continuate 

programele de cartare geologică, geofizică, sedimentologică și geoecologică a teritoriului național, 

http://www.vliz.be/en/imis?module=dataset&dasid=5259
http://www.vliz.be/en/imis?module=dataset&dasid=5257
http://www.vliz.be/en/imis?module=dataset&dasid=5258
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elemente cheie pentru dezvoltarea durabilă a economiei naționale, pentru alinierea la cerințele UE și 

ale programelor regionale. Programele de monitoring geo-ecologic si geologic ale sistemului Dunăre- 

Deltă – zona costieră - Marea Neagră sunt deasemenea vitale pentru stabilirea unor planuri concrete 

de dezvoltare durabilă. Susținerea activității științifice de bază a institutelor de interes național este 

vitală pentru buna funcționare a economiei și promovarea transferului de cunoaștere. Un rol 

deosebit de important pentru care îl joacă aceste activități finanțate prin Programul Nucleu privește 

fundamentarea științifică a deciziilor care trebuiesc luate, mai cu seamă de către administrațiile din 

sistemul Dunăre – Deltă  - Marea Neagră, în arii în care protecția mediului este fundamentală. 
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