
PROIECTE NAŢIONALE: 

Anul Denumire grant/proiect de cercetare/contract de cercetare 
Director 

proiect 

Valoare grant 

(Ron) 

2005-2007 
Grant CNCSIS, Cercetarea geomorfologica aplicata pentru 

evaluarea hazardelor in bazine hidrografice antropizate 

Nicolae 

Radoane 
12000 

2005-2007 

Grant CNCSIS, Evaluarea hazardelor naturale si antropice din 

regiunea Călimani-Dorna în perspectiva dezvoltării durabile si 

amenajării teritoriului, 

C. Brandus 42500 

2006-2008 
Grant CNCSIS, Tendinţe în dinamica actuală a albiilor râurilor 

din România 

Maria 

Radoane 
120000 

2005-2007 
Grant CNCSIS, Dimensiunea geografică a cererii şi ofertei 

turistice din Bucovina în contextul turismului european. 
Efros Vasile 35 000 

2005-2008 
Proiect CEEX, Managementul şi securitatea ecologică a 
resurselor naturale din bazinul hidrografic de graniţă al Prutului 

Radoane 
Maria 

200000 

2006-2008 
Proiect CEEX, Reabilitarea ecologică şi managementul durabil 
al zonelor cu terenuri degradate prin eroziune în adâncime 

şi/sau alunecări de teren din Moldova 

Radoane 

Maria 
200000 

2006-2008 
Proiect CEEX, Impactul riscurilor hidroclimatice si 
pedogeomorfologice asupra mediului in bazinul Barladului 

Radoane 
Maria 

80000 

2006-2008 
Proiect CEEX, Impactul variabilităţii climatice şi al 
intervenţiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunării 

şi al dinamicii sedimentare costiere 

Radoane 

Maria 
115000 

2007 
Programul naţional prioritar de inventariere eGISpat – Suceava 
(2007) – Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul cultural 

Naţional Suceava 

Popescu 

Liviu 
10700 

2007-2008 
Grant Academia Romana, Cercetarea, managementul şi 
monitorizarea sitului geologic Negoiul Românesc – Pietricelul 

din Caldera Călimani 

Popescu 

Daniela 
25000 

2007 
Harta fenomenelor de risc şi hazard de pe teritoriul comunei 

Hangu – Neamţ 
C. Brandus 3000 

2007 
Harta fenomenelor de risc şi hazard de pe teritoriul jud. 
Suceava 

C. Brandus 3000 

2008 
Cadrul natural, parametrii si corelatii ce descriu fenomenul de 
producere a zăpoarelor pe râul Bistrita, pe tronsonul aval de 

acumularea Topoliceni până la acumularea Izvorul Muntelui 

Radoane 

Maria 
35000 

2007-2010 
Proiect PN II – Evaluarea biodiversitatii si utilizarea tehnicilor 
agro-silvice in valorificarea plantelor medicinale in contextul 

dezvoltarii rurale durabile pe Valea Montana a Bistritei 

Radoane 

Maria 
350000 

2013-2015 
Proiect PN II RU-TE-2012-3-0386 – Climate variability 

recorded by glacial deposits and lake sediments 

Mîndrescu 

Marcel 
- 

 

 



PROIECTE INTERNAŢIONALE: 

Programul PECO’93: EROSLOPE (EVSV-CT 92-0179) "Slope instability, erosion and solid material 

transport in steep catchments – Laboratory and field experimentations" cu tema: "Sediment sources and delivery 

from the mountaineous and sumountaineous drainage basin" (1994 –1995), coordonat de Universitatea din 

Berlin (participanţi: Maria Rădoane, Nicolae Rădoane). 

Partener în cadrul proiectului European EFI+ "Improvement and extension of the European Fish 

Index"prin contractul Contract nr. 044096, finanţat de Comunitatea Europeana prin Universitatea din Viena, 

Austria (2007-2008) (participanţi: Maria Rădoane, Nicolae Rădoane). 

Manager de proiect (Vasile Efros) câştigat prin competiţie, proiectul transfrontalier ROUA Bucovinei 

(Rădăcini Culturale, Oameni şi locuri, Unitate prin tradiţie, Actracţii turistice naturale) în cadrul Programului de 

Vecinătate România Ucraina 2004 – 2006, Phare CBC 2005/017-539, Perioada de desfăşurare: septembrie 2007-

octombrie 2008. 

Proiect de cercetare finantat, valoare 919.882 lei (214 000E) Titlul proiectului: RoIsoscapes – 

understanding the link between climate and table isotopes in precipitation, drip water and newly precipitated 

cave calcite, in Romania Autor: Dr. Aurel Persoiu. Perioada de desfăşurare: 2011-2014 

Proiect de cercetare finantat cu 1 485 000 lei (350 000 E) Titlul proiectului: Reconstruction of Romanian 
river channel changes in the last 11,700 years: the role climatical conditions and of human impact Autor: Dr. 

Maria Radoane. Perioada de desfăşurare: 2011-2014. 

Proiectul BECO-2011-69-U-56115FT106 (2011-2013) ,,L'émigration féminine hautement qualifiae 
dans, le secteur de santé roumain et bulgare vers la France: enjeux, défis et perspectives futures” coordonat de 

Lector univ. dr. Despina Vasilcu.  

 


