
Un contract extrabugetar obţinut/derulat de către institut de la organizaţii 
internaţionale sau naţionale în 2010 

 
 
 

Contracte extrabugetar obţinut/derulat de către compartiment de la organizaţii 
internaţionale 

 
 
Proiect SAFER « Services and Applications for Emergency Response » finanţat din 

fonduri europene, prin FP7 – Space, contract 218802/2008. Coordonator INFOTERRA 
France 

 
Proiect CYBERDYN “Infrastructură cibernetică pentru studii geodinamice relaţionate 

cu zona seismogenă Vrancea”, POS CCE O212 ID 593, cod SMIS-CSNR 12499. 
Finanţat din fonduri structurale europene post-aderare, Programul Operaţional 
„Creşterea Competitivităţii Economice” , contract 184/18.06.2010 

 
 

Contracte extrabugetare obţinute/derulate de către institut de la organizaţii naţionale 
 
Ministerul Educatiei si Cercetarii: 
Programul IV. Parteneriate in domenii prioritare 
Titlu Proiect: Tehnici si metodologii inovative de evaluare a riscului de hazard natural 

(cutremure si alunecari de teren)-TEMERISC, Director de proiect: Dr. Dumitru Stanica, 
Contract nr. 31-018/2007 

Titlu Proiect: Sistem integrat avansat de monitorizare a precursorilor seismici, modelarea si 
evaluarea hazardului  in zona Vrancea din date satelitare si geofizice in- situ 
(MAGEOS), Partener proiect, director de proiect: Dr. Dumitru Stanica, Contract nr. 32-
109/2008  

Titlu Proiect: Variabilităţi heliosferice şi impactul lor asupra unor componente ale sistemului 
terestru – HELIOTER , Proiect 81-021 CEEX 2007, director de proiect: Dr. Crişan 
Demetrescu, membru corespondent al Academiei Române 

Titlu Proiect: Studiul migrării unor elemente în structurile acvifere din zona amplasamentului 
viitorului depozit final de deşeuri slab şi mediu active Saligny (MIGRELEMENTS), 
Partener proiect, director de proiect: Dr.Horia Mitrofan 

Titlu Proiect: Diversitatea geologicăã a Paleozoicului superior din România si relatia cu 
schimbările climatice globale PALEOCLIM ,  Proiect 31-063, director de proiect: 
Dr.Mihai Tatu 

 
Programul IDEI CNCSIS 
Titlu Proiect: Variabilitatea de termen lung a câmpului magnetic terestru în relaţie cu procese 

fizice din heliosferă, Proiect CEEX IDEI 151/2007, director de proiect: Dr. Crişan 
Demetrescu, membru corespondent al Academiei Române  

Titlu Proiect:   Studii electromagnetice privind stabilirea relaţiilor interparametrice 
caracteristice alunecărilor de teren asociate evenimentelor seismice, director de proiect: 
Dr. Dumitru Stanica, Contract nr.1028/19.01.2009 

 
Programul Tinere Echipe 
Titlu Proiect: Cercetari asupra geoefectivitatii perturbatiilor heliosferice (GEOHELP), Proiect 

TE 73/2010, director de proiect: Dr. Marilena Mierla  
 


