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RAPORT ȘTIINŢIFIC ȘI TEHNIC 

Titlu proiect 

Centrul pentru Teledetecția Atmosferei și Observarea Pământului din Spațiu (CARESSE) 

Obiective generale/specifice proiect 

Obiectivul general al proiectului constă în crearea unei platforme de colaborare între instituțiile de 
cercetare și industrie și de a dezvolta noi competențe în domeniul teledetecției atmosferice, 
relevante pentru programele EO. 

Obiective specifice 

O3. Adaptarea activităţilor Centrului CARESSE la cerințele specifice ale Agenției Spațiale Europene și 
consolidarea colaborărilor cu partenerii internaționali 

Nr. etapă / Denumire etapă  

Etapa 4: Standardizare 

Obiective etapă 

T4.1 Identificarea standardelor ECSS cu aplicabilitate relevantă ȋn cadrul activităţilor Centrului; 
T4.2 Implementarea platformei ECOS; training privind utilizarea platformei; 
T4.3 Participarea la grupurile de lucru ISO; 
T4.4 Elaborarea documentului privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile ȋn cadrul 
Centrului CARESSE; 
T4.5 Organizarea workshop-ului final dedicat diseminării rezultatelor proiectului; 
T4.6 Pregătirea evaluării finale a proiectului. 

Rezultate planificate etapă 

 Identificarea şi aplicarea standardelor ECSS în activităṭile curente ale Centrului; 

 Efectuarea unui training privind utilizarea platformei ESA Costing Software (ECOS); 

 Elaborarea unui document ce explică regulile de aplicare ale drepturilor de proprietate 
intelectuală în cadrul CARESSE și măsurile prevăzute pentru creșterea capacității de inovație 
a Centrului; 

 Publicarea unui proceeding care conține principalele informații comunicate în timpul 
workshop-ului de final; 

 Desfăşurarea ȋn bune condiţii a activităţilor curente din cadrul Centrului (participări la 
întâlnirile de lucru din cadrul rețelelor de cercetare, campanii de cercetare, elaborarea de 
noi propuneri de proiecte pentru aplicații spațiale în cadrul competițiilor naționale și 
internaționale, elaborarea de lucrări științifice și publicarea acestora în reviste cotate ISI, 
comunicarea rezultatelor științifice la conferințe internaționale, workshop-uri, participarea la 
diverse evenimente de popularizare a activităţilor desfăşurate ȋn cadrul Centrului, 
implementarea de noi echipamente de cercetare); 

 Elaborare raport final. 
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RST - raport științific și tehnic în extenso 

Rezumatul etapei 

Această etapă a avut ca obiectiv specific adaptarea activităţilor Centrului CARESSE la cerințele 
specifice ale Agenției Spațiale Europene și consolidarea colaborărilor internaționale. Activitățile 
desfășurate pe parcursul acestei etape au avut în vedere: identificarea standardelor ECSS cu 
aplicabilitate relevantă ȋn cadrul activităţilor Centrului, implementarea platformei ESA Costing 
Software (ECOS), elaborarea unui document privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile 
ȋn cadrul Centrului CARESSE, organizarea unui workshop dedicat diseminării rezultatelor proiectului. 

Încă de la începutul derulării proiectului s-a avut în vedere adaptarea activităților Centrului la 
cerințele ESA. Un prim pas în această direcţie a constat în familiarizarea cu sistemul de standardizare 
ECSS, sistem ce conține un set unic şi coerent de standarde care să fie ușor de folosit în toate 
activitățile spațiale europene. Reprezentanți ai Centrului au participat la cursurile organizate de 
Agenția Spatială Romană (ROSA) în colaborare cu Agenția Spatială Europeană (ESA), și au reușit să 
identifice nișele în care se integrează cel mai bine activitățile grupului de cercetare de la INOE pe 
direcțiile trasate de ESA. Astfel, până în prezent s-au identificat trei direcții importante: dezvoltarea 
de algoritmi și software pentru obținerea de noi produse de date, dezvoltarea de tehnologii de 
rezoluție înaltă și participarea la campanile de calibrare/validare ale misiunilor satelitare. 

De asemenea, pentru uşurarea desfăşurarii procedurilor economice ȋn perioada contractărilor cu 

Agenţia Spaţială Europeană, a fost implementată platforma ECOS5, unul din cercetătorii CARESSE 
fiind instruit ȋn utilizarea softului. Utilizarea platformei ECOS a eficientizat contractările realizate pe 
ȋntreaga perioadă de desfăşurare a proiectului. 

Standardizarea activităților științifice desfăşurate ȋn cadrul Centrului, s-a realizat prin implicarea 
doamnei Dr. Doina Nicolae în grupurile de lucru ISO/TC 146/SC 5/WG 6 N 99 şi ISO/DIS 28902-2, care 
sub titlul general Calitatea aerului – Meteorologie au ȋn vedere: teledetecţia de la sol a vizibilităţii 
realizată cu lidarul si teledetecţia de la sol a vântului realizată cu lidarul Doppler de vânt. 

Pentru a reglementa drepturile de proprietate intelectuală asupra producṭiei științifice și tehnice 
realizată în cadrul Centrului CARESSE a fost elaborat documentul “Drepturile de proprietate 
intelectuală aplicabile în cadrul Centrului pentru teledetectia atmosferei și observarea Pământului 
din spațiu – CARESSE”, în care se precizează că toate activele intelectuale obținute în cadrul 
Centrului sunt protejate în conformitate cu legislația românească și internațională. 

Diseminarea celor mai importante rezultate obţinute în cadrul proiectului, s-a prin organizarea 
workshop-ului final intitulat “Contribuţii românești în domeniul mediului și observării Pamântului”. 
Evenimentul a avut loc pe 20 septembrie 2016 la sediul Observatorului Atmosferic Român de la 
Măgurele. La întâlnire au participat cercetători de la diverse instituṭii, cadre didactice din mediul 
academic, reprezentanți ai companiilor distibuitoare de echipamente, toți având activități în 
domeniul Științelor Mediului. Contribuțiile participanților la acest workshop au fost adunate într-un 
volum ce cuprinde informaṭii despre cele mai importante proiecte românești din domeniul mediului 
și observării Pamântului care s-au derulat sau sunt în curs de desfăşurare. Materialul a fost distribuit 
prin intermediul partenerilor de proiecte tuturor celor interesați de cunoașterea activităților 
științifice desfășurate în România și/sau de identificarea unor parteneri de colaborare în viitoare 
proiecte. 

Urmând în paralel și obiectivele specifice din etapele precedente, au fost desfășurate o serie de 
activități curente. Acestea au vizat organizarea și participarea la diverse workshop-uri și întâlniri de 
lucru în cadrul proiectelor aflate în derulare, participări la campanii științifice de măsurare și 
intercalibrare de echipamente, elaborarea de lucrări științifice și prezentarea acestora la conferințele 
naționale și internaționale, publicarea rezultatelor științifice în reviste cotate ISI, depunerea de 
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proiecte la competițiile naționale și internaționale recente, instruire continuă a cercetătorilor, 
instalarea noilor echipamente achiziționate cu finanțări din alte proiecte.  De asemenea, CARESSE a 
continuat să acorde suport științific și tehnic studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la 
universitățile partenere, care și-au elaborat și definitivat lucrările de diplomă, disertație și tezele de 
doctorat. O serie de activități de popularizare a științei în rândul publicului larg au contribuit la 
creșterea vizibilității Centrului și au subliniat importanța acestuia în peisajul științific românesc și 
european. 

Descrierea științifică și tehnică 

Pentru atingerea obiectivelor etapei, s-au avut în vedere adaptarea activităţilor Centrului CARESSE la 
cerințele specifice ale Agenției Spațiale Europene și consolidarea colaborărilor internaționale, prin 
identificarea standardelor ECSS cu aplicabilitate relevantă în cadrul activităṭilor Centrului, 
implementarea şi utilizarea platformei ECOS, participarea la grupurile de lucru ISO, reglementarea şi 
aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra produselor ştiintifice generate ȋn cadrul 
Centrului, organizarea unui workshop dedicat diseminării rezultatelor ştiintifice obṭinute de 
cercetătorii implicaṭi în CARESSE. 

Identificarea standardelor ECSS cu aplicabilitate relevantă ȋn cadrul 
activităţilor Centrului CARESSE 

European Cooperation for Space Standardization (ECSS) este o inițiativă creată pentru a dezvolta un 
set unic şi coerent de standarde care să fie ușor de folosit în toate activitățile spațiale europene. 
Standardele au fost elaborare pentru a satisface o serie de exigențe indispensabile în buna 
desfășurare a activităților științifice și tehnice desfășurate în colaborare cu Agenția Spațială 
Europeană. Detalii despre standardele în vigoare şi noutăṭile din domeniu sunt disponibile pe site-ul 
dedicat http://ecss.nl/. 

Ținând cont de importanța modului în care este scris și trimis spre evaluare un proiect astfel încât 
acesta să aibă șanse reale de a obține sprijin financiar și logistic din partea Agenției Spațiale 
Europene, Dr. Anca Nemuc a participat la cursurile de pregătire "How to write successful proposals 
for ESA R&D activities" organizate de Agenția Spațială Română (ROSA) împreună cu Agenția Spațială 
Europeană (ESA) în perioada 21-24 ianuarie 2014. Acestea au vizat în principal familiarizarea cu 

sistemul de standardizare ECSS, standardele generale de management care trebuiesc îndeplinite de 
solicitanţi în vederea accesării fondurilor ESA destinate cercetării și dezvoltării, precum și tipurile de 
contracte pentru care se poate aplica, în funcție de specificul activităților de cercetare desfășurate. 

Cunoașterea sistemului de standardizare ECSS încă de la începutul derulării proiectului CARESSE, a 
facilitat identificarea rapidă a nișele în care se integrează cel mai bine activitățile grupului de 
cercetare de la INOE, ceea ce a dus la câștigarea unor contracte importante cu ESA. Începând din 
2014 și până în present, INOE prin CARESSE a încheiat (atât în calitate de unic contractor, cât și în 
parteneriat) un număr de șase contracte cu finanțare ESA, pe trei direcții importante: 

 Dezvoltarea de algoritmi și software pentru obținerea unor noi produse de date din observații 
de teledetecție activă de la sol și din satelit: 

NATALI - Neural network Aerosol Typing Algorithm based on LIdar data (ESA/ESRIN contract nr. 
4000110671/14/I-LG); 
SAMIRA - SAtellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality (ESA/ESRIN contract nr. 
4000117393/16/I-NB); 

 Dezvoltarea de instrumente de teledetecție activă (lidar) cu înaltă tehnologie, utilizabile în 
programele de Cal/Val ale viitoarelor misiuni (ADM-Aeolus, EarthCARE și Sentinel-5P): 

http://ecss.nl/
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MULTIPLY – Development of a European High Spectral Resolution Lidar airborne facility (ESA/ESTEC 
contract nr. 4000112373/14/NL/CT); 

 Participarea la campaniile de Cal/Val ale misiunilor satelitare de Observare a Pământului: 
AROMAT 1&2 – Airborne Romanian Measurements of Aerosol and Trace gases (ESA/ESTEC contract 
nr. 4000113511/15/NL/FF/gp); 
RAMOS - Technical Assistance for a Romanian Atmospheric Observation System (ESA/ ESTEC 
contract nr. 4000118115/16/NL/FF/gp); 
APEL - Pilot Study on Assessment of atmospheric optical properties during biomass burning events 
and long-range transport of desert dust (ESA/ESTEC contract. nr. 4000117289/16/F/MOS). 

Implementarea platformei ESA Costing Software (ECOS) 

ESA a dezvoltat o procedură și un instrument asociat – ECOS (ESA Costing Software) - care permite 
calcularea și agregarea într-o manieră fiabilă a tuturor elementelor de preț aferente unei propuneri 
financiare de-a lungul procesului de contractare. Platforma ECOS poate fi folosită pentru toate 
tipurile de propuneri financiare. Utilizarea acesteia este obligatorie pentru acțiunile de achiziții de 
peste 10 milioane de euro, aici fiind incluşi şi sub-contractorii (chiar și în cazul în care cota lor nu 
ajunge la 10 MEuro). 

Informațiile prezentate sunt în conformitate cu standardele ESA legate de costurile și cerințele de 
tarifare stipulate în condițiile de licitație ale ESA și reprezentate de formularele ESA-PSS (Procedures, 
Standards and Specifications. Softul se obṭine la cerere şi este distribuit gratuit companiilor care fac 
afaceri cu ESA. Manualul de utilizare este disponibil on-line (http://emits.sso.esa.int/emits-
doc/ECOS/ECOS_Training_Manual.pdf). 

Pentru a facilita participarea la call-urile ESA (în calitate de contractor şi/sau sub-contractor), 
platforma ECOS5 a fost implementată ȋn cadrul Centrului ȋn primele etape ale proiectului, iar Dr. Jeni 
Vasilescu a efectuat modulul de self-training. Utilizarea platformei ECOS a eficientizat contractările 
realizate pe ȋntreaga perioadă de desfăşurare a proiectului. 

Participarea la grupurile de lucru ISO 

Grupurile ISO (International Organization for Standardization) elaborează caietul de sarcini ce 
conţine cerințele, liniile directoare sau caracteristicile care pot fi utilizate în mod consecvent pentru 
a se asigura că materialele, produsele, procesele și serviciile sunt potrivite pentru scopul lor. Aceste 
standarde pot fi exploatate de dezvoltatorii de noi tehnologii (privind diverse aspecte precum 
terminologia, compatibilitatea sistemelor și asigurarea diseminării inovațiilor și dezvoltarea acestora 
în produse manufacturable și vandabile), viitori utilizatori (compatibilitatea la nivel mondial a 
tehnologiei se realizează atunci când produsele și serviciile sunt bazate pe standarde internaționale), 
organizații guvernamentale (standardele internaționale asigură bazele științifice și tehnologice pe 
care se construieşte apoi legislaţia ce stipulează măsurile de siguranţă ȋn domeniul sănătăţii şi 
mediului), consumatorilor (conformarea produselor și serviciilor la standardele internaționale 
garantează calitatea, siguranța și fiabilitatea produsului). 

Pentru standardizarea activităților științifice desfăşurate ȋn cadrul Centrului, Dr. Doina Nicolae s-a 
implicat activ în grupurile de lucru ISO/TC 146/SC 5/WG 6 N 99 şi ISO/DIS 28902-2, care sub titlul 
general Calitatea aerului – Meteorologie au ȋn vedere: teledetecţia de la sol a vizibilităţii realizată cu 
lidarul si teledetecţia de la sol a vântului realizată cu lidarul Doppler de vânt. 

Standardele discutate ȋn cadrul grupului de lucru ISO/TC 146/SC 5/WG 6 N 99 vizează, în principal 
cerințele pentru efectuarea de măsurători ale vizibilităţii aerului cu ajutorul lidarului. 

Standardele discutate ȋn cadrul grupului de lucru ISO/DIS 28902-2 vizează în principal cerințele 
pentru efectuarea măsurătorilor cu lidarul Doppler de vânt. Standardul internațional descrie 

http://emits.sso.esa.int/emits-doc/ECOS/ECOS_Training_Manual.pdf
http://emits.sso.esa.int/emits-doc/ECOS/ECOS_Training_Manual.pdf
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determinarea următorilor parametri meteorologici: viteza medie a vântului, profilele verticale ale 
vectorului vânt (viteza şi direcţia vântului), rafalele de vânt, forfecările de vânt, etc. 

Drepturile de proprietate intelectuală  

Termenul drepturi de proprietate intelectuală se referă la drepturile legale acordate cu scopul de a 
proteja creațiile intelectului. În sens mai larg, aceste drepturi includ brevete, drepturi de autor și 
drepturi conexe (mărci comerciale, know-how, secrete comerciale, desene sau modele industriale, 
desene sau modele, rapoarte, metode de cercetare și dezvoltare, date documentate și descrierea de 
invenții și descoperiri). Sub protecṭia drepturilor de proprietate intelectuală, creatorul (o persoană 
sau o entitate de cercetare/academică/comercială/industrială) poate folosi propriile idei, planuri sau 
alte active necorporale, fără teama de furt sau concurenṭă neloială. 

Protejarea activelor intelectuale este esențială din perspectiva competitivităţii organizațiilor private 
sau publice și a atractivităţii acestora pentru investitori. De aici rezidă necesitatea de a echilibra în 
mod corespunzător drepturile legale de proprietate intelectuală, pentru a se asigura că acestea oferă 
stimulente adecvate pentru a se investi în cercetare și inovare, în același timp asigurându-se că 
difuzarea și dezvoltarea în continuare a rezultatelor cercetării nu vor fi obstrucţionate. Cu toate 
acestea, din perspectiva politicii europene de cercetare, gestionarea adecvată a cunoștințelor (cum 
ar fi rezultatele R&D) și a proprietății intelectuale ridică probleme suplimentare. 

Documentul Drepturile de proprietate intelectuală aplicabile ȋn cadrul Centrului pentru 
teledetecția atmosferei și observarea Pământului din spațiu CARESSE specifică reglementările 
principale privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile ȋn cadrul Centrului, în 
conformitate cu legislaṭia românească şi cea internaṭională aflată în vigoare la momentul elaborării. 

Activitățile științifice derulate în cadrul centrului CARESSE (Fig.1) sunt considerate proprietate 
intelectuală și sunt protejate în conformitate cu legislațiile națională, europeană și internațională 
privind drepturile de autor. 

 

Fig.1 Schema rezultatelor posibile rezultate din activitățile de cercetare științifică obṭinute în cadrul CARESSE 

După modul în care sunt transferate către mediul exterior, rezultatele cercetării pot fi grupate astfel: 

 comunicare, educaţie, formare, instruire; 

 transfer către aplicaţiile din economie şi din societate. 
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Modalităṭile de transmitere a cunoştinţelor prin comunicare şi educaţie mai pot fi clasificate astfel: 

 conferinţe; 

 prezentarea publică de postere; 

 participarea la manifestările camerelor de comerţ şi industrie; 

 publicaţiile ştiinţifice; 

 producerea şi diseminarea de materiale educaţionale; 

 internship pentru studenţi; 

 contracte de cercetare publică sau privată, parteneriatele şi cooperări în cercetare; 

 consultanţă. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a emis în 6 mai 2009 Ordinul 3845 pentru aprobarea 
Registrului de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de 
înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare dezvoltare, publicat îin Monitorul Oficial 442/ 29 
iunie 2009, propunând astfel un mod de evidenţiere care poate fi aplicat în cazul proiectelor de 
valorificare a cercetării, detaliat în Anexa nr.1 la ordin. 

În domeniul valorificării proprietăţii intelectuale rezultate din activităṭile ştiinṭifice derulate în cadrul 
CARESSE, pot fi întâlnite mai multe tipuri de politici determinate de interesul guvernamental (în 
funcṭie de finanţator) dupa cum urmează: 

 drepturi acordate institutului, care au obligaţia de a le difuza liber; 

 drepturi acordate institutului, dar din care acesta este obligat să transfere cât mai multe 
rezultate către aplicatorii/utilizatorii industriali (de obicei, întreprinderi mici); 

 drepturi dezvoltate în parteneriate (industrie – institute de cercetare – govern) a căror rezultate 
sunt împărţite conform prevederilor contractuale iniţiale; 

 drepturile revin celui care le-a creat, în situaţia în care există un parteneriat industrie – institut 
de cercetare şi este cofinanţat din fonduri publice; 

 drepturile sunt la dispoziţia institutului, care primeşte stimulente proporţionale cu rezultatele 
valorificării. 

În esenţă, dificultatea protecţiei descoperirii ştiinţifice, ca obiect de proprietate intelectuală, decurge 
din faptul că elementele sale definitorii decurg din necesitatea existenţei unei invenţii (brevetate), 
care să o pună în valoare. Prin urmare realizarea unei strategii concrete privind drepturile de 
proprietate intelectuală a pornit de la: 

A. definirea unei politici interne distincte privind proprietatea intelectuală, cu reguli clare pentru 
cercetători cu privire la orice proprietate intelectuală posibilă pe care o generează activitatea 
lor, inclusiv reguli de dezvăluire şi publicare, de transfer de proprietate şi acorduri cu terţi, 
precum şi acordarea de stimulente şi respectiv precizarea consecinţelor abaterilor, pentru 
asigurarea conformităţii cu politica stabilita;  

B. definirea unei politici cu privire la activităţile de colaborare şi în contracte de cercetare, cu linii 
directoare care definesc şi reglementează deţinerea şi utilizarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, compatibile cu misiunea şi activitatea fiecăreia dintre părţi. Problematica legată de 
drepturile de proprietate intelectuală este foarte bine clarificată chiar de la încheierea unui 
contract sau proiect de cercetare. 

C. definirea unei politici de transfer de cunoştinţe care să permită stabilirea, pe de-o parte a unui 
cadru pentru comercializarea activelor de proprietate intelectuală create şi difuzate, iar pe de 
altă parte, stabilirea unor reguli concrete de repartizare a veniturilor financiare rezultate din 
activităţile de transfer de cunoştinţe şi care trebuie abordate în contextul scopului instituţional 
al unui institute de cercetare-dezvoltare sau a unei universităţi. 

Pentru oricare din cele trei situaṭii posibile descrise mai sus, strategia aleasă oferă soluţii pentru: 
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 managementul proprietăţii intelectuale; 

 titulatura proprietăţii intelectuale; 

 comercializarea prin transfer de tehnologie a proprietăţii intelectuale asupra creaţiilor 
realizate şi protejate în institut. 

Dreptul de autor 

Dreptul de autor pentru centrul CARESSE se referă la un obiect al proprietăţii intelectuale care 
defineşte drepturile acordate lucrărilor ştiinţifice originale, indiferent de modalitatea de creaţie, 
modul sau forma concretă de exprimare şi totodată independent de valoarea şi destinaţia lor. 
Dreptul de autor nu se naşte începând cu publicarea unei lucrări ştiinṭifice ori ca urmare a unor 
formalităti speciale, ci pur şi simplu prin efectul legii începând cu data creaţiei/cercetării, dată care 
trebuie bine definită şi eventual verificabilă. 

Conţinutul dreptului de autor se exprimă prin două categorii de drepturi fundamentale: drepturile 
morale şi respectiv drepturile patrimoniale. 

Drepturile morale sunt în esenţă urmatoarele: 

 dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă lucrarea ştiinṭifică la cunoştinta 
publicului; 

 dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al lucrării ştiinṭifice; 

 dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă lucrarea ştiinṭifică la cunoştinta publicului; 

 dreptul de a pretinde respectarea integrităţii lucrării şi de a se opune oricărei modificări, 
precum şi oricărei atingeri aduse ei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa; 

 dreptul de a retrage lucrarea ştiinṭifică, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor 
de utilizare, prejudiciaţi prin exercitarea retractării. 

Drepturile patrimoniale constau în aceea că utilizarea unei lucrării ştiinṭifice dă naştere la drepturile 
distincte şi exclusive ale autorului (de a autoriza sau de a interzice utilizarea rezultatelor obṭinute): 

 reproducerea; 

 distribuirea; 

 importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul 
autorului; 

 comunicarea public (direct sau indirect) a lucrării, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea 
lucrării la dispoziţia publicului, astfel încat să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment 
ales, în mod individual, de către public; 

Protecţia prin dreptul de autor se dobândeşte prin efectul legii, fără îndeplinirea unor formalităţi ori 
plata unor taxe de procedură. Premiza este aceea că lucrarea de creaţie intelectuală este protejată 
independent de aducerea ei la cunoştinţa publică, doar prin realizarea ei, chiar în formă nefinalizată. 
Dreptul de autor se naşte din momentul în care a fost creată lucrarea ştiintifică, oricare ar fi modul 
sau forma concretă de exprimare. 

Eventualele înregistrări la Oficiul Român pentru Dreptul de Autor (ORDA) în registrele specifice, nu 
au legătură cu protecţia ci cu comercializarea şi evidenţa lucrărilor ştiinṭifice. 

Brevetul de invenṭie 

Brevetul de invenţie este un titlu de proprietate industrială pentru protecţia invenţiilor. Invenţiile 
brevetabile reprezintă soluţii tehnice la probleme tehnice, asupra modului cum funcţionează 
produsele, ce acţiuni realizează, cum le realizează, din ce sunt şi cum sunt alcătuite, cum sunt 
fabricate. În consecinţă, brevetul de invenţie poate avea ca obiect un produs, un procedeu sau o 
metodă. 
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Brevetul de invenţie permite un transfer optim de tehnologie prin: 

 cesionarea invenţiei brevetate; 

 licenţierea invenţiei brevetate unei terte părţi, dar cu reţinerea drepturilor asupra brevetului; 

 expunerea invenţiei altor persoane pentru a iniţia o afacere bazată pe invenţia respectivă. 

În România, solicitanții români pot accesa următoarele căi de protecţie a invenţiilor prin brevet: 

 calea naţională- cererea de brevetare se depune fie la OSIM şi este procesată conform legii 
naţionale; 

 calea internaţională-în baza Tratatului de Cooperare în Domeniul Brevetelor – PCT. 

Cererea de brevet se poate depune pe cale internaţională în ţările care fac parte din tratat, ori direct 
la Biroul Internaţional al Organizatiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale- OMPI- Geneva, sau prin 
intermediul OSIM, ca oficiu receptor, cu indicarea ţărilor unde se doreste protecţie. În baza 
procedurii internaţionale, urmează ca cererea să fie analizată în fiecare ţară potrivit legii naţionale 
respective. Pe cale europeană, în baza Convenţiei Brevetului European (CBE), cererea de brevet 
european se poate depune direct la Oficiul European de Brevete-OEB- Munchen sau prin intermediul 
OSIM. Cererea se analizează centralizat de către OEB iar brevetul european acordat în baza cererii 
instituie o protecţie în toate statele membre ale CBE pentru care a fost solicitat şi acordat brevet 
european şi care au îndeplinit procedurile de validare specifice fiecarui stat. Deşi este permisă 
depunerea cererii direct la OEB într-una din limbile oficiale: engleză, franceză ori germană, se 
recomandă depunerea inițială a cererii la OSIM, pentru ca beneficiind de avantajele priorităţii din 
România şi de expertiza pe care solicitanţii o pot dobândi de la OSIM în termenul de prioritate de 12 
luni, să aiba şanse mai mari de brevetare la OEB. 

Transferul de tehnologie 

Transferul de tehnologie are loc printr-un acord sau contract de transfer de tehnologie prin care 
proprietarul unei tehnologii, de regulă protejate prin unul sau mai multe drepturi de proprietate 
intelectuală (în particular, brevet de invenţie sau know-how) vinde tehnologia sau acordă o licenţă 
de utilizare a respectivei tehnologii sau a know-how-ului, unei alte persoane fizice sau juridice. 

Distribuirea drepturilor de proprietate în tehnologia transferată este problema cea mai importantă 
în acordul de licenţă, în care trebuie să se specifice în mod clar ce aspecte sau părţi ale tehnologiei 
vor fi deţinute în continuare de licenţiator şi care sunt preluate de licenţiat. 

Transferul drepturilor de proprietate intelectuală pot fi făcute, fie prin cedarea (parṭială sau totală) 
către achiziţionatorul tehnologiei, fie prin acordarea unui drept de utilizare (parṭial sau total), sau 
prin licenţierea acelor drepturi. 

Procesul unui transfer de tehnologie trebuie să ia în considerare următoarele etape: 

Definirea problemei de rezolvat prin transferul de tehnologie 

În această etapă se are în vedere identificarea domeniului sau a sectoarelor în care se va implementa 
noua tehnologie. Pe baza unor studii şi analize tehnico - economice complexe, se va evalua costul 
implementării tehnologiei, se vor clarifica scopurile şi performanţele vizate şi va fi creat fondul 
necesar de investiţii. Totodată, vor fi clarificate şi aspecte cu privire la identificarea eventualelor 
disfunţionalităṭi la parametrii proiectaţi, parametrii tehnici, economici, funcţionali care trebuie 
îmbunătăţiţi. 

Definirea obiectivului 

La definirea obiectivului se iau în calcul următoarele aspecte: 

 îmbunătăṭirea/perfecṭionarea unor tehnologii sau metode şi tehnici, care nu pot fi realizate prin 
forţe proprii; 
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 ameninṭarea ca prin menţinerea vechii tehnologii firma să întâmpine probleme privind 
menţinerea sa în competiţia de piaţă; 

 lărgirea obiectului de activitate al firmei; 

 retehnologizarea şi modernizarea producţiei, pentru a aduce firma la un nivel tehnologic ridicat; 

 crearea unui nou sistem organizaţional, informaţional şi de management; 

 eficientizarea generală a activităţii firmei. 

Alegerea furnizorului 

Selecţia furnizorului trebuie să aibă la bază următoarele criterii: 

 identificarea celui mai competent furnizor; 

 selectarea procedeelor, metodelor, tehnicilor care se încadrează optim în realizarea obiectivelor 
stabilite; 

 asigurarea asistenţei celor mai buni specialişti ai furnizorului în implementarea transferului de 
tehnologie. 

De asemenea, se are în vedere formularea unor clauze contractuale clare, cuprinzătoare şi bine 
întemeiate din punct de vedere juridic, care să definească părţile contractante, cunoştinţele şi 
tehnologiile care vor fi transferate, preţul ce urmează a fi plătit şi condiţiile în care urmează să se 
efectueze plata, legislaţia care va guverna contractul şi durata contractului. 

Se vor elabora prevederi care interzic concurenţa între furnizor şi beneficiar; drepturile de 
proprietate intelectuală dobândite de titular, care stau la baza transferului de tehnologie, şi 
modalitatea şi condiţiile transmiterii acestor drepturi, tipul produselor ce urmează a fi fabricate sau a 
serviciilor care urmează a fi oferite în baza tehnologiei transferate. 

Elaborarea programului comun de implementare 

În cadrul programului de implementare trebuisc definite următoarele obligaţii şi responsabilităţi ale 
părţilor contractante: 

 alocarea exactă a responsabilităţilor şi obligaţiilor părţilor; 

 derularea exactă a cooperării între reprezentanţii furnizorului şi cei ai beneficiarului; 

 detalii privind implementarea noii tehnologii în structura firmei ce achiziţionează noua 
tehnologie; 

 termenii de realizare a paşilor de implementare a tehnologiei, conform graficelor stabilite de 
comun acord; 

 evaluarea rezultatelor procesului de implementare a tehnologiei achiziţionate. 

Organizarea workshop-ului final 

Diseminarea celor mai importante rezultate obţinute în cadrul proiectului CARESSE, s-a realizat ȋn 
data de 20 septembrie 2016, prin organizarea workshop-ului final intitulat “Contribuţii românești în 
domeniul mediului și observării Pamântului”. Evenimentul a avut loc la Măgurele, la sediul 
Observatorului Atmosferic Român și s-a bucurat de prezența unui număr de 42 de participanți ce 
desfăşoară activități în domeniul Științelor Mediului: reprezentanti ai Autorităṭii Naționale pentru 
Cercetare Științifică și Inovare, cercetători (Institutul Național pentru Optoelectronică INOE 2000, 
Institutul Național de CD Aerospațială din București, Institutul de Științe Spațiale, Administraṭia 
Naṭională de Meteorologie), cadre didactice din mediul academic (Universitatea Babeș Bolyai din 
Cluj-Napoca, Universitea din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea 
Politehnica București), reprezentanți ai companiilor distibuitoare de echipamente (Inoesy, Apel 
Laser, Tehnoinstruments, Aerospace Services). De asemenea, via Webex au fost prezenţi şi invitaţi 
de la Universitatea BOKU din Austria și Observatorul Național din Atena (NOA), precum și 
reprezentantul Enviroscopy- Elveția. 
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Întâlnirea a avut atât caracter științific prin prezentarea proiectelor și a rezultatelor obținute în 
domeniul studiului atmosferei, dar a reprezentat şi un bun prilej de a consolida relația dintre mediile 
de cercetare din România și reprezentanții firmelor de echipamente ştiinṭifice (Fig. 2). 

  

Fig.2 Imagini din timpul workshop-ulului “Contribuţii românești în domeniul mediului și observării 
Pamântului”, Măgurele, 20 septembrie 2016 

Expunerile şi alte contribuṭii ale participanților la acest workshop au fost adunate într-o culegerea de 
rezumate ale principalelor proiecte românești din domeniul mediului și observării Pamântului: 
Romanian projects and initiatives in support of Earth Observation, publicată la Editura Tehnopress 
(ISBN 978-606-687-281-2). Materialul face parte dintr-o serie de book-of-projects deschisă anul 
trecut şi care va fi actualizată anual. Scopul principal al acestei serii este acela de a evidenţia 
capacităţile ştiinţifice existente ȋn cadrul diverselor instituţii naţionale ce activează ȋn domeniu şi 
rezultatele recente obtinuţe de acestea. Volumul a fost distribuit prin intermediul partenerilor de 
proiecte tuturor celor interesați de cunoașterea activităților științifice desfășurate în România și/sau 
de identificarea unor potenţiali parteneri pentru colaborări în viitoare proiecte... 

De asemenea, cu această ocazie a fost lansată invitația de participare la o manifestare internațională 
de anvergură în a cărei organizare sunt implicați cercetătorii CARESSE şi care se va desfășura anul 
viitor la București (http://ilrc28.inoe.ro/). 

Activități curente desfășurate în cadrul centrului CARESSE 

Organizări şi participări la întâlniri de lucru şi workshopuri internaṭionale 

Pe parcursul anului 2016 cercetătorii implicați în CARESSE au organizat şi participat la o serie de 
întâlniri de lucru și workshop-uri în cadrul proiectelor derulate de grupul departamentului de 
teledetecție. 

În data de 21 septembrie 2016 a avut loc la Măgurele întâlnirea de lucru a consorțiului național 
ACTRIS - RO (Fig.3), parte a infrastructurii de cercetare pan-europene ACTRIS 2 (Aerosols, Clouds, 
and Trace gases Research InfraStructure), inclusă recent pe roadmap-ul European. ACTRIS-2 este o 
infrastructură care oferă și servicii pentru utilizatori externi: acces la infrastructură pentru instruire, 
pregătire și cercetare, calibrare de echipamente de cercetare, dezvoltare de prototipuri, acces liber 
la baza de metadate, dezvoltare de proceduri și standarde, etc.). 

La întâlnire au participat 20 de cercetători şi cadre didactice, reprezentanţi ai Institutului Național 
pentru Optoelectronică INOE 2000 (Departamentul de Teledetecție), Institutului Național de CD 
Aerospațială din București (INCAS), din Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) şi 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC). Discuṭiile purtate în cadrul întâlnirii s-au 
concentrat pe stabilirea stațiilor ce vor face parte din consorțiul ACTRIS-RO în baza criteriile de 
eligibilitate pe care acestea trebuie să le îndeplinească pentru a face parte din rețeaua pan-
europeană ACTRIS, identificarea altor infrastructuri care se îndeplinesc cerințele ACTRIS și includerea 

http://ilrc28.inoe.ro/
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în lista de potenṭiali parteneri a acestora, pregătirea materialelor necesare pentru întâlnirea de lucru 
ACTRIS-RO - Comitetul Român pentru Infrastructurile de Cercetare (CRIC), discuții privind de 
organizarea conferinței ILRC28. 

 

  

Fig.3 Ȋntâlnirea ACTRIS-RO, Măgurele 21 septembrie 2016 
 

În 2016 CARESSE a inițiat derularea a trei proiecte importante: ECARS - East European Centre for 
Atmospheric Remote Sensing si GEO-CRADLE - Coordinating and integRating state-of-the-art Earth 
Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing 
Links with GEO related initiatives towards GEOSS (finanṭate de UE prin programul H2020) şi 
SAMIRA - SAtellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality (finanṭat de ESA/ESRIN) 
pentru care cercetătorii Centrului au organizat și participat la întâlnirile de start. 

De asemenea, cercetătorii implicați în CARESSE au participat la întâlnirile de lucru ale proiectelor 
aflate în desfășurare - 2nd ACTRIS 2 General Meeting, întâlnirile prilejuite de raportări finale ale 
unor proiecte - AROMAT 1 & 2 și simpozioane - ESA Living Planet Symposium, ESA Atmospheric 
Composition Validation and Evolution. Întâlnirile au fost un bun prilej de prezentare a facilităților 
și activităților științifice ale grupului, de discuții privind viitoare proiecte. 

În vederea îmbunătățirii expertizei cercetătorilor implicați în CARESSE dar și pentru menținerea 
bunei funcționări a infrastructurii super-site-ului Măgurele, în cursul anului 2016 aceștia au 
participat la o serie de campanii de intercalibrare a instrumentelor științifice precum și la campanii 
de cercetare: campania de intercalibrare a instrumentului Aerosol Chemical Monitor Speciation 
ACSM (6 – 11 martie 2016, Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, Gif sur 
Yvette, Franta), campania AROMAT 2016, o continuare a campaniei AROMAT 2 (23 mai – 3 iunie, 
2016, Bucureşti, România), campania NAWDEX - North Atlantic Waveguide and Downstream 
Impact Experiment (2 – 16 octombrie 2016, Keflavik, Islanda), campanie experimentală pentru 
măsurarea caracteristicilor norilor ȋnainte şi după ȋnsămânţare, ȋn atmosfera reală (31 octombrie – 2 
noiembrie, 2016, Câmpina, România). 

Participarea la sesiuni de instruire a cercetătorilor ce activează în cadrul Centrului 
CARESSE 

Proiectul CARESSE susține programul de instruire continuă a cercetătorilor din cadrul 
departamenului de teledetecție de la INOE. Expertiza tinerilor cercetători în operarea și analizarea 
datelor obținute de la instrumentele științifice de ultimă generație recent achiziṭionate, a fost 
îmbunătățită ca urmare a participării la campanile de intercalibrare, și/sau la campanile științifice 
organizate de instituțiile partenere în diverse proiecte. 
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Campania de intercalibrare a instrumentului Aerosol Chemical Monitor Speciation - ACSM - s-a 
desfășurat în perioada 6 – 11 martie 2016 la Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement, Franṭa). Dr. Luminița Mărmureanu a participat la toate sesiunile de instruire 
specifică privind setările de calibrare, de reducere a zgomotului în semnal și indentificarea de noi 
metode de analiză a datelor, a prezentat aspecte legate de măsurători și probleme specifice 
identificate în cazul echipamentului de la INOE, a participat la dezbaterile specifice privind 
măsuratorile in situ și metodele de calibrare a echipamentelor precum și la discuțiile privind 
metodologiile aplicate pentru menținerea calității datelor. 

INOE împreună cu instituții partenere din Germania (MPI-M și DLR), Grecia (NOA) și Italia (CNR-
IMAA), derulează de la începutul anului 2016 proiectul ECARS în cadrul programului de cercetare și 
inovare Horizon2020 finanțat de Uniunea Europeană. Obiectivul principal al proiectului constă în 
stimularea capacității de cercetare în domeniul teledetecție atmosferice și de a crea un pol de 
excelență în Europa de Est prin transfer de expertiză și know-how. Urmând obiectivul proiectului, 
cercetătorii departamentului de teledetecție au participat la o serie de traininguri ce au avut loc în 
cadrul instituțiilor partenere. 

Astfel, Dr. Livio Belegante si ACS Victor Nicolae au participat la instruirile specifice privind construcția 
și modul de funcționare al componentelor electronice pentru echipamentele de teledetecție 
construite de echipa de la Max Plank Institut für Meteorologie (MPI-M). Cei doi au participat alături 
de Dr. Bjoern Bruegmann, Dr. Ilya Serikov și Dr. David Hellmann la construcția, testarea și înțelegerea 
funcționării diferitelor module optice de emisie și recepție și a modulelor electronice ce fac parte 
dintr-un sistem lidar. De asemenea au efectuat o serie de măsurători ce pot sta la baza unor viitoare 
lucrări științifice. 

Expertiza privind operarea unui lidar aeropurtat a fost preluată de Dr. Dragoș Ene de la cercetătorii 
centrului German Aerospace Centre (DLR). Acesta a participat la campania științifică North Atlantic 
Waveguide and Downstream Impact Experiment – NAWDEX. Transferul de cunoaștere a fost realizat 
de la nivelul de organizare (planificările și strategiile de zbor cu obiectivele specifice fiecărui zbor în 
parte) până la cel de execuție (calibrările pre-zbor ale sistemului WALES, de la bordul aeronavei 
HALO; participarea la zborul propriuzis cu aeronava de cercetare HALO și efectuarea de înregistrări 
folosind lidarul HSRL de la DLR). 

Instruirea pe direcția analizării datelor satelitare a fost realizată de cercetătorii de la National 
Observatory of Athens (NOA). Transferul de expertiză a fost preluat deDr. Emil Cârstea și Dr. Simona 
Andrei care au participat la trainingul privind utilizarea softului MINX folosit pentru obținerea și 
procesarea datelor satelitare furnizate de MISR (Multi-angle Imaging SpectroRadiometer), 
instrument plasat la bordul satelitului TERRA. Împreună cu Dr. Vassilis Amiridis, Dr. Dimitra Konsta, 
Dr. Ioannis Binietoglou s-au stabilit temele viitoarelor studii și cercetări pentru care s-a elaborat un 
plan de lucru în vederea publicării de lucrări științifice în cadrul proiectului ECARS. 

Familiarizarea cu datele satelitare furnizate de sateliții Sentinel-2, Sentinel -3 și ENVISATsi analizarea 
acestora cu softul SNAP s-a realizat în cadrul cursului Black Sea Ocean Colour Remote Sensing with 
SNAP, Sentinel and Envisat Data Training organizat de ESA în colaborare cu ROSA și găzduit de 
Institutul Național de Cercetări Marine „Grigore Antipa” în perioada 26 - 27 septembrie, 2016 
(http://www.eo4blacksea.info/). 

În afara participărilor la cursurile de instruire anterior menționate, cercetătorii CARESSE s-au implicat 
și în organizarea școlii de vară ECARS: Atmopheric Remote Sensing, Challenges and Applicatios ce a 
avut loc în perioada 23 mai-3 iunie 2016 la Măgurele. Cursurile, ținute de experții Centrului dar și de 
experți de la instituții de prestigiu, s-au adresat în principal tinerilor cercetători care lucrează în 
domeniul teledetecției atmosferice, în special cu lidarul 
(http://ecars.inoe.ro/index.php/2016/05/23/presentations-from-the-1st-ecars-summer-school/). 

http://www.eo4blacksea.info/
http://ecars.inoe.ro/index.php/2016/05/23/presentations-from-the-1st-ecars-summer-school/
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Elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte în cadrul competițiilor internaționale și 
naționale 

Pentru a susține obiectivul principal al CARESSE (crearea unei platforme de colaborare între 
instituțiile de cercetare și industrie și dezvoltarea de noi competențe în domeniul teledetecției 
atmosferice), INOE împreună cu instituții de cercetare din țară și din străinătate au inițiat o serie de 
parteneriate în cadrul competiṭiilor naṭionale şi internaṭionale. 

Competiṭiile naṭionale la care Cetrul a contribuit la depunerea de proiecte (atât în calitate de 
coordonator cât şi de partener) sunt Programul Naṭional de CDI III şi Programul STAR pentru 
Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată. 

În colaborare cu Universitatea din Bucureşti, în cadrul PNCDI III - Proiecte Experimental 
Demonstrative (PED) s-a depus proiectul: Metode experimentale pentru evaluarea serviciilor 
ecosistemice ale lacurilor urbane în contextul schimbărilor climatice globale (domeniul: energie, 
mediu și schimbări climatic). 

CARESSE s-a implicat în elaborarea câtorva proiecte care au fost depuse în cadrul competiṭiei C3 a 
Programului de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată – 
STAR. Mare parte din aceste proiecte se află în proces de evaluare, rezultatele finale fiind disponibile 
doar pentru proiectele strategice și cele de infrastructură. Proiectul strategic înscris în această 
competiṭie - RO-CEO (Romanian Cluster for Earth Observation) - a fost aprobat pentru finanțare. 
Obiectivul general al RO-CEO vizează creșterea capacității organizațiilor românești de a contribui la 
programele de observare a Pământului și a proiectelor coordonate și finanțate de ESA prin crearea 
unui cluster care: (a) să promoveze interesele organizațiilor românești în relația cu ESA și alte 
instituții cu activități în domeniu spațial și să atragă investiții și contracte în care instituțiile 
românești să fie implicate, (b) să îmbunătățească furnizarea serviciilor către utilizatori prin 
complementarea competențelor și expertizelor, (c) să asigure sustenabilitatea segmentului 
românesc de EO prin facilitarea dezvoltării unei piețe dedicate. 

Competiṭiile internaṭionale la care au fost depuse proiecte în cursul anului 2016 sunt Programul - 
cadru de Cercetare şi Inovare Horizon 2020 (ACTRIS-PPP, RINGO şi AQMDC), Programul COST de 
cooperare europeană în domeniul cercetării ştiinṭifice şi tehnice (COST COLLOSAL 2)şi licitaṭiile 
Agenṭiei Spaṭiale Europene (RAMOS, APEL). 

ACTRIS PPP (ACTRIS Preparatory Phase Project) este un proiect suport pentru ACTRIS 2 şi se va 
desfăşura în paralel cu acesta. Obiectivele acestui proiect constau în stabilirea elementelor juridice, 
financiare și administrative ale consorțiului, finalizarea planificării lucrărilor tehnice și sprijin în 
construirea de facilităti ACTRIS. Deciziile privind locațiile de amplasament și portofoliul de servicii vor 
fi efectuate în cadrul ACTRIS PPP. În plus, proiectul va dezvolta politicile de servicii și cerințele de 
acces la infrastructura de cercetare, stabilirea unei unităti de gestionare a accesului la servicii pentru 
utilizatori. 

RINGO (Readiness of ICOS for Necessities of integrated Global Observations) - își propune să 
continue dezvoltarea infrastructurilor ICOS - RI și ICOS - ERIC pentru a favoriza durabilitatea 
acestora. Proiectul prevede dezvoltarea ICOS RI pe mai multe direcţii: pregătire ştiinţifică (sprijinind 
consolidarea rețelelor de observaţie), pregătire tehnologică (prin continuarea dezvoltării şi 
standardizării noilor tehnologii de observare a gazelor cu efect de seră), disponibilitatea de date 
(prin îmbunătățirea fluxurilor de date către diferite grupuri de utilizatori), disponibilitatea geografică 
(prin sprijinirea țărilor interesate de a construi un consorțiu național), pregătire politică și 
administrativă (pentru aprofundarea cooperării globale a infrastructurilor de observare). 

AQMDC (Air quality management in developing countries) este o propunere ce are ca obiectiv 
utilizarea instrumentului Tropomi de la bordul satelitului Sentinel 5P ca suport pentru proiecte de 
management al calității aerului în zonele urbane. Datele instrumentului vor fi combinate cu 
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măsurătorile din aer și de la sol, pentru a urmări rapid generarea stocurilor de emisii. Instrumentul 
Tropomi va ajuta la modelarea efectelor sezoniere și de fond de poluare. Fluxul de lucru dezvoltat va 
fi apoi testat pe zona Bucureștiului rezultând produse sub formă de hărți de concentrație nivelul 
zonelor urbane, ca bază pentru îmbunătățirea posibilităților de monitorizare a calității aerului în 
zonele urbane. 

COST-COLOSSAL 2(Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosol) – 
este o propunere pan-europeană ce are ca obiective consolidarea unei rețele de experți care să 
evalueze în mod consecvent variabilitatea spațio-temporală, a particulelor fine de aerosol din zona 
europeană, abordând problematica atât din punctul de vedere al evaluării surselor cât și al 
compoziției chimice, utilizând tehnici de ultimă generație. Propunerea depusă în cadrul apelurilor 
COST a fost acceptată. 

RAMOS (Technical Assistance for a Romanian Atmospheric Observation System) ȋşi propune să 
dezvolte și să implementeze un sistem integrat de observare a atmosferei terestre, ce va utiliza 
datele furnizate de instrumentele de teledetecție de la suprafață și de la echipamentele aeropurtate, 
cu scopul de a identifica și studia diverse specii de compuși atmosferici. Totodată, proiectul își 
propune întărirea capacității instituțiilor de cercetare din România în vederea participării acestora la 
proiectele internaționale de calibrare/validare a datelor satelitare, asigurându-se astfel alinierea 
entităților de cercetare la standardele ESA. 

APEL (Pilot Study on Assessment of atmospheric optical properties during biomass burning events 
and long-range transport of desert dust), proiect ce se va desfăşura ȋn cadrul call-ului ALCANTARA 
INITIATIVE: INTERNATIONAL R&D STUDIES – contractul ESA/ESTEC nr.4000117289/16/F/MOS – are 
ca principal scop promovarea schimbului de experiență între reţeaua europeană de lidar EARLINET și 
reteaua de lidar din America Latina LALINET și creșterea capacităţii comune de cercetare, prin 
armonizarea standardelor de proceduri operaţionale ȋn vederea viitoarelor campanii de cal/val. 

Elaborarea de lucrări științifice și publicarea acestora în reviste cotate ISI 

Cele mai importante rezultate ale activităților de cercetare derulate de către Departamentul de 
Teledetecție implicat în CARESSE au fost sistematizate și trimise spre publicare în reviste indexate ISI. 
Deși o mare parte dintre aceste rezultate au fost obținute în cadrul altor proiecte de cercetare și 
finanțate din alte surse, toate converg și se înscriu în obiectivul general al Centrului de a crea o 
platformă de colaborare între instituțiile de cercetare și industrie și de a dezvolta noi competențe în 
domeniul teledetecției atmosferice, relevante pentru programele EO. Lista tuturor lucrărilor 
publicate, acceptate și/sau submise spre publicare în cursul anului 2016 cuprinde următoarele titluri: 

Alexandru Dandocsi, Liliana Preda, Doina Nicolae, Anca Nemuc “Planetary boundary layer 
investigation from lidar measurements over Bucharest”, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol. 78, Iss. 
1, 2016, ISSN 1223-7027 (rezultate obținute în cadrul proiectului CARESSE); 

Juan Antonio Bravo-Aranda, Livio Belegante, Volker Freudenthaler, Lucas Alados-Arboledas, Doina 
Nicolae, María José Granados-Muñoz, Juan Luis Guerrero-Rascado, Aldo Amodeo6, Giusseppe 
D'Amico, Ronny Engelmann, Gelsomina Pappalardo, Panos Kokkalis, Rodanthy Mamouri, Alex 
Papayannis, Francisco Navas-Guzmán, Francisco José Olmo, Ulla Wandinger, Francesco Amato, 
and Martial Haeffelin “Assessment of lidar depolarization uncertainty by means of a 
polarimetric lidar simulator”, Atmos. Meas. Tech., 9, 4935-4953, 2016, doi:10.5194/amt-9-
4935-2016, (rezultate obținute în cadrul proiectului ACTRIS); 

Papagiannopoulos N., Mona L., Alados-Arboledas L., Amiridis V., Baars H., Binietoglou I., Bortoli D., 
D'Amico G., Giunta A., Guerrero-Rascado J. L., Schwarz A.,Pereira S., Spinelli N., Wandinger U., 
Wang X., and Pappalardo G. “CALIPSO climatological products: evaluation and suggestions 
from EARLINET”, Atmos. Chem. Phys., 16, 2341–2357, doi:10.5194/acp-16-2341-2016, 
(rezultate obținute în cadrul proiectului ACTRIS); 
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U. Wandinger, V. Freudenthaler, H. Baars, A. Amodeo, R. Engelmann, I. Mattis, S. Groß, G. 
Pappalardo, A. Giunta, G. D'Amico, A. Chaikovsky, F. Osipenko, A. Slesar, D. Nicolae, L. 
Belegante, C. Talianu, I. Serikov, H. Linné, F. Jansen, A. Apituley, K. M. Wilson, M. de Graaf, T. 
Trickl, H. Giehl, M. Adam, A. Comerón, C. Muñoz, F. Rocadenbosch, M. Sicard, S. Tomás, D. 
Lange, D. Kumar, M. Pujadas, F. Molero, A. J. Fernández, L. Alados-Arboledas, J. A. Bravo-
Aranda, F. Navas-Guzmán, J. L. Guerrero-Rascado, M. J. Granados-Muñoz, J. Preißler, F. 
Wagner, M. Gausa, I. Grigorov, D. Stoyanov, M. Iarlori, V. Rizi, N. Spinelli, A. Boselli, X. Wang, 
T. Lo Feudo, M. R. Perrone, F. De Tomasi, and P. Burlizzi “EARLINET instrument 
intercomparison campaigns: overview on strategy and results”, Atmos. Meas. Tech., 9, 1001-
1023, doi:10.5194/amt-9-1001-2016, (rezultate obținute în cadrul proiectului ACTRIS); 

Panagiotis Kokkalis, Vassilis Amiridis, James D. Allan, Alexandros Papayannis, Stavros Solomos, 
Ioannis Binietoglou, Aikaterini Bougiatioti, Alexandra Tsekeri, Athanasios Nenes, Philip D. 
Rosenberg, Franco Marenco, Eleni Marinou, Jeni Vasilescu, Doina Nicolae, Hugh Coe, Asan 
Bacak, Anatoli Chaikovsky, Validation of LIRIC aerosol concentration retrievals using airborne 
measurements during a biomass burning episode over Athens, Atmos. Research, 183, 255–

267, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2016.09.007, 2016 (rezultate obținute în cadrul 
proiectelor ACTRIS şi ECARS); 

Ioannis Binietoglou, Paris Giampouras, Livio Belegante "Linear approximation of Rayleigh–Brillouin 
scattering spectra," Appl. Opt. 55, 7707-7711, https://doi.org/10.1364/AO.55.007707, 2016 
(rezultate obținute în cadrul proiectului ACTRIS şi ECARS); 

Tot la capitolul publicații tiparite, de menționat este și faptul că Dr. Luminiṭa Mărmureanu, 
cercetător implicat în CARESSE, a publicat volumul: “Conservarea sistemelor ecologice”, ISBN 978-
606-687-271-3, Iași, Tehnopress, 2016. 

Comunicarea rezultatelor științifice la conferințe internaționale 

Rezultatele activităților de cercetare desfășurate în cadrul centrului CARESSE (atat cele derulate in 
cadrul proiectului, cat si cele desfasurate in cadrul altor proiecte de cercetare finantate din alte 
surse) au fost prezentate la numeroase conferințe internaţionale: 18th European Geosciences Union 
(EGU), 22nd European Aerosol Conference, 16th European Meteorological Society Annual Meeting & 
11th European Conference on Applied of Climatology (EMS-ECAC), ECSITE Annual Conference. 

Lista lucrărilor comunicate la aceste conferințe este prezentată mai jos: 

Talianu Camelia, Simona Andrei, Florica Ṭoancă, Sabina Ştefan “Atmospheric aerosol optical 
parameters, deep convective clouds and hail occurrence – a correlation study”, European 
Geosciences Union, Vienna, Austria, 17 – 22 April, 2016 (rezultate obținute în cadrul 
proiectelor NATALI, LIRA, PN). 

Ṭoancă Florica, Jeni Vasilescu, Doina Nicolae, Sabina Ştefan "Visibility assessment using remote 
sensing data", European Geosciences Union, Vienna, Austria, 17 – 22 April, 2016 (rezultate 
obținute în cadrul proiectelor NATALI, PN). 

Vasilescu Jeni, Doina Nicolae, Camelia Talianu, Luminiţa Mărmureanu “Aerosol classification using a 
neural network algorithm”, European Aerosol Conference, Tours, Franţa, 4 - 9 Septembrie, 
2016 (rezultate obținute în cadrul proiectelor PN, MOBBE). 

Mărmureanu Luminiṭa, Jeni Vasilescu, Anca Nemuc, Livio Belegante “Estimation of the aerosols 
sources in a high polluted metropolitan area”, European Aerosol Conference, Tours, Franta, 4 - 
9 Septembrie, 2016 (rezultate obținute în cadrul proiectelor PN, ECARS). 

Florica Ţoancă, Luminiṭa Mărmureanu, Jeni Vasilescu, Anca Nemuc, Livio Belegante, "Fog analysis 
using remote sensing equipments and in situ data in a suburban area in Romania”, European 

http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2016.09.007
https://doi.org/10.1364/AO.55.007707
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Conference on Applied Climatology, 2 – 16 Septembrie,Trieste, Italia, 2016 (rezultate obținute 
în cadrul proiectelor PN, CARESSE). 

Simona Andrei, Camelia Talianu, Florica Ţoancă, Sabina Ştefan “Assessing the contribution of 
atmospheric aerosols’ optical properties in the development of deep convective clouds with 
hail”, European Conference on Applied Climatology, 2 – 16 Septembrie,Trieste, Italia, 2016 
(rezultate obținute în cadrul proiectelor CARESSE, LIRA, PN). 

Dana Micu, Simona Andrei, Mihai Micu, Razvan Zarea, Florica Ţoancă “Synoptic climatology of heavy 
precipitation events in an active landslide region of Romania (the Curvature Carpathian-
Subcarpathian region)”, European Conference on Applied Climatology, 2 – 16 
Septembrie,Trieste, Italia, 2016 (rezultate obținute în cadrul proiectelor CARESSE, PN). 

Rezultatele activităților desfășurate de cercetătorii implicați în proiectul CARESSE au fost comunicate 
nu doar la conferințele internaționale din străinatate ci și în cadrul conferințelor și întâlnirilor de 
lucru din țară: 

Dandocsi Alexandru, Anca Nemuc, Horaţiu Ştefănie, Cristina Marin, “ESA campaign in Southern 
Romania during autumn 2014”, 11th International Conference of Environmental Legislation, 
Safety Engineering and Disaster Managenent, 26 – 28 May, Cluj Napoca, Romania, 2016 
(rezultate obținute în cadrul proiectelor CARESSE). 

Ene Dragoş, Livio Belegante, Simona Andrei, Victor Palea, Luminiţa Mărmureanu ” Lidar 
measurements during AROMAT campaign in 2014”, 11th International Conference of 
Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Managenent, 26 – 28 May, Cluj 
Napoca, Romania, 2016 (rezultate obținute în cadrul proiectelor CARESSE, PN OPTRONICA). 

Mărmureanu Luminiţa, Jeni Vasilescu, Horaţiu Ştefănie, Camelia Talianu "Chemical and Optical 
Characterization of Aerosol Heating Sources”, 11th International Conference of Environmental 
Legislation, Safety Engineering and Disaster Managenent, 26 – 28 May, Cluj Napoca, Romania, 
2016 (rezultate obținute în cadrul proiectelor PN, ECARS). 

Simona Andrei, Emil Cârstea, Anca Nemuc, Florica Ţoancă, Dragoş Ene, Victor Nicolae, Dimitra 
Konsta, Vassilis Amiridis, Ioannis Binietoglou “Monitoring and Analysis of Fires in the Black Sea 
Riverside Areas”, Black Sea from Space Workshop, 28 – 30 Septembrie, 2016 (rezultate 
obținute în cadrul proiectelor PN, CARESSE, ECARS, MOBBE). 

Luminiṭa Mărmureanu, Jeni Vasilescu, Doina Nicolae, Livio Belegante, Cristina Marin, Alexandru 
Dandocsi "Air Quality Assessment using Ground Based Data and Satellite Observations", Black 
Sea from Space Workshop, 28 – 30 Septembrie, 2016 (rezultate obținute în cadrul proiectelor 
PN, AROMAT, DARLIOES, MOBBE). 

Instalarea de noi echipamente ştiinṭifice şi implementarea de noi tehnici de măsurare 

Pentru a favoriza creșterea participării României la infrastructurile de cercetare europene pentru 
mediu, INOE prin CARESSE a decis să-și întărească capacitățile necesare până în anul 2020 și să 
acceseze fondurile structurale pentru a crea o infrastructură sustenabilă. În acest sens, INOE a depus 
şi câştigat un proiect în cadrul Programului Operațional de Competitivitate 2014-2020. Proiectul 
CEO-Terra (CEntrul de cercetare a mediului și Observarea Terrei) vizează crearea unei infrastructuri 
de nivel mondial pentru observarea și caracterizarea mediului prin metode optoelectronice 
avansate. Ajustarea fondurilor ce urmează a fi alocate acestui proiect a obligat INOE să identifice 
soluţii bugetare alternative pentru achiziţionarea instrumentelor prevăzute ȋn proiectul iniţial. Astfel, 
Pentru optimizarea activităṭii laboratorului de teledetecṭie activă din cadrul departamentului de 
teledetecție, din resursele bugetare ale contractului PN - 16.40.01.01/2016, s-a achiziționat sistemul 
de monitorizare a acoperirii noroase EUDA – 8M (Fig.4). 
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Fig.4 (stânga) Camera de monitorizare a acoperirii noroase instalate pe laboratorul mobil ȋn timpul 

campaniei experimentale pentru măsurarea caracteristicilor norilor ȋn atmosfera reală, Câmpina, 2016; 
(dreapta) instantaneu all-sky-camera din timpul campaniei 

Instrumentul va fi utilizat ȋn principal pentru monitorizarea nebulozităţii atmosferice ȋn zona 
Măgurele, informaţiile oferite completând datele furnizate de staţia meteorologică. Totodată, acesta 
va face parte din sistemul automatizat de ȋnchidere/deschidere al trapelor de protecţie a sistemului 
lidar. Achiziția și integrarea sistemului de monitorizare al acoperirii noroase în fluxul operațional 
alături de infrastructura deja existentă, ridică standardul de super-site al stației de la Măgurele și 
deschide noi direcții de cercetare în cadrul CARESSE. 

Suport științific și tehnic pentru programele de instruire academică 

Și pe parcursul anului 2016, Departamentul de Teledetecție al INOE implicat în CARESSE a continuat 
să acorde suport științific și tehnic în cadrul programelor de instruire academică (lucrări de licență, 
masterat, doctorat) desfășurate de Universitatea Politehnica din București. 

Cercetătorii ce activează în cadrul Observatorului Atmosferic Român au desfășurat activități de 
mentorat și tutorat, oferind acces la infrastructura tehnică existentă și la baza de date a 
departamentului, dar și consiliere în elaborarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat. 

Beneficiind de suportul oferit de CARESSE, studenți ai Universității Politehnice din București îşi 
desfăşoara activităṭile de cercetare din cadrul lucrărilor de licență. Urmare a bunei colaborări avute 
pe parcursul elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie, Alexandru Dandocsi, doctorand al 
Universităţii Politehnica din Bucureşti a devenit mebru activ al echipei de cercetători ce activează în 
CARESSE, fiind implicat direct în activitățile de cercetare ale grupului. 

Promovarea activităților științifice desfășurate în cadrul CARESSE 

Transferul de cunoștințe implică comunicare la toate nivelele, de aceea Centrul CARESSE, prin 
proiectul SCINET, s-a implicat și în activități de promovare a Științelor Mediului în rândul tinerilor și al 
cadrelor didactice prin intermediul unor evenimente cum ar fi Școala Altfel și Noaptea 
Cercetătorilor. Activitățile de cercetare din cadrul CARESSE au fost expuse și prin intermediul mass-
mediei. Ȋn numărul 60/octombrie 2016, Revista Ştiinţă şi Tehnică a publicat un material amplu 
despre activităţile ştiinţifice desfăşurate de cercetătorii implicaţi ȋn CARESSE. 

All-sky camera 
Lidar la 355nm 

Statie meteo 

Analizoare de gaz 
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Contextul și contribuția la programele ESA 

CARESSE, reprezentat de Departamentul de Teledetecție de la INOE, este o infrastructură de 
cercetare bine echipată și conectată la numeroase rețele de suprafață cum ar fi ACTRIS, AERONET, 
MWRnet, EARLINET, PANDONIA. Datele colectate de instrumentele operate în cadrul Observatorului 
Atmosferic 3D Român alimentează bazele de date ale acestor rețele, putând fi utilizate și de 
programele de CAL/VAL satelitar (EarthCARE, Sentinel-5P și ADM-Aeolus). 

Bazându-se pe expertiza și infrastructura de top de care dispune, INOE prin CARESSE, a devenit un 
contributor important la programele ESA atât în cadrul programelor de dezvoltare de tehnologii cât 
și în programele de calibrare și validare de produse satelitare. 

În prezent, INOE prin CARESSE derulează următoarele contracte cu ESA: 

 MULTIPLY (contractul ESA/ESTEC nr.4000112373/14/NL/CT) are în vedere dezvoltarea unui 
sistem lidar aeropurtat de înaltă rezoluție rezoluție spectrală. Activitățile proiectului sunt 
coordonate de INOE și se desfășoară în parteneriat cu instituții de renume: Max Planck Institute 
for Meteorology, National Observatory of Athens -Institute for Astronomy, Astrophysics, Space 
Applications and Remote Sensing, University of Warsaw - Faculty of Physics, Institute of 
Geophysics, Netherlands Aerospace Laboratory, National Institute for Aerospace Research “Elie 
Carafoli”. 

 SAMIRA (SAtellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality) - contractul ESA/ESRIN 
nr. 4000117393/16/I-NB - urmărește îmbunătățirea monitorizării și disponibilității informațiilor 
despre calitatea aerului din datele satelitare, în zona de est a Europei și în Norvegia. Proiectul 
este coordonat de Institutul pentru Cercetări Atmosferice din Norvegia (NILU) ȋn colaborare cu 
INOE 2000, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Administrația Națională de 
Meteorologie, Universitatea din Varșovia, Institutul Hidro-Meteorologic și IDEA-ENVI s.r.o. din 
Cehia. 

 RAMOS (Technical Assistance for a Romanian Atmospheric Observation System) – contractul 
ESA/ ESTEC nr.4000118115/16/NL/FF/gp –  își propune să dezvolte și să implementeze un 
sistem integrat de observare a atmosferei terestre, ce va utiliza datele furnizate de 
instrumentele de teledetecție de la suprafață și de la echipamentele aeropurtate, cu scopul de a 
identifica și studia diverse specii de compuși atmosferici. Totodată, proiectul își propune 
întărirea capacității instituțiilor de cercetare din România în vederea participării acestora la 
proiectele internaționale de calibrare/validare a datelor satelitare, asigurându-se astfel alinierea 
entităților de cercetare la standardele ESA. 

 APEL (Pilot Study on Assessment of atmospheric optical properties during biomass burning 
events and long-range transport of desert dust), proiect ce se va desfăşura ȋn cadrul call-ului 
ALCANTARA INITIATIVE: INTERNATIONAL R&D STUDIES – contractul ESA/ESTEC 
nr.4000117289/16/F/MOS – are ca principal scop promovarea schimbului de experiență între 
reţeaua europeană de lidar EARLINET și reteaua de lidar din America Latina LALINET și creșterea 
capacităţii comune de cercetare, prin armonizarea standardelor de proceduri operaţionale ȋn 
vederea viitoarelor campanii de cal/val. 

Alte două contracte s-au derulat și încheiat pe parcursul derulării proiectului CARESSE: 

 NATALI (Neural network Aerosol Typing Algorithm based on LIdar data) - contractul ESA/ESRIN 
4000110671/14/I-LG, a avut ca obiective principale alcătuirea unei baze de date (din măsurători 
lidar și măsurători în situ) care să conțină parametri optici ai diferitelor tipuri de aerosoli, 
construirea unei rețele neuronale bazate pe algoritmii de obținere a datelor lidar și evaluarea 
limitărilor datorate pe de o parte incertitudinilor de măsurare iar pe de altă parte 
“disponibilității” parametrilor de intrare. Acest contract a fost finalizat cu succes ȋn octombrie, 
INOE fiind contractor. 
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 AROMAT 1&2 (Airborne Romanian Measurements of Aerosols and Trace gases) – contractual 
ESA/ESTEC 4000113511/15/NL/FF/gp, a fost un proiect derulat în doua etape (2014 si 2015) ce 
a avut ca scop testarea noilor sisteme de observare aeropurtate dedicate activităților de 
validare ale viitoarelor misiuni satelitare Sentinel 5P din cadrul programului Copernicus. 

Infrastructura și expertiza existentă este valorificată și prin contribuțiile pe care CARESSE, în 
colaborare cu numeroși parteneri internaționali din Europa, le aduce într-o serie de proiecte aflate 
deja în desfășurare (CALIPSO) sau acceptate pentru implementare în cadrul viitoarelor programe ESA 
(EarthCARE, Sentinel-5P, ADM-Aeolus): 

 CALIPSO-EARLINET CAL-VAL. În calitate de membru al EARLINET, INOE furnizează date în 
mod regulat, fiind implicat în campania continuă Calipso-EARLINET CAL-VAL. Pentru aceasta, 
la RADO se efectuează măsurători lidar de la sol de fiecare dată când satelitul Calipso este la 
o distanță mai mică de 100 km de coordonatele stației LIDAR de la Măgurele. 

 ADM-Aeolus CAL-VAL. În acest proiect INOE participă cu lidarul multicanal Raman. 
Obiectivele majore constau în validarea produselor de nivel 2A ale profilelor de 
retroîmprastiere, extincție și raport lidar pentru nori și aerosoli, evaluarea reprezentativității 
spațio-temporale a produselor pentru nori și aerosoli generate de instrumentele aflate la 
bordul sateliților ADM-Aeolus. Evaluările și validările produselor se fac comparând datele 
obținute cu cele măsurate la sol de stațiile EARLINET aflate în proximitatea zonelor survolate 
de sateliți. 

 Sentinel-5 Precursor CAL-VAL Team. La acest proiect INOE va participa cu sistemul Pandora-
2S Proiectul urmărește crearea unei arhive de date cuprinzând seriile omogenizate de NO2 și 
HCHO (2016-2023) furnizate de FTIR și UV-VIS DOAS. Informațiile urmează a fi arhivate în 
baza de date ESA CAL/VAL sau conectate prin baza de date NDACC la NOAA. Este important 
de subliniat că numai stațiile care vor putea să asigure finanțarea națională pentru acest 
proiect pot trimite date. De semenea, se are în vedere evaluarea calității produselor de NO2 
și HCHO furnizate de Sentinel 5P în baza seriilor de date măsurate cu FTIR și UV-VIS DOAS. 

 Aerosol and Cloud Team for Sentinel-5P Validation – proiectul își propune să susțină 
misiunea Sentinel-5P urmărind să certifice și să valideze prezența aerosolilor și norilor din 
atmosferă prin intermediul unor produse de nivel 2. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se 
au în vedere: cuantificarea cu acuratețe a înălțimii stratului de aerosoli (produs obligatoriu) 
și a AOD-ului (produs opțional), folosind măsurători corelate EARLINET, investigarea 
tipulurilor de aerosoli în coloana atmosferică prin comparație cu măsuratorile EARLINET, 
cuantificarea acurată a fracției noroase și a înălțimii norilor utilizând pentru comparație 
măsuratorile continue din rețeaua Cloudnet, cuantificarea acurată a grosimii optice a norilor 
și profilul vertical al extincției verticale (TROPOMI) în corelație cu măsuratorile EARLINET, 
compararea și evaluarea abaterilor/deviațiilor intervenite în produsele/parametri măsurați 
de instrumentele plasate pe Sentinel-5 și cele furnizate de rețelele lidar/radar de la 
suprafață în vederea evaluării stabilității și validării pe termen lung a noilor produse. 
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Concluzii 

Această etapă a avut ca obiectiv specific adaptarea activităţilor Centrului CARESSE la cerințele 
specifice ale Agenției Spațiale Europene și consolidarea colaborărilor internaționale. Pentru 
îndeplinirea acestor obiective s-au desfășurat următoarele activități: 

 Identificarea şi aplicarea standardelor ECSS în activităṭile curente ale Centrului 
Acest obiectiv a fost atins în fazele incipiente ale proiectului. Odată familiarizați cu sistemul de 
standardizare ECSS, cercetătorii CARESSE au identificat trei nișe de cercetare în care activitățile și 
expertiza grupului erau în concordanță cu planurile de cercetare, dezvoltare și inovare ale Agenției 
Spațiale Europene. Cunoașterea în detaliu a nevoilor și exigențelor ESA a dus la înaintarea unor 
propuneri fezabile de colaborare și câștigarea a șase contracte importante, dintre care două sunt 
finalizate déjà, celelalte patru aflându-se în derulare. 

 Implementarea platformei ESA Costing Software (ECOS) 
Pentru buna desfăşurare a procedurilor economice ȋn perioada contractărilor cu Agenţia Spaţială 

Europeană, a fost implementată platforma ECOS5, unul din cercetătorii CARESSE fiind instruit ȋn 
utilizarea softului. Utilizarea platformei ECOS a eficientizat contractările realizate pe ȋntreaga 
perioadă de desfăşurare a proiectului. 

 Participarea la grupurile de lucru ISO 
Standardizarea activităților științifice desfăşurate ȋn cadrul Centrului, s-a realizat prin implicarea 
doamnei Dr. Doina Nicolae în grupurile de lucru ISO/TC 146/SC 5/WG 6 N 99 şi ISO/DIS 28902-2, care 
sub titlul general Calitatea aerului – Meteorologie au ȋn vedere: teledetecţia de la sol a vizibilităţii 
realizată cu lidarul si teledetecţia de la sol a vântului realizată cu lidarul Doppler de vânt. 

 Elaborarea regulilor de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul CARESSE 
Pentru a reglementa drepturile de proprietate intelectuală asupra producṭiei științifice și tehnice 
realizată în cadrul Centrului CARESSE a fost elaborat documentul Drepturile de proprietate 
intelectuală aplicabile în cadrul Centrului pentru teledetectia atmosferei și observarea Pământului 
din spațiu – CARESSE, în care se precizează că toate activele intelectuale obținute în cadrul Centrului 
sunt protejate în conformitate cu legislația românească și internațională. 

 Organizarea workshop-ului final si publicarea proceedings-ului 
În 20 septembrie 2016, la sediul Observatorului Atmosferic Român de la Măgurele a avut loc 
workshop-ul de final al proiectului. Evenimentul a avut ca scop principal diseminarea celor mai 
importante rezultate obţinute în cadrul proiectului, dar şi un bun prilej de a cunoaşte activitățile 
științifice ale cercetătorilor din instituțiile partenere și nu numai, care activează în domeniul 
Științelor Pământului. Contribuțiile participanților au fost colectate în volumul “Romanian 
Contribution to Earth Observation” care a fost distribuit prin intermediul partenerilor de proiecte 
tuturor celor interesați de cunoașterea activităților științifice desfășurate în România și/sau de 
identificarea unor parteneri de colaborare în viitoare proiecte. 

 Desfăşurarea în bune condiṭii a activităților curente 
Activităṭile curente au vizat organizarea și participarea la diverse workshop-uri și întâlniri de lucru, 
participări la campanii științifice de măsurare și intercalibrare de echipamente, elaborarea de lucrări 
științifice și prezentarea acestora la conferințele naționale și internaționale, publicarea rezultatelor 
științifice în reviste cotate ISI, depunerea de proiecte la competițiile naționale și internaționale 
recente, instruire continuă a cercetătorilor, achizitionarea, instalarea și punerea în funcțiune de noi 
echipamente, acordarea de suport științific și tehnic studenţilor masteranzi și doctoranzi de la 
Universitatea Politehnica din Bucureşti, creșterea vizibilității activităţilor Centrului în cadrul 
diverselor evenimente de popularizare a științei şi ȋn mass-media. 

Apreciem că obiectivele etapei au fost atinse. 

Director de proiect, 
Dr. Fiz. Doina NICOLAE 
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ANEXA RST 

Indicatori de monitorizare/rezultat 

Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorului  

1 sume atrase prin participarea la programele ESA (EURO) 2.298.080123456 

2 nr. de nișe CDI identificate  

3 nr. de programe opționale ESA la care se participă * 478910 

4 
nr. de misiuni spațiale ESA la care participă entitățile implicate în realizarea 
proiectului ** 

 

5 nr. de experimente și sarcini utile îmbarcabile la bordul misiunilor ESA  

6 nr. de centre de profil nou înființate 1 

7 
nr. de institute naționale de CDI / entități de CDI / universități participante 
la realizarea proiectului 

1 / 0 / 0 

8 nr. entități din industrie participante la realizarea proiectului  

9 
nr. de companii naționale aflate în lanțul de furnizori pentru marii 
integratori de produse spațiale*** 

 

10 

ponderea participării diverselor entități în cadrul proiectului (industrie, 
institute naționale de CDI, entități de CDI, universități) (%) (se raportează 
bugetul total alocat entității pe etapă la bugetul total al proiectului) 

INOE (institut național de CDI) 

100% 

11 nr. de cursuri de instruire/ perfecționare organizate  

12 
nr. activități de diseminare organizate (workshopuri/seminarii/conferințe 
etc.) 

2 
(Anexa 2) 

13 nr. cereri brevete depuse național/internațional  

14 nr. brevete înregistrate național/internațional  

                                                           
1
 European Space Agency [ESA], Contract No. 4000110671/14/I-LG, project title: NATALI - Neural network Aerosol Typing 

Algorithm based on LIdar data. Principal Investigator: Dr. Doina Nicolae, buget 305.000 Euro. 
2
 European Space Agency [ESA], Contract No.4000112373/14/NL/CT, project title: MULTIPLY - Development of a European 

HSRL airborne facility. Principal Investigator: Dr. Doina Nicolae. buget 1.558.250 Euro. 
3
 European Space Agency [ESA], Contract No. 4000113511/15/NL/FF/gp, project title: AROMAT – Airborne Romanian 

Measurement of Aerosols and Traces Gases.  Principal Investigator: BIRA - Belgia, buget 69.000 Euro. 
4
 European Space Agency [ESA], Contract No. 4000117393/16/I-NB, project title: SAMIRA - SAtellite based Monitoring 

Initiative for Regional Air quality. Principal Investigator: Dr. Kerstin Stebel. buget 60.000 Euro 
5
 European Space Agency [ESA], Contract No. 4000118115/16/NL/FF/gp, Project title: RAMOS - Technical Assistance for a 

Romanian Atmospheric Observation System. Principal Investigator: Dr. Jeni Vasilescu. buget 246.870 Euro 
6
 European Space Agency [ESA], Contract No. 4000117289/16/F/MOS, Project title: APEL - Pilot Study on Assessment of 

atmospheric optical properties during biomass burning events and long-range transport of desert dust. Principal 
Investigator: Dr.Doina Nicolae, buget 58.960 Euro. 
7
 European Space Agency [ESA], Project Title: ESA-CALIPSO: EARLINET’s space borne-lidar-related activity during the 

CALIPSO mission. Principal Investigator: Dr. Wandinger Ulla. 
8 European Space Agency [ESA], Project Title: ADM-Aeolus CAL-VAL. Principal Investigator:Dr. Doina Nicolae 
9
 European Space Agency [ESA], Project Title: Sentinel-5 Precursor CAL-VAL Team. Principal Investigator: Dr. Anca Nemuc 

10
 European Space Agency [ESA], Project Title: Aerosol and Cloud Team for Sentinel-5P Validation. Principal Investigator: Dr. 

Doina Nicolae 
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15 nr. articole publicate sau acceptate spre publicare**** 
1 

(Anexa 1) 

16 nr. cărți publicate sau acceptate spre publicare***** 
2 

(Anexa 1) 
*
se vor preciza denumirile programelor opționale ale ESA la care se participă 

**
se vor preciza denumirile misiunilor spațiale ESA la care se participă 

***
se va preciza denumirea integratorului(lor) de produse spațiale 

****
se anexează listă articole 

*****
se anexează listă cărți 
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ANEXA 1 LUCRĂRI ȘI CĂRTI PUBLICATE 

Lista de articole publicate în reviste cotate ISI 

Dandocsi Alexandru, Liliana Preda, Doina Nicolae, Anca Nemuc “Planetary boundary layer 
investigation from lidar measurements over Bucharest”, U.P.B. Sci. Bull., Series A, V. 78(1), 
2016, ISSN 1223-7027. 

Lista de cărţi publicate 

L. Mărmureanu, Conservarea sistemelor ecologice, Iași, Tehnopress, p.1-167, 2016, ISBN 978-606-
687-271-3. 

D. Nicolae, Romanian projects and initiatives in support of Earth Observation, Iași, Tehnopress, 2016, 
ISBN 978-606-987-281-2. 
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ANEXA 2 ACTIVITĂŢI DE DISEMINARE ORGANIZATE 

Workshop final Contribuţii românești în domeniul mediului și observării Pamântului, 20 septembrie 
2016, RADO - Măgurele; 

Workshop ACTRIS – RO, 21 septembrie 2016, RADO – Măgurele 
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