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proiectului 

Subtip proiect de 

cercetare, codul 

proiectului 

Autoritatea contractantă Perioada 

desfăşurării 

activităţilor 

proiectului 

Director/ 

manager/ 

coordinator/ 

partener 

Accesul la Accesul la infrastructura de 

cercetare şi completarea bazei de date cu 

privire la migraţia medicilor români, 

reprezentări şi practici ale sistemului de 

sănătate, oferite de Université des Antilles – 

Pôle Martinique, Franţa 

- national PN-III-P1-1.1-

MC-2017-2405 

UEFISCDI 2018 Despina 

Saghin 

Dynamique des paysages culturels situés 

dans les sites aux friches minières dans la 

élaboration des stratégies rurales, 

DIPACULT international BECO -2016 AUF 2016 - 2017 Viorel 

Chirita 

Studii de teren în potamologia ortotidală FSOP-STPO national Tinere Echipe, 

PN-II-RU-TE, 

2014-4-2900 

UEFISCDI 2015-2017 Andrei-Emil 

Briciu 

Reconstituirea istoriei holocene tarzii a 

raurilor din Romania pe baza interpretarii 

geomorfologice si dendrocronolo ice a 

trunchiurilor subfosile 

RECONHIST national Tinere echipe, 

PN-II-RU-TE, 

2014-4-0855 

UEFISCDI 2015-2017 Francisca 

Chiriloaei 

Dezvoltarea unui model funcțional de 

valorificare sustenabilă a diversității 
genetice și fitochimice a populațiilor 

naturale de Arnica montana L. din nordul 

Carpaților Orientali 

ARMOREC national Nr. 74/2014 UEFISCDI 2014-2016 Maria 

Radoane 

Soluții de organizare a teritoriului agricol 

și de exploatare agricolă durabilă bazate pe 

inventarierea alunecărilor de teren și 

ravenelor 

ADER national ADER 

[2.4,1/27.10.2015 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 

2015-2018 Maria 

Radoane 



Climate Variability Recorded by Glacial 

Deposits and Lake Sediment 

Cirques & 

Lakes 

national Tinere echipe 

(TE): PN-II-RU- 

TE-2012-3-0386 

UEFISCDI 2012-2016 Marcel 

Mindrescu 

L'émigration feminine hautement qualifiée 

dans le secteur de santé roumain et bulgare 

vers la France : en 'eux, défis et ers ectives 

futures 

MIFESAN internationai BECO-2011-

69U-

56115FT106 

AUF 2011-2014 Despina 

Vasilcu 

Reconstituirea dinamicii albiilor de rau 

din Romania in ultimii 11.700 ani: rolul 

conditiilor climatice si al impactului uman 

Rivers 11.7ka national IDEI PN II-

DPCE-2011-3-

0057 

Nr.282/201 1 

UEFISCDI 2011-2016 Maria 

Radoane 

RoIsoscapes – understanding the link 

between climate and table isotopes in 

precipitation, drip water and newly 

precipitated cave calcite, in Romania 

RoIsoscapes national - CNCS 2011-2014 Aurel 

Persoiu 

Programul naţional prioritar de 

inventariere eGISpat – Suceava 

- national - Direcţia pentru Cultură, Culte 

şi Patrimoniul cultural 

Naţional Suceava 

2007 Liviu 

Popescu 

Cercetarea, managementul şi monitorizarea 

sitului geologic Negoiul Românesc – 

Pietricelul din Caldera Călimani 

- national - Academia Romana 2007-2008 Daniela 

Popescu 

Evaluarea biodiversitatii si utilizarea 

tehnicilor agro-silvice in valorificarea 

plantelor medicinale in contextul 

dezvoltarii rurale durabile pe Valea 

Montana a Bistritei 

- national PN-II UEFISCDI 2007-2010 Maria 

Radoane 

Climate variability recorded by glacial 

deposits and lake sediments 

- national PN-II-RU-TE-

2012-3-0386 

UEFISCDI 2007-2010 Marcel 

Mindrescu 

Tendinţe în dinamica actuală a albiilor 

râurilor din România 

- national - CNCSIS 2006-2008 Maria 

Radoane 

Reabilitarea ecologică şi managementul 

durabil al zonelor cu terenuri degradate 

prin eroziune în adâncime şi/sau alunecări 

- national CEEX UEFISCDI 2006-2008 Maria 

Radoane 



de teren din Moldova 

Impactul riscurilor hidroclimatice si 

pedogeomorfologice asupra mediului in 

bazinul Barladului 

- national CEEX UEFISCDI 2006-2008 Maria 

Radoane 

Impactul variabilităţii climatice şi al 

intervenţiilor antropice asupra regimului 

hidrologic al Dunării şi al dinamicii 

sedimentare costiere 

- national CEEX UEFISCDI 2006-2008 Maria 

Radoane 

Dimensiunea geografică a cererii şi ofertei 

turistice din Bucovina în contextul 

turismului european 

- national - CNCSIS 2005-2007 Vasile Efros 

Managementul şi securitatea ecologică a 

resurselor naturale din bazinul hidrografic 

de graniţă al Prutului 

- national CEEX UEFISCDI 2005-2008 Maria 

Radoane 

ROUA Bucovinei (Rădăcini Culturale, 

Oameni şi locuri, Unitate prin tradiţie, 

Actracţii turistice naturale 

ROUA 

Bucovinei 

international Phare CBC 

2005/017-539 

Programul de Vecinătate 

România Ucraina 2004 – 

2006 

2005-2007 Vasile Efros 

Cercetarea geomorfologica aplicata pentru 

evaluarea hazardelor in bazine hidrografice 

antropizate 

- national - CNCSIS 2005-2007 Nicolae 

Radoane 

Evaluarea hazardelor naturale si antropice 

din regiunea Călimani-Dorna în 

perspectiva dezvoltării durabile si 

amenajării teritoriului 

- national - CNCSIS 2005-2007 Costica 

Brandus 

 

 

 


