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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 CARESSE constă în consolidarea colaborării dintre instituțiile de 
cercetare, mediul academic și industrie cu interes în domeniul teledetecției atmosferice, dezvoltarea 
de noi competențe relevante pentru programele ESA de observare a Pamântului și extinderea 
domeniului de expertiză al Centrului. 

Obiective specifice 

O1. Pregătirea şi susţinerea activităţilor operative din cadrul supersite-ului MARS; 

O2. Participarea la activităţile de calibrare şi validare pentru misiunile satelitare Sentinel 5P şi ADM-
Aeolus; 

O3. Implicarea Centrului în proiectarea și implementarea unui sistem convențional de referinṭă 
(fiducial reference system) pentru observarea aerosolilor, norilor și a gazelor minore; 

O4. Participarea Centrului la programele ESA de observare a Pământului. 

Nr. etapă / Denumire etapă 
Etapa 5: Colaborarea cu ESA 

Obiective etapă 
T5.1 Pregătirea şi susţinerea activităţilor operative din cadrul supersite-ului MARS; 
T5.2 Participarea la activităţile de calibrare şi validare pentu misiunile satelitare Sentinel 5P şi ADM-

Aeolus; 
T5.3 Contribuţii la implementarea unui sistem convenţional de referinţă (fiducial reference system) 

la scară continentală pentru observarea aerosolilor, norilor şi a gazelor minore; 
T5.4 Creşterea colaborării cu ESA ȋn domeniul teledetecţiei atmosferei. 

Rezultate planificate etapă 
 Angajarea a doi specialişti în teledetecṭia atmosferei; 
 Dezvoltarea şi implementarea de algoritmi pentru creşterea frecvenţei şi acurateţii variabilelor 

calculate din observaţii atmosferice şi combinarea sinergistică a tehnicilor de măsurare; 
 Participarea la activităṭile proiectelor ESA: NIDFORval, EC-ACTS şi ADM-Aeolus CAL-VAL; 
 Facilitarea de observaṭii lidar uniforme şi rapide la nivel continental, asigurarea trasabilităṭii 

calităṭii datelor şi promovarea standardelor şi prototipurilor către serviciile operaṭionale; 
 Dezvoltarea de proceduri standard (bune practici) pentru calibrarea şi operarea sistemelor lidar; 
 Evaluarea fezabilităṭii utilizării sistemelor radar în banda 94 GHz pentru calibrarea şi validarea 

produselor de nori ale EarthCARE; 
 Elaborarea de noi proiecte în colaborare cu ESA care să deservească obiectivele O1 – O3; 
 Participarea la conferinṭe, întâlniri şi evenimente organizate şi/sau recomandate de ESA; 
 Desfăşurarea ȋn bune condiţii a activităţilor curente din cadrul Centrului. 
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RST - raport științific și tehnic în extenso 

Rezumatul etapei 

Urmare a evaluării performanṭelor obṭinute în perioada 2013 - 2016, Centrul CARESSE a obṭinut o 
extensie a activităṭii stabilită iniṭial la o perioadă de 24 de luni. Obiectivul general al proiectului, în 
această etapă a constat în consolidarea colaborării cu Agenţia Spaţială Europeană precum şi cu 
instituțiile de cercetare, mediul academic și industrie cu interese în domeniul teledetecției 
atmosferice, dezvoltarea de noi competențe relevante pentru programele ESA de observare a 
Pământului și extinderea domeniului de expertiză al Centrului către spaṭiu. Pentru ȋndeplinirea 
acestui obiectiv s-au avut ȋn vedere următoarele acţiuni: 

Pregătirea şi susţinerea activităţilor operative din cadrul supersite-ului MARS prin angajarea de 
personal calificat care să opereze infrastructura nou create şi dezvoltarea unor unelte de operare 
automată şi nesupravegheată a instrumentelor de observare a variabilelor climatice esenţiale. Doi 
cercetători cu experienṭă în operarea, calibrarea instrumentelor de teledetecṭie şi analiză de date şi 
un asistent de cercetare s-au alăturat echipei CARESSE, urmând să pregătească instalarea şi 
operaţionalizarea noilor echipamente ce vor fi achiziţionate prin proiectul CEO-Terra (POC-A.1-
A.1.1.1- F- 2015-152/2016). Pe măsură ce noile instrumente vor fi instalate şi vor furniza date de 
observaţii, o serie de algoritmi pentru analiza sinergistică a variabilelor atmosferice vor fi 
implementaţi şi/sau dezvoltaţi. 
Participarea la activităţile de calibrare şi validare în sprijinul misiunilor satelitare Sentinel 5P şi 
ADM-Aeolus. Aceste activităṭi au avut în vedere investigarea coloanei atmosferice prin utilizarea a 
două echipamente de la suprafaṭă: sistemul lidar multicanal RALI şi spectrometrul Pandora. Datele 
colectate în cadrul măsurătorilor au fost procesate, validate şi trimise în arhiva EARLINET (datele 
lidar) şi baza de date ESA CAL/VAL (concentraṭiile în coloană ale NO2 și HCHO). Scopul final constă în 
cuantificarea cu acurateṭe a grosimii optice a norilor și profilul vertical al extincției verticale în 
corelație cu măsuratorile EARLINET, evaluarea calității produselor de NO2 și HCHO furnizate de 
Sentinel 5P, validarea produselor de nivel 2A ale profilelor de retroîmprastiere, extincție și raport 
lidar pentru nori și aerosoli furnizate de ADM-Aeolus. 
Desfăşurarea de activităţi pregătitoare ȋn vederea implementării unui sistem convenţional de 
referinţă (fiducial reference system) pentru observarea aerosolilor, norilor şi a gazelor minore la 
suprafaţă. Ȋn acest sens, au fost realizate o serie de acţiuni pregătitoare: dezvoltarea unor unelte 
software pentru verificarea calibrării instrumentelor lidar și optimizarea formatului de date, 
dezvoltarea unor proceduri standard pentru calibrarea şi operarea sistemelor de observare, studiu de 
evaluare a utilizării unui radar de nori ȋn bandă W pentru activităţile de cal/val ale misiunii 
EarthCARE. 
Creşterea colaborărilor cu ESA prin elaborarea de noi proiecte şi participarea la conferinṭe, întâlniri 
şi evenimente organizate sau recomandate de ESA. În această etapă, două noi propuneri de proiect 
au fost înaintate la apelurile Agenṭiei Spaṭiale Europene. Propunerea DIVA - Demonstration of an 
Integrated approach for Validation and exploitation of Atmospheric missions a fost acceptată spre 
finanṭare, contractul aflându-se ȋn desfăşurare. Propunerea FRM4RADAR - 94GHz Miniature 
Network for EarthCARE Reference Measurements a fost acceptată spre finanṭare, contractul aflându-
se ȋn proces de negociere şi clarificare. De asemenea, cercetătorii CARESSE au participat la o serie de 
evenimente ştiinṭifice organizate cu implicarea ESA: CCI+ info-day, conferinţa Today’s European 
Space Programmes: Applications and Synergies with a View on Eastern Europe şi ȋntâlnirea de lucru a 
proiectului SAMIRA (contract ESA/ESRIN). 
Datorită reducerii duratei proiectului de la 24 la 13 luni, o parte din activităṭile prevăzute pentru 
perioada ianuarie – noiembrie 2018 au fost parţial implementate, restul activităţilor urmând a fi 
realizate ȋn viitoare proiecte de cercercetare. De asemenea, pentru participările la activităţile de 
cal/val pentru misiunile satelitare ESA prevăzute ȋn proiecte fără bugetare, vor fi identificate noi 
surse de finanţare. 
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Descrierea științifică și tehnică 

Pentru atingerea obiectivelor etapei, s-au avut în vedere următoarele acṭiuni: pregătirea şi 
susţinerea activităţilor operative din cadrul supersite-ului MARS, participarea la activităţile de 
calibrare şi validare pentu viitoarele misiuni satelitare coordinate de ESA, implicarea Centrului 
CARESSE în implementarea unui sistem convenţional de referinţă pentru observarea aerosolilor, 
norilor şi a gazelor minore, consolidarea colaborărilor cu instituțiile de cercetare, mediul academic și 
industrie şi implicarea consorţiilor formate ȋn programele ESA de observare a Pământului. 

Pregătirea şi susţinerea activităţilor operative din cadrul supersite-ului MARS 
Superite-ul de observare a atmosferei terestre MARS (Măgurele centre for Atmosphere and 
Radiation Studies) se află în acest moment în faza de construcṭie fiind finanṭat 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. 

Recrutarea de specialişti în teledetecṭia atmosferei 

În vederea pregătirii şi susţinerii activităţilor operative din cadrul supersite-ului MARS, ȋn cadrul 
proiectului CARESSE, au fost scoase la concurs o poziṭie de cercetător ştiinṭific şi o poziţie de asistent 
de cercetare. De asemenea, pentru realizarea obiectivelor proiectului CEO-Terra, s-a avut ȋn vedere 
recrutarea unui cercetător cu experienṭă în operarea şi calibrarea instrumentelor de teledetecṭie şi 
în analiza de date. Cele trei poziṭii au fost ocupate de Dr. Konstantinos Fragkos, Ing. Mihai Boldeanu 
şi Dr. Mariana Adam. 

Dr. Konstantinos Fragkos este fizician, absolvent al Facultăṭii de Fizică din cadrul Universităṭii 
Aristotel din Salonic, având specializare în spectroscopie folosind instrumente de teledetecṭie pasivă. 
Acesta deṭine expertiză în domeniul transferului radiativ, fizica şi chimia stratului de ozon şi 
dezvoltarea de algoritmi pentru analizarea gazelor minore. 

Ing. Mihai Boldeanu, masterand al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei, se va ocupa cu implementarea de instrumente IT ȋn cadrul Centrului. 

Dr. Mariana Adam este fizician, absolventă a Facultăṭii de Fizică din cadrul Universităṭii din Bucureşti, 
specializarea “Fizica atmosferei şi a globului terestru”. Deṭine o bogată expertiză în domeniul 
operării instrumentelor de teledetecṭie activă, pasivă şi in-situ precum şi în domeniul analizei de 
date. Are la activ numeroase studii legate proprietăṭile optice şi microfizice ale aerosolilor şi 
vaporilor de apă. 

Dezvoltarea şi implementarea de algoritmi pentru creşterea frecvenṭei şi acurateṭii 
variabilelor calculate din observaṭii atmosferice, şi combinarea sinergistică a tehnicilor de 
măsurare 

Această activitate a avut în vedere implementarea unui algoritm automat pentru procesarea datelor 
brute obṭinute de la sistemele lidar, ceilometru şi monitoarele in-situ, precum şi dezvoltarea de 
algoritmi autonomi pentru obṭinerea de noi produse cum ar fi produsele de identificare a tipurilor de 
aerosol. Pe măsură ce noile instrumente vor fi instalate şi vor furniza date de observaţii, o serie de 
algoritmi vor fi implementaţi pentru analiza sinergistică a variabilelor atmosferice. 

Algoritmul GRASP - Generalized Retrieval of Aerosol and Surface Properties (https://www.grasp-
open.com/), dezvoltat de o echipă de cercetători de la Laboratoire d'Optique Atmosphérique, CNRS, 
Universite Lille şi Catalyst GmbH, este un algoritm open source capabil să caracterizeze proprietăţile 
optice ale atmosferei utilizând date furnizate de o mare varietate de instrumente de teledetecţie ce 
efectuează măsurători la suprafaţă sau de la bordul aeronavelor de cercetarea şi ai sateliţilor. 
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De asemenea, noi algoritmi de calcul, folosind reţele neuronale, vor fi dezvoltaţi ȋn cadrul proiectului 
de cercetare ISABEL (Intelligent Software for Aerosol typing Based on Earth observation products, 
remote sensing measurements and transport modeLing), aflat ȋn curs de desfăşurare. 

Participarea la activităţile de calibrare/validare pentu misiunile satelitare 
Sentinel 5P şi ADM-Aeolus 

Participarea la activităṭile proiectului NIDFORval 

Proiectul NIDFORval (NItrogen Dioxide and FORmaldehyde Validation using NDACC and 
complementary FTIR and UV-Vis DOAS ground-based remote sensing data) este un proiect ESA ce 
are ȋn vedere participarea la activităṭile de cal/val pentru Sentinel 5P cuprinzând seriile omogenizate 
de NO2 și HCHO (2016-2023) furnizate de sisteme precum FTIR și UV-VIS DOAS. Ȋn prima fază, 
informațiile de la mai multe staṭii din lume sunt arhivate în baza de date ESA CAL/VAL sau conectate 
prin baza de date NDACC la NOAA. Scopul final este evaluarea calității produselor de NO2 și HCHO 
furnizate de Sentinel 5P în baza seriilor de date măsurate cu FTIR și UV-VIS DOAS. 

Ȋn acest proiect INOE participă cu sistemul Pandora, sistem ce evaluează în coloană gaze cum ar fi 
dioxidul de azot (NO2), ozonul, formaldehida (HCHO) și aerosoli (prin determinarea concencentraţiei 
dimerului de oxigen). Produsele măsurate la staţia de la Măgurele sunt trimise ca fişiere netcdf spre 
arhivare sunt: NO2 la suprafaţă, NO2 ȋn coloana troposferică şi NO2 total (troposferă şi stratosferă). 
De menţionat că numai stațiile care pot să asigure finanțare națională pentru acest proiect pot 
trimite date. Ȋn cazul INOE, această activitate a beneficiat de suportul finaciar al CARESSE. Prin 
urmare, pentru continuarea activităţii vor trebui identificate de urgenţă noi surse de finanţare. 

Participarea la activităţile proiectului EC-ACTS 

Proiectul EC-ACTS (EARLINET & CLOUDNET Aerosol and Cloud Team for Sentinel-5P validation) – are 
ca obiectiv principal suportul misiunii 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 
tipurilor 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. 

Ȋn acest proiect INOE participă cu sistemul RALI (Raman Lidar). Staţia lidar de la Măgurele este parte 
a reţelei europene de lidare, prin urmare măsurătorile sunt efectuate cu regularitatea impusă de 
programul EARLINET. Datele colectate sunt procesate, validate şi trimise ȋn baza de date a EARLINET. 
Şi această activitate a beneficiat până acum de suportul finaciar al CARESSE, iar pentru continuarea 
sa vor trebui identificate de urgenţă noi surse de finanţare. 

Participarea la activităţile proiectului ADM-Aeolus CalVal 

În proiectul ADM-Aeolus CalVal (Aeolus L2A aerosol and cloud product validation using the 
European Aerosol Research Lidar Network EARLINET) 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 satelitului 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. 
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Contribuţii la implementarea unui sistem de referinţă (fiducial reference system) 
pentru observarea aerosolilor, norilor şi a gazelor minore 

Unul din obiectivele recente ale Centrului CARESSE vizează implicarea cercetătorilor ȋn activităţile de 
proiectare şi implementare a unui sistem (convenţional) de referinţă pentru observarea aerosolilor, 
norilor şi a gazelor minore. Un astfel de sistem urmează să fie utilizat la scară continentală pentru 
evaluarea cantitativă a proceselor microfizice din nori și interacțiunea acestora cu aerosolii și 
radiația, precum şi pentru calibrarea şi validarea produselor satelitare (cu focus pe datele provenite 
de la misiunile Sentinel, ADM-Aeolus, EarthCARE). 

În acest sens, urmare a call-urilor lansate de ESA, două propuneri de proiect au fost elaborate şi 
depuse, ambele fiind acceptate la finanţare. Proiectul DIVA (Demonstration of an Integrated 
approach for Validation and exploitation of Atmospheric missions) are ȋn vedere crearea unui sistem 
de referinţă pentru observarea aerosolilor şi a gazelor minore. Proiectul FRM4Radar (94GHz 
Miniature Network for EarthCARE Reference Measurements) are ca obiectiv major extinderea 
geografică a observaţiilor privind norii şi precipitaţiile, prin implementarea a două noi site-uri de 
observare (ȋn România şi ȋn Suedia) echipate cu radare de nori. Noile staţii, ȋmpreună cu staţiile 
Cloudnet, vor forma nucleul ce va sta la baza creării sistemului de referință pentru măsurătorile nor 
și precipitații. 

Implementarea unui sistem de referinţă atât de complex nu se poate realiza decât urmând o serie de 
acţiuni pregătitoare cum ar fi: asigurarea unei acoperiri geografice uniforme a punctelor de 
măsurare, dezvoltarea unor proceduri standard pentru calibrarea şi operarea sistemelor de observare, 
armonizarea observaţiilor prin asigurarea trasabilităṭii calităṭii, etc. 

Facilitarea de observaṭii lidar uniforme şi rapide la nivel continental, asigurarea 
trasabilităṭii calităṭii datelor şi promovarea standardelor şi prototipurilor către serviciile 
operaṭionale 

Această activitate a avut ȋn vedere dezvoltarea unor unelte software pentru verificarea calibrării 
instrumentelor lidar și optimizarea formatului de date astfel ȋncât să asigure: a) coerenţa; b) 
trasabilitatea; c) înțelegerea de către utilizatorii externi şi d) armonizarea cu formatele de date 
provenite de la alți senzori sau surse de date. 

Utilizând limbajul LabView, cercetătorii CARESSE au dezvoltat un modul software capabil să testeze 
performanţele sistemelor lidar, să determine factorii de corecţie şi să cuantifice erorile sistematice 
(Fig.1). 

 

Fig.1 Interfaţa de lucru pentru modulele de procesare şi corecţie a semnalelor lidar 

Pentru determinarea factorilor de corecţie utilizaţi ȋn analiza semnalelor lidar de depolarizare a fost 
dezvoltat un sub-modul capabil să caracterizeze erorile sistematice asociate semnalelor lidar brute, 
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prin introducerea unor factori de corecţie obţinuţi prin procedee hardware de calibrare a diferitelor 
module lidar. Aceşti factori au fost măsuraţi fie individual, prin diferite procedee de laborator, fie au 
fost incluşi în factori de calibrare obţinuţi în mod periodic înaintea măsurărilor lidar. Modul software 
a fost introdus în lanţul de procesare dezvoltat în cadrul laboratorului de teledetecţie activă pentru 
corectarea semnalelor. 

Folosind modulul de procesare şi corecţie a semnalelor, produsele lidar obţinute sunt îmbunătăţite 
prin reducerea erorilor sistematice date de modulele optice. Aceste erori sunt determinate prin 
compararea semnalelor lidar iniţiale cu semnalele lidar corectate (Fig.2). 

 
Semnalul lidar, seria temporală la 1064nm, cursorul 

roşu indică subdomeniul mediat 
Depolarizarea la 532 nm paralel (alb) şi 

perpendicular (roşu) 

 
Raportul semnalelor – fără corecţie Raportul depolarizării cu toate corecţiile aplicate 

Fig.2 Exemplu de testare a  modulului de procesare si corectie a datelor pentru 24.09.2012 

Rezultatele obţinute au fost sistematizate şi incluse ȋn articolul Experimental techniques for the 
calibration of lidar depolarization channels in EARLINET, autori: L. Belegante, J.A. Bravo-Aranda, V. 
Freudenthaler, D. Nicolae, A. Nemuc, L. Alados-Arboledas, A. Amodeo, G. Pappalardo,G. D'Amico, R. 
Engelmann, H. Baars, U. Wandinger, A. Papayannis, P. Kokkalis, S.N. Pereira, care a fost trimis la 
Atmospheric Measurements Techniques. 

Dezvoltarea de proceduri standard (bune practici) pentru calibrarea şi operarea sistemelor lidar 

Începând din 2005 cercetătorii CARESSE au dezvoltat o experienţă solidă ȋn lucrul cu lidarul de la 
operarea echipamentelor, procesarea şi analiza datelor, participarea la campanii internaţionale de 
măsurători, participare la conferinţe, elaborări de lucrări ştiinţifice, etc. Recent, prin proiectul ESA-
MULTIPLY, grupul este implicat ȋn construcţia unui lidar de ȋnaltă rezoluţie spectrală (HSRL) care va fi 
plasat la bordul unei aeronave de cercetare. Recunoaşterea internaţională a expertizei cercetătorilor 
Centrului, a dus la consolidarea poziţiei grupului şi ȋn cadrul infrastructurii ACTRIS. România, prin 
INOE va administra Centrul de Calibrare Lidar (http://lical.inoe.ro/). 

Din poziţia de experţi ȋn sisteme lidar, cercetătorii CARESSE au elaborat un manual de bune practici 
ce conţine proceduri standard privind operarea şi asigurarea calităţii datelor furnizate atât de 
instrumentele din reţeaua EARLINET, cât şi de instrumentele lidar HSRL aeropurtate. Acest manual 
evidențiază într-un mod compact cele mai noi și mai importante măsuri care trebuie luate în 
considerare ȋn lucrul cu acest tip de tehnologie, pornind de la problemele de design şi construcţie, 
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limitările instrumentelor, calibrări, proceduri de corecţie a semnalului lidar şi procesarea datelor 
obţinute. 

Procedurile urmează să fie implementate la toate staţiile lidar din reţeaua EARLINET. De asemenea, 
s-a avut ȋn vedere elaborarea unor recomandări/soluţii pentru măsurători continue şi definirea unui 
program de măsurători discontinue dar cu frecvenţă ridicată. 

Evaluarea fezabilităţii utilizării sistemelor radar ȋn banda 94GHz pentru activităţile de 
Cal/Val al produselor de nori ale EarthCARE 

Planurile de dezvoltare ale Departamentului de Teledetecţie al INOE (pe terment mediu şi lung) au ȋn 
vedere extinderea domeniului de cercetare al atmosferei prin abordarea unei direcţii de cercetare 
axată pe studii de microfizica norilor, ceţurilor şi precipitaţiilor şi studii privind interacţiile aerosoli-
nori, folosind un complex de instrumente de teledetecţie. Primele demersuri ȋn acest sens sunt deja 
ȋn curs de realizare, prin intermediul proiectului Programului Operațional de Competitivitate 2014-
2020, - CEO-Terra (CEntrul de cercetare a mediului și Observarea Terrei). Astfel, site-ul MARS 
(Măgurele centre for Atmosphere and Radiation Studies) va dispune de următoarele echipamente de 
cercetare: două radare (un radar de nori ȋn bandă Ka - 35GHz, un radar de ploaie MRR ȋn bandă K - 
24GHz) pentru determinarea profilelor de nori şi precipitaţii, un ceilometru pentru evaluarea 
ȋnălţimii bazei norilor şi a stratului de inversie termică ce favorizează formarea ceţurilor, un lidar 
pentru determinarea profilelor de aerosoli, un lidar de vânt pentru determinarea dimanicii 
atmosferei (profile de vânt), un radiometru ȋn microunde pentru determinarea profilelor de 
temperatură şi umezeală relativă, dar şi de un disdrometru – pentru evaluarea dimensiunii şi vitezei 
de cădere a particulelor de precipitaţii la suprafaţă şi o staţie meteorologică profesională care va 
oferi imaginea completă a principalilor parametrii meteorologici din locaţie. Acest complex de 
instrumente a fost gândit astfel ȋncât site-ul MARS să ȋntrunească standardele necesare pentru a 
deveni eligibil ca staţie Cloudnet ȋn infrastructura ACTRIS. 

Radarele de nori sunt instrumente de teledetecţie activă utilizate ȋn cercetarea microfizicii norilor şi 
hidrometeorilor. Acestea efectuează măsurători ȋn diverse benzi de undă: S (2 - 4 GHz), C (4 - 8 GHz), 
X (8 - 12 GHz), K (18 – 27 GHz), Ka (27 - 40 GHz) şi W (75 - 110 GHz), de regulă ȋn combinaţie cu alte 
instrumente de teledetecţie pasive şi active, pentru determinarea proprietăţilor micro- & 
macrofizice ale norilor şi precipitaţiilor (Illingworth et al. 2007; Kollias et al. 2007; Shupe et al. 2008; 
Myagkov et al. 2015, 2016). Utilizarea lungimilor de undă de ordinul milimetrilor asigură detectarea 
particulelor (non-precipitabile) de nori ȋntr-un domeniu pornind de la aproximativ 3mm (≈94GHz) 
până la 8mm (≈35GHz). Aşadar, ȋntr-o primă aproximaţie, se poate spune că radarele ȋn bandă W pot 
detecta particulele de nori de foarte mici dimensiuni aflate ȋn stadiile inţiale ale formării norilor, ȋn 
timp ce radarele ȋn bandă Ka detectează particulele de dimensiuni mai mari. 

Majoritatea site-urilor de observaţii ale norilor de pe continentul European grupate ȋn reţeaua de 
suprafaţă Cloudnet (recent integrată ȋn infrastructura ACTRIS), au ȋn componenţa lor diverse tipuri 
de radare de nori (Haeffelin et al., 2016), scopul principal al reţelei fiind dezvoltarea de algoritmi 
pentru analiza proprietăţilor particulelor de la diverse tipuri de nori (nori de gheaţă, nori de apă sau 
nori micşti). În dezvoltarea algorimilor Cloudnet sunt implicate nu doar datele de la radar ci şi datele 
lidar şi/sau radiometru. Mai mult rularea corectă şi coerentă a algoritmilor necesită date radar la 
două lungimi de undă. 

Monitorizarea corectă a sistemelor noroase implică nu numai o abordare de jos ȋn sus, prin 
intermediul staţiilor de observaţii de la suprafaţă (a cărei limitare spaţială este binecunoscută), ci şi o 
abordare inversă, de sus ȋn jos, prin intermediul observaţiilor realizate de la bordul sateliţilor. În 
prezent două sunt misiunile satelitare dedicate studiului norilor: CLOUDSAT (misiune ȋn desfăşurare 
din 2006) şi EarthCARE (planificată pentru 2019). La bordul acestor sateliţi se află / se vor afla 
instrumente radar (CPR – Cloud Profiler Radar) ce scanează / vor scana profilele norilor, utilizând 
banda de frecvenţă de 94GHz. 
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Misiunea satelitară EarthCARE (Earth Cloud Aerosol & Radiation Explorer) este considerată cea mai 
mare și cea mai complexă misiune de observare a Pământului până în prezent, bazâdu-se pe un 
parteneriat între Agenţiile Spaţiale Europeană (ESA) și Japoneză (JAXA). EarthCARE are ca obiectiv 
general ȋmbunătăţirea cunoştinţelor cu privire la 
interacţiile aerosol – nor - radiaţie astfel ȋncât 
informaţiile să fie asimilate corect ȋn modelele de 
predicţie a vremii şi climei. Având lansarea 
programată în august 2019, la bordul său vor fi 
instalate patru instrumente: un lidar pentru 
scanarea atmosferei (ATLID), un radar pentru 
scanarea profilelor de nori (CPR), un imager multi-
spectral (MSI) și un radiometru ȋn bandă largă 
(BBR) (Fig.3). Măsurătorile simultane ale celor 
patru instrumente vor asigura monitorizarea din 
spaţiu a distribuţiei veritcale şi orizontale a norilor 
și aerosolilor, oferind informaţii importante privind 
rolul pe care îl joacă aceştia în bugetul radiativ al 
Pământului. 

 

Fig.3 EathCARE - geometria instrumentaţiei 

Aceste observații sunt foarte necesare pentru îmbunătățirea prognozelelor meteo și a modelelor 
climatice. 

INOE va fi parte a proiectului ESA - FRM4RADAR a cărui obiectiv major este identificarea strategiilor 
de măsurare planificate pentru misiunea EarthCARE şi implementarea unei rețele (de referinţă) de 
suprafață care să furnizeze măsurători de calitate ale profilelor de nori și precipitații, pe baza cărora 
să poată fi realizată evaluarea, validarea și calibrarea măsurătorilor furnizate de CPR-ul de la bordul 
EarthCARE sau al radarelor aflate la bordul unor misiuni viitoare. Prin acest proiect se are ȋn vedere 
amplasarea la site-ul MARS a unui prototip nou de radar de nori, ȋn banda W (≈94GHz), care să 
efectueze măsurători simultane cu trecerea satelitului EarthCARE. Un astfel de sistem radar va veni 
să completeze platforma deja proiectată. Măsurătorile paralele, efectuate de radare ȋn mai multe 
lungimi de undă, vor contribui la cunoaşterea aprofundată a fenomenelor macro- şi microfizice ce 
duc la formarea norilor. 

Continuarea colaborărilor cu ESA ȋn domeniul teledetecţiei atmosferei 

Elaborarea de noi proiecte pentru ESA 

Răspunzând apelurilor ESA cercetătorii CARESSE, ȋn colaborare cu LuftBlick, Catalysts GmbH, CNRS 
Delegation Regionale Nord-Pas de Calais et Picardie (LOA) şi Generalized Retrieval of Atmosphere 
and Surface Properties (GRASP-SAS), au ȋnaintat propunerea Demonstration of an Integrated approach for 
Validation and exploitation of Atmospheric missions - DIVA. Proiectul urmăreşte configurarea unui centru 
pilot pentru colectarea, arhivarea și exploatarea în mod sinergic a datelor observaționale, precum şi 
dezvoltarea unor unelte de selectare şi vizualizare a acestora. Centrul pilot va reuni observaţiile 
instrumentelor de teledetecţie, colectate de la diverse reţele de suprafaţă (AERONET, EARLINET, 
PANDONIA) şi analiza sinergistică a datelor utilizând algoritmi specifici care ulterior să fie utilizaţi 
pentru validarea datelor satelitare obţinute de la viitoarele misiuni de observarea Pământului. 

O a doua propunere, FRM4RADAR - 94GHz Miniature Network for EarthCARE Reference Measurements, are 
ȋn vedere procurarea unui radar Doppler de nori, ȋn bandă W (94GHz) – similară cu cea a 
instrumentului de la bordul EarthCARE, pentru a obţine profile de nori şi precipitaţii. Testele şi 
comparaţiile vor fi realizate ȋn colaborare cu Universitatea din Köln (Germania) pentru a stabili 
potenţialul şi utilitatea folosirii unui astfel de instrument la staţiile de măsurare Cloudnet/ACTRIS. 
Scopul final este identificarea celor mai bune metode de măsurare şi procesare a datelor capabile să 
ȋntrunească condiţiile cerute de activităţile de calibrare şi validare ale misiunii satelitare EarthCARE. 
Proiectul a fost acceptat la finanţare, momentan aflându-se ȋn proces de negociere şi clarificare. 
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Participarea la conferinṭe, întâlniri şi evenimente organizate sau recomandate de ESA 

În cursul anului 2017 cercetătorii CARESSE au fost prezenṭi la câteva evenimente organizate de 
Agenṭia Spaṭială Europeană sau de diverse instituţii ȋn colaborare cu ESA, unde au luat la cunoştinţă 
cu stadiille diverselor proiecte aflate ȋn desfăşurare sau despre noile oportunităţi de finanţare 
lansate de ESA ȋn cadrul programelor sale. 
Astfel, în cadrul programului de inițiativă al ESA privind schimbările climatice – ESA CCI, ȋn luna iulie a 
fost organizat la Frascati, Italia un eveniment info-day ce a avut ca scop informarea potențialilor 
ofertanți și a părților interesate cu privire la acţiunile ESA viitoare planificate în perioada 2017-2020. 
Conferinţa Today’s European Space Programmes: Applications and Synergies with a View on 
Eastern Europe, organizată de Agenţia Spaţială Română ȋn colaborare cu Agenţia Spaţială Europeană 
şi cu suportul Uniunii Europene, a avut loc la Bucureşti ȋn perioada 26-27 octombrie 2017. 
Evenimentul a oferit o informare generală privind programele Uniunii Europene de sprijinire a 
misiunilor spaţiale desfăşurate de ESA incluzând sesiuni dedicate statutului actual al programelor 
Copernicus, Galileo şi SATCOM. De asemenea, o parte importantă a conferinṭei a fost dedicată 
poveștilor de succes privind exploatarea eficientă a datelor și informațiilor despre spațiu și 
dezbaterilor publice privind identificarea sinergiilor dintre diferitele programe spațiale europene. 
De asemenea, centrul CARESSE s-a implicat ȋn organizarea ȋntâlnirii de lucru a proiectului SAMIRA 
(contract ESA/ESRIN) ce a avut loc ȋn luna octombrie la Bucureşti. Ȋn cadrul ȋntâlnirii cercetătorii 
români implicaţi ȋn proiect au avut ocazia să discute cu reprezentanţii ESA aspecte legate de statusul, 
problemele şi soluţiile identificate pentru buna desfăşurare a proiectului. 

Activități curente desfășurate în cadrul centrului CARESSE 

Organizarea şi participarea la evenimente ştiinţifice, întâlniri de lucru şi workshopuri internaṭionale 

Pe parcursul anului 2017 cercetătorii CARESSE au fost direct implicaṭi în organizarea a trei 
evenimente internaṭionale importante pentru comunitatea ştiinṭifică de teledetecṭia atmosferei: 
Romanian Regional Workshop of GEO-CRADLE, International Laser Radar Conference - ILRC28 şi 
ACTRIS Community Meeting. 
Desfăşurat la începutul lunii mai 2017, workshop-ul Romanian Regional Workshop of GEO-CRADLE 
(https://www.eventora.com/en/Events/geo-cradle-romania) a avut ca scop sprijinirea schimbului de 
informaṭii şi consolidarea cooperării dintre mediile de cercetare, cel academic şi industrie, 
identificarea factorilor ce îngreunează asimilarea şi exploatarea informatiilor geo în sectorul local de 
bussines, găsirea celor mai bune soluṭii de remediere a situaṭiei, precum şi informări privind 
identificarea instrumentelor de finanṭare ale Uniunii Europene în domeniul Earth Observation pentru 
activităṭile viitoare. 

Ȋn perioada 25 – 30 iunie 2017, Bucureştiul a găzduit a 28–a ediţie a International Laser Radar 
Conference - ILRC28 (http://ilrc28.inoe.ro/), România fiind prima ţară din Europa de Est care 
organizat această importantă reuniune internațională. Evenimentul de anul acesta a adus la 
București peste 300 de participanţi din 31 de țări, prelegerile din cadrul conferinţei fiind susţinute de 
specialişti ai institutelor de cercetare de top din România şi din lume, precum şi de specialiştii 
organizaţiilor de utilizatori ai tehnologiilor lidar printre care se numără agenţiile spaţiale NASA şi ESA 
(Fig.4). ILRC28 a reprezentat o ocazie excelentă de a demonstra capacitatea ştiinţifică a 
cercetătorilor români, de a familiariza autoritățile și publicul românesc cu problematicile privind 
schimbările climatice și calitatea aerului din regiune, precum și pentru a atrage mai mulți tineri 
cercetători spre o carieră ȋn acest domeniu. În paralel cu acest eveniment s-a desfăşurat și o 
expoziţie de echipamente ştiinţifice de monitorizare a mediului ȋnconjurător, unde vor fi prezenţi, cu 
informaţii şi demonstraţii, cei mai importanţi producători şi distribuitori de instrumente şi 
componente laser din străinătate. 
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Fig.4 International Laser Radar Conference - ILRC28 

Întâlnirea ACTRIS Community Meeting s-a desfăşurat în perioada 11 - 15 septembrie 2017 
(http://actris2.nilu.no/Events/Eventsdescriptions/ACTRISPPPevents/ACTRISPPPmeetingBucharest20
17.aspx) şi a reunit peste 150 de participanṭi din comunitatea ACTRIS. Discuṭiile din cadrul întâlnirii s-
au axat pe organizarea infrastructurii pan-europene, definirea şi stabilirea facilităṭilor naṭionale şi 
centrale ale infrastructurii precum şi a serviciilor şi accesului la date care vor fi oferite de aceasta 
utilizatorilor săi. 
De asemenea, cercetătorii CARESSE au participat la o serie de întâlniri de lucru și workshop-uri în 
cadrul proiectelor derulate de Departamentul de Teledetecție al INOE: ACTRIS-2 General Assembly, 
ACTRIS-PPP KoM, ACTRIS-PPP WP4 Workshop: Shaping the ACTRIS central facilities, 3rd ACTRIS-2 
WP3 Technical Meeting, 2nd IAC Meeting, 3rd ACTRIS-2 WP2 Workshop, ACTRIS-RO, RINGO KoM, 3rd 
Plenary meeting of EUSDR Priority Area 6 Task Force on Air Quality, acṭiunile COST TOPROF, 
COLOSSAL şi InDust, etc. 

Participarea la campanii ştiinṭifice 

Campania experimentală internaṭională PRE-TECT s-a desfășurat în perioada 1-30 aprilie 2017 la 
observatorul atmosferic Finokalia din insula Creta – Grecia, fiind organizată de National Observatory 
of Athens, NOA în cadrul proiectului ACTRIS2 (Fig.5). Campania a avut ca scop principal 
caracterizarea microfizică a aerosolului mineral provenit din deșertul Sahara folosind cele mai noi 
tehnici de detecție dezvoltate în cadrul comunității ACTRIS. La această campanie au participat și 
cercetătorii CARESSE, echipa de la INOE deplasând autolaboratorul cu echipamentele aferente 
acestui studiu complex. 

  

Fig.5 Campania PRE-TECT  
măsurători cu lidarul MILI (dreapta) şi analiza acestora în cadrul briefingului zilnic (stânga) 

Ȋn contextul actualelor şi viitoarelor misiuni satelitare de observarea Pământului, proiectul RAMOS 
(Technical Assistance for a Romanian Atmospheric Observation System) ȋşi propune să dezvolte și 
să implementeze un sistem mobil integrat de observare a atmosferei terestre, ce va utiliza datele 
furnizate de instrumentele de teledetecție de la suprafață și de la echipamentele aeropurtate, cu 
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scopul de a identifica și studia diverse specii de compuși atmosferici. Ȋn cadrul acestui proiect, 
cercetătorii CARESSE au efectuat anul acesta două campanii-test: una la Măgurele (10 - 14 iulie 
2017), iar ce-a de-a doua la Măneciu (31 iulie -4 august 2017). Campaniile au avut ca scop verificarea 
capacităţii de mobilizarea a instituţiilor implicate ȋn proiect, precum şi testarea/calibrarea 
instrumentelor şi determinarea limitelor de detecţie a acestora. 

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

CARESSE a continuat să susțină 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 sau în curs 
de achiziṭionare, a fost îmbunătățită ca urmare a participării la diverse sesiuni de hands-on training, 
workshop-uri şi şcoli de vară sau campanii științifice organizate de INOE în colaborare cu instituțiile 
partenere în diverse proiecte. 

Transfer de expertiză şi sesiuni de hands-on training 

Pentru realizarea obiectivelor contractului ESA/ESTEC - RAMOS (Technical Assistance for a Romanian 
Atmospheric Observation System) care include utilizarea instrumentului FTIR EM/27Sun recent 
achiziṭionat, Drd. Alex Dandocsi şi Dr. Dragoş Ene au efectuat un stagiu de pregătire la Karlsruhe 
Institute of Technology din Germania. Pregătirea a constat în sesiuni de instruire teoretică privind 
modul de funcṭionare al sistemului FTIR (principiul fizic de funcṭionare, operare sistemului, 
procesarea datelor) şi sesiuni aplicative ce au vizat operarea propriuzisă a sistemului în paralel cu 
sistemul de referinṭă, în condiṭii de laborator şi în condiṭii normale de funcṭionare folosindu-se ca 
sursă lumina solară. Datele procesate în ambele configuraṭii (laborator şi atmosferă reală) au fost 
comparate cu cele ale sistemului de referinṭă. Cei doi cercetători români au purtat discuṭii cu 
omologii germani privind activităṭile reṭelei COCCON (Collaborative Carbon Column Observing 
Network) şi modul în care se poate implica INOE în această reṭea. 

Ȋn perioada 18-19 mai 2017, Drd. Cristina Marin, membră a echipei CARESSE a participat la Training 
Course on Air Pollution Measurements ce a avut loc la Ispra, Italia fiind organizat de EU Joint 
Research Centre. Cursurile au fost axate pe aplicarea standardelor EU pentru măsurarea O3, SO2 si 
PM10. 

Beneficiind de facilităṭile oferite de proiectul ACTRIS2, doi cercetători ai CARESSE - Dr. Florica Ṭoancă 
şi Dr. Ing. Livio Belegante - au efectuat în perioada 20 -29 noiembrie 2017 o vizită de lucru în Franṭa 
la SIRTA (Site Instrumental de Recherche par Télédétection Atmosphérique). Obiectivul vizitei a fost 
transferul de expertiză privind operarea şi analiza datelor de ceilometru (incertitudini de măsurare, 
calitatea datelor, interpretarea datelor). Acest stagiu de pregătire a fost necesar ṭinând cont că în 
planurile unor proiecte coordonate de CARESSE sunt prevăzute achiziṭionarea de ceilometre care vor 
completa instrumentarul minim necesar al staṭiilor ACTRIS-RO. 

Workshop-uri şi şcoli de vară 

Urmând sarcinile asumate în cadrul proiectului ACTRIS 2 ce vizează coordonarea Centrului de 
Calibrare şi Expertiză Lidar (LiCAL), cercetătorii CARESSE au organizat la Bucureşti, în perioada 27 
februarie – 3 martie 2017, 2nd LiCalTrain workshop (http://lical.inoe.ro/apply-for-access/). 
Workshop-ul s-a adresat cu precădere operatorilor de lidar ce activează în cadrul noilor staṭii 
EARLINET şi utilizatorilor instrumentului de analiză Single Calculus Chain – SCC. Tematicile abordate 
s-au concentrat asupra măsurătorilor de depolarizare şi calibrarea acestora (pre-procesarea şi 
procesarea semnalului lidar, corecṭiile aplicate asupra efectelor de polarizare, calibrarea 
depolarizării, utilizarea automată a SCC), utilizatorii având posibilitatea să exerseze aceste tehnici de 
analiză pe propriile date. 

În perioada 3 - 13 aprilie 2017, s-a desfăşurat cea de-a doua şcoală de vară ECARS Satellite Cal/Val 
Activities employing surface and airborne in-situ measurements. Evenimentul a fost organizat de 
INOE în colaborare cu National Observatory of Athens şi s-a desfăşurat în Creta - Grecia, activităṭile 
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educaṭionale fiind cuplate cu cele ale campaniei experimentale PRE-TECT (http://pre-
tect.space.noa.gr/) desfăşurată în cadrul proiectului ACTRIS2. Cercetătorii CARESSE au avut ocazia să 
asiste la prelegeri ce au evidențiat cele mai noi preocupări ale comunității științifice legte de 
măsuratorile aerosolilor, norilor și a gazelor minore folosind mijloacele clasice de de teledetecție la 
suprafață, împreună cu cele aeropurtate și observațiile satelitare, cu focus special pe praful mineral 
precum și asimilarea acestor date în modelele de prognoză. Studenții au avut șansa să se implice în 
activitățile campaniei științifice participând la sesiunile hands-on training privind pregătirea și 
utilizarea instrumentelor de măsurare şi implicându-se în prelevarea, prelucrarea, analiza și 
interpretarea datelor. De asemenea, studenții au avut ocazia să asiste la briefingul zilnic ținut de 
cercetătorii cu experiență. Toate aceste informații ne vor fi utile având în vedere noile direcții de 
cercetare pe care Centrul doreşte să le dezvolte în următoarea perioadă. 

În vederea diversificării activităţilor de cercetare şi extinderii expertizei Centrului, cercetătorii 
implicaţi ȋn CARESSE au participat la o serie de workshop-uri şi scoli de vară: COST ES1303 Training 
School – Ground–based profiling networks for improving weather forecasts 
(https://www.ems2017.eu/workshop/ground_based_profiling.html), 3rd International Training 
School on CONVECTIVE & VOLCANIC CLOUDS detection, monitoring and modelling 
(http://www.cvctrainingschool.org/). 

Elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte în cadrul competițiilor internaționale și naționale 

Pentru a susține obiectivelor 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 Centrul a contribuit la 
depunerea de proiecte (atât în calitate de coordonator cât şi de partener) sunt Programul Naṭional 
de CDI III - Proiecte de cercetare tip "Soluții", Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI) şi 
Proiecte pe plan sectorial. O parte dintre acestea au fost câştigate, altele se află încă în proces de 
evaluare. Competiṭiile internaṭionale la care au fost depuse proiecte în cursul anului 2017 sunt 
Programul COST de cooperare europeană în domeniul cercetării ştiinṭifice şi tehnice (COST InDUST) 
şi licitaṭiile Agenṭiei Spaṭiale Europene (DIVA şi FRM4RADAR). 

De asemenea, în cursul anului 2016 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. Datorită procesului anevoios de evaluare, rezultatele finale au 
fost publicate în anului 2017 iar proiectele de cercetare care au obṭinut finanṭare sunt: 

STRATUS (SaTellite pRoducts vAlidaTion USing ground based lidar stations) este un parteneriat INOE-
Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca şi are ca scop validarea produselor de date furnizate de 
viitoarele misiuni satelitare de cercetare ale ESA, cu focus pe ADM-Aeolus şi lidarul de vânt ALADIN. 

ASSESS (Atmospheric studies in support of ESA’s Sentinel 4 and 5 products) este un proiect dezvoltat 
ȋn parteneriat INCAS – INOE - Universitatea „Dunarea de Jos” din Galaţi. Proiectul vizează 
dezvoltarea unei platforme ştiinţifice integrate ce va implica o varietate de instrumente de 
teledetecţie la suprafaţă şi instrumente aeropurtate care vor fi folosite ȋn campaniile de calibrare şi 
validare a misiunilor satelitare Sentinel 4 şi Sentinel 5. 

ISABEL (Intelligent Software for Aerosol typing Based on Earth observation products, remote sensing 
measurements and transport modelLing) va fi derulat de consorţiul Universitatea „Babeş Bolyai” din 
Cluj Napoca – INOE – Universitatea Politehnica din Bucureşti. Scopul principal al proiectului constă ȋn 
creşterea participării României ȋn activităţile de asistare a misiunilor de cal/val ale ESA (Sentinel 3, 
Sentinel 5p, EarthCARE şi ADM-Aeolus) prin dezvoltarea unui soft inteligent, bazat pe reţele 
neuronale, care să combine datele de observaţie privind aerosolii de la instrumentele de 
teledetecţie pasivă şi activă, datele in-situ şi modele de transport pentru generarea de profile 
verticale ale diverselor tipuri de aerosoli din atmosferă. 
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AirFRAME (Aerosol properties retrieval from remote sensing spectroscopic measurements) este un 
parteneriat INOE – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Obiectivul principal al proiectului 
este acela de a ȋmbunătăţi activităţile de calibrare şi validare pentru misiunile satelitare ESA (Sentinel 
3, Sentinel 5p, Sentinel 5, EarthCARE şi ADM-Aeolus) folosind măsurători de spectroscopie optică 
furnizate de instrumente de la sol (sistemele mobile DOAS şi Pandora -2S). 

QIT-MS (Development of quadrupole and multipole ion trap based mass spectrometers for optical 
characterization and chemical analysis of atmospheric aerosol particles) este derulat de consorţiul 
INFLPR – INOE – Universitatea Politehnica din Bucureşti – Mira Technologies Group S.R.L. Proiectul 
își propune să investigheze și să caracterizeze proprietățile optice ale particulelor de aerosoli urbani. 
Abordarea va fi una combinată, constând în măsurători utilizând capcane ionice electrodinamice 
(Paul) și tehnici de spectrometrie de masă, şi compararea acestor măsuratori cu observațiile 
furnizate de datele satelitare. Configurația prototip (elaborată în cadrul acestui proiect) va fi testată 
pentru a caracteriza cu precizie nanoparticulele atmosferice în sprijinul misiunilor satelitare 
existente și viitoare. 

COST Action CA16109 COLOSSAL (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 şi acceptată anul 
trecut se află ȋn primele faze de implemetare. 

COST Action CA16202 InDust (International Network to Encourage the Use of Monitoring and 
Forecasting Dust Products) are ca obiectiv principal construirea unui parteneriat care să implice 
instituṭii de cercetare şi experṭi ce monitorizează transportul la distanṭă a prafului mineral, furnizori 
de servicii şi potenṭiali utilizatori ai informaṭiilor privind transportul aerosolului mineral şi impactul 
acestuia asupra diverselor sectoare socio-economice. 

DIVA (Demonstration of an Integrated approach for Validation and exploitation of Atmospheric 
missions), este un contract ESA realizat de un consorṭiu format din INOE, LuftBlick, Catalysts GmbH, 
CNRS Delegation Regionale Nord-Pas de Calais et Picardie (LOA) şi Generalized Retrieval of 
Atmosphere and Surface Properties (GRASP-SAS). Proiectul urmăreşte configurarea unui centru pilot 
pentru colectarea, manipularea, arhivarea și exploatarea în mod sinergic a datelor observaționale, 
precum şi dezvoltarea unor unelte de selectare şi vizualizare a acestora. Centrul pilot va reuni 
observaţiile instrumentelor de teledetecţie, colectate de la diverse reţele de suprafaţă (AERONET, 
EARLINET, PANDONIA) şi analiza sinergistică a datelor utilizând algoritmi specifici (GRASP) care 
ulterior să fie utilizaţi pentru validarea datelor satelitare obţinute de la viitoarele misiuni de 
observarea Pământului. 

FRM4RADAR (94GHz Miniature Network for EarthCARE Reference Measurements) are ȋn vedere 
procurarea unui radar Doppler de nori, ȋn bandă W (94GHz) – similară cu cea a instrumentului de la 
bordul EarthCARE, pentru a obţine profile de nori şi precipitaţii. Testele şi comparaţiile vor fi 
realizate ȋn colaborare cu Universitatea din Köln (Germania) pentru a stabili potenţialul şi utilitatea 
folosirii unui astfel de instrument la staţiile de măsurare CLOUDNET/ACTRIS. Scopul final este 
identificarea celor mai bune metode de măsurare şi procesare a datelor capabile să ȋntrunească 
condiţiile cerute de activităţile de calibrare şi validare ale misiunii satelitare EarthCARE. Proiectul se 
află ȋn proces de negociere/clarificare. 

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 
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platformă de colaborare între instituțiile de cercetare și industrie și de a dezvolta noi competențe în 
domeniul teledetecției atmosferice, relevante pentru programele EO. 

Lista lucrărilor publicate sau trimise spre publicare în cursul anului 2017, cu menţionarea finanṭării 
proiectului CARESSE cuprinde următoarele titluri: 

J. Vasilescu, L. Mărmureanu, A. Nemuc, D. Nicolae, C. Talianu, Seasonal variation of the aerosol 
chemical composition in a Romanian peri-urban area, 16 (11) Environmental Engineering and 
Management Journal, 2017; 

S. Andrei, F. Ţoancă, A. Dandocsi, L. Belegante, A. Nemuc, L. Mărmureanu, V. Vulturescu, G. Florescu, 
D. Nicolae, Assessment of cloud particle types in a deep convective environment using active 
remote sensing – a case study, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 19 (9-10), 
pp.610-616, 2017; 

L. Belegante, J.A. Bravo-Aranda, V. Freudenthaler, D. Nicolae, A. Nemuc, L. Alados-Arboledas, A. 
Amodeo, G. Pappalardo,G. D'Amico, R. Engelmann, H. Baars, U. Wandinger, A. Papayannis, P. 
Kokkalis, S.N. Pereira: Experimental techniques for the calibration of lidar depolarization 
channels in EARLINET, Atmos. Meas. Tech. Discuss., https://doi.org/10.5194/amt-2017-141, in 
review, 2017. 

Lista tuturor lucrărilor elaborate, publicate şi/sau trimise spre publicare de cercetătorii implicaţi ȋn 
CARESSE este prezentată ȋn ANEXA 1 LUCRĂRI PUBLICATE ȊN 2017. 

Comunicarea rezultatelor științifice la conferințe internaționale 

Rezultatele activităților de cercetare desfășurate în cadrul centrului CARESSE (atât cele derulate în 
cadrul proiectului, cât şi cele desfăşurate în cadrul altor proiecte de cercetare finanṭate din alte 
surse) au fost prezentate într-o serie de conferințe internaţionale: 28th International Laser Radar 
Conference, 23rd European Aerosol Conference, 17th European Meteorological Society Annual 
Meeting, 8th International Symposium PROMARE - PROtection of the Black Sea ecosystem and the 
sustainable management of MARitimE activities. 

Lista lucrărilor comunicate la conferințe internationale având menţionat suportul financiar CARESSE 
este prezentată mai jos: 

S. Andrei, F. Ţoancă, A. Nemuc, A. Dandocsi, L. Belegante, D. Nicolae, Analysis of different cloud 
signatures using multiwavelength Raman lidar retrievals, 28th International Laser Radar 
Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor CARESSE, ECARS, 
PN); 

S. Andrei, E. Cârstea, L. Mărmureanu, D. Ene, I. Binietoglou, D. Nicolae, D. Konsta, V. Amiridis, E. 
Proestakis, The analysis of a complex fire event using multispaceborne observations, 28th 
International Laser Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul 
proiectelor CARESSE, ECARS, PN); 

D. Urlea, A. Boscornea, S. Vâjâiac, F. Ţoancă, N. Barbu, S. Ştefan1 I. Bunescu, Studies of saharan dust 
intrusions over Bucharest using ceilometer’s measurements and satellite data, 28th International 
Laser Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectului 
CARESSE); 

F. Ţoancă, A. Nemuc, S. Andrei, D. Nicolae, S. Ştefan, Continuous boundary layer structure 
monitoring using CL31 Ceilometer, 17th EMS Annual Meeting, Dublin – Irlanda, 2017 (rezultate 
obținute în cadrul proiectelor CARESSE, ACTRIS2, ECARS); 

S. Andrei, L. Belegante, F. Ţoancă, A. Dandocsi, A. Nemuc, D. Nicolae, Detection and analysis of 
convective cloud features using ground- and satellite - based remote sensing instrumentation, 
17th EMS Annual Meeting, Dublin - Irlanda, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor CARESSE, 
ECARS); 
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A. Dandocsi, L. Mărmureanu, A. Nemuc, L. Belegante, S. Ştefan, Aerosol characterization by Sun 
Photometer in Black Sea region, 8th International Symposium PROMARE (rezultate obținute în 
cadrul proiectelor RO-CEO, CARESSE); 

Lista tuturor lucrărilor prezentate de cercetătorii implicaţi ȋn CARESSE la conferinţe internaţionale 
este prezentată ȋn ANEXA 2 LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE ȊN 2017. 
Activitățile desfășurate de cercetătorii CARESSE au fost comunicate nu doar la conferințele 
internaționale din străinatate ci și în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice nationale: 
C. Marin, Caracterizarea aerosolilor pentru caz de poluare accidental, Universitatea Politehnica din 

Bucureşti, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2017; 
A. Dandocsi, A. Nemuc, N. Puşcaş, L. Preda, NO2 total column amount from Pandora–2S, 

comparison with satellite data: Preliminary results, Universitatea Politehnica din Bucureşti, 
Communication s Sessions for PhD students 2017. 

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 continuat să-și întărească capacitățile necesare până în anul 2020. În 
acest sens, prin proiectul câştigat în cadrul Programului Operațional de Competitivitate 2014-2020, - 
CEO-Terra (CEntrul de cercetare a mediului și Observarea Terrei), dar si prin intermediul altor 
programe, CARESSE si-a imbogatit infrastructura cu o serie de echipamente: un disdrometru, un 
sistem de măsurarea distribuţiei dimensionale a particulelor ȋn suspensie, un spectrometru cu 
transformata Fourier si un sistem mobil DOAS. 

Disdrometrul OTT Parsivel, este un senzor optic ȋn bandă 650 nm ce monitorizează hidrometeorii 
(precipitaţii lichide şi/sau solide), fiind utilizat ȋn principal la măsurarea dimensiunii particulelor şi a 
vitezei de cădere a acestora la suprafaţă. Instrumentul oferă o imagine generală asupra 
evenimentelor cu precipitaţii, furnizând informaţii de mare acurateţe privind tipurile de precipitaţii 
(funcţie de dimensiunea şi viteza de cădere hidrometeorii sunt clasificaţi ȋn 8 categorii), la o rezoluţie 
temporală ce poate varia de la 10 secunde până la o oră. 

Sistemul de măsurare a distribuţiei dimensionale a particulelor ȋn suspensie GRIMM Environmental 
Dust Monitor EDM18, este un monitor optic ce determină particule cu dimensiuni cuprinse ȋntre 
0.25 şi 32 . Un laser cu semiconductori având lungimea de undă de 660 nm este folosit pentru a 
determina distribuţia dimensională a particulelelor. Ȋn aproximaţia particulelor sferice, se poate 
determina şi concetraţia masică (ȋn  a PM1, PM2.5 şi PM10, folosind factori de conversie 
empirici. Frecvenţa de măsurare poate fi variată ȋntre 6s şi o oră. 

Momentan atât disdrometrul cât şi sistemul de măsurare a distribuţiei dimensionale a particulelor ȋn 
suspensie sunt instalate la sediul Observatorului Atmosferic Român, urmând a fi relocate la 
supersite-ul MARS ȋndată ce platformele pentru instrumente vor fi finalizate. 

Spectrometrul cu transformată Fourier (FTIR EM27) este un sistem compact format din două oglinzi 
(care se rotesc automat urmărind poziția soarelui) și un spectrometru, ce ȋnregistrează 
interferograme folosind radiaţia solară, utilizate pentru determinarea concentrațiilor de CO2, CO, 
CH4, H2O și O2 ȋn coloană. Fiind un sistem mic, robust, portabil, acesta poate fi folosit în diferite 
locații, ȋn condiţii de cer senin sau nebulozitate scazută. Modelul EM27/SUN deţinut de INOE este 
unul din primele echipate şi cu un al doilea detector, pentru determinarea concentraţiilor de CO ȋn 
coloană, măsurători ce nu sunt ȋncă validate cu ale altor sisteme de referinţă. 

Sistemul mobil DOAS are la bază un spectrometru, include o fibră optică, un telescop, un GPS şi un 
PC pentru ȋnregistrarea spectrelor radiaţiei solare ȋn domeniile UV şi vizibil evidenţiind o serie de 
gaze minore: NO2, SO2, HCHO, O3, iar analiza spectrelor se realizează cu ajutorul softului QDOAS. 

Atât spectrometrul cu transformată Fourier cât şi sistemul mobil DOAS sunt sisteme compacte, 
portabile, concepute pentru a fi utilizate ȋn special ȋn campaniile de calibrare şi validare. 
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Suport științific și tehnic pentru programele de instruire academică 

Pe parcursul anului 2017, Departamentul de Teledetecție al INOE implicat în CARESSE a continuat să 
acorde suport științific și tehnic în cadrul programelor de instruire academică desfășurate de 
Universitatea Politehnica din București – Facultatea de Ştiinţe Aplicate şi Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi de Universitatea din București – Facultatea de Fizică. 
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 efectuarea studiilor de cercetare doctorală. 

Astfel, studenții doctoranzi ai Universității Politehnica din București, Alexandru Dandocsi şi Cristina 
Marin şi drd. Victor Nicolae de la Universitatea din Bucureşti, Şcoala Doctorală de Fizică îşi 
desfăşoară activităṭile de cercetare doctorală. Mai mult cei trei doctoranzi sunt direct implicaţi în 
activitățile ştiinţifice ale echipei de cercetători ce activează în CARESSE. 

Suport științific și tehnic ȋn cadrul programelor de formare profesională şi de dezvoltare a 
infrastructurii ACTRIS-RO 

În cadrul infrastructurii de cercetare pan-europene ACTRIS, România este implicată în coordonarea 
Centrului de Calibrare/Expertiză Lidar. Două din laboratoarele ce formează această facilitate 
centrală, respectiv Lidar Calibration Training Laboratory (LiCalTrain) şi Lidar Components Testing 
Laboratory (LiCoTest) sunt déjà active fiind operate de cercetătorii INOE. Laboratorul LiCalTrain este 
coordonat de cercetătorii CARESSE a căror activitate constă în instruirea personalului noilor staṭii 
lidar pe partea de operare, procesare şi analiza datelor. În cursul anului 2017 procesul de instruire s-
a realizat într-un cadru general, în timpul 2nd LiCalTrain workshop desfăşurat la Bucureşti, în 
perioada 27 februarie – 3 martie 2017). 
De asemenea, experṭii CARESSE au contribuit la optimizarea sistemului lidar Raman multicanal, parte 
a staṭiei de observare multi-instrument de la Cluj-Napoca operată de Universitatea Babeș-Bolyai şi 
realizarea testelor de asigurare a calităṭii, necesare la pentru alinierea staṭiei la standardele cerute 
de ACTRIS. 

Promovarea activităților științifice desfășurate în cadrul CARESSE 

Centrul CARESSE a continuat să se implice și în activități de promovare a Științelor Mediului în rândul 
tinerilor și al cadrelor didactice prin intermediul evenimentelor Școala Altfel, SciFiFest 
(http://stiintasitehnica.com/scififest2017/), (https://uefiscdi.ro/news-salonul-cercetarii-romanesti-conceput-in-
romania-2017) și simpozionul Ȋnvăţământul Ilfovean – Ştiinţă şi Educaţie. 

Rezultatele ştiinţifice remarcabile ale cercetătorilor ce formează comunitatea de teledetecţie din 
România, coagulată ȋn jurul Centrului CARESSE, au fost aduse ȋn atenţia publicului atât prin 
intermediul presei scrise şi on-line cât şi ȋn cadrul emisiunilor de radio şi televiziune. Articole ample 
au fost dedicate conferinţei International Laser Radar Conference ȋn revistele Ştiinţă şi Tehnică (nr. 
68/iulie-august 2017 şi http://stiintasitehnica.com/romania-prima-tara-din-europa-de-est-care-gazduieste-
international-laser-radar-lidar-conference/) şi INSIDER – revista INCAS (nr. 8/iulie 2017), ȋn paginile on-
line ale publicaţiei Bucureştiul (http://bucurestiul.ro/la-marginea-bucurestiului-cercetatorii-romani-dezvolta-
un-nou-tip-de-radar-care-va-revolutiona-lumea/) şi emisiunile informative ale Radio România Bucureşti 
(http://bucurestifm.ro/2017/06/26/cercetatorii-romani-motiv-de-mandrie-fizicienii-de-la-magurele-dezvolta-un-
nou-sistem-radar-bazat-pe-laser/), Digi24 (http://www.digi24.ro/emisiuni/exclusiv-online/24-minute/simona-
andrei-de-la-institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-pentru-optoelectronica-invitata-24-de-minute-749762; 
http://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-mediu/radar-cu-laser-de-mari-dimensiuni-construit-de-fizicienii-
romani-751528), PROTV (http://stirileprotv.ro/stiri/stiinta/cercetatorii-romani-lucreaza-la-un-radar-cu-laser-
care-va-prezice-cand-va-ploua-cu-cateva-saptamani-inainte-cand-va-fi-gata.html).
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CONTEXTUL ȘI CONTRIBUȚIA LA PROGRAMELE ESA 
CARESSE, reprezentat de Departamentul de Teledetecție al 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) – 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. 

 DIVA (Demonstration of an Integrated approach for Validation and exploitation of Atmospheric 
missions) – contractul ESA/ESRIN nr.4000121773/17/I-EF – urmăreşte să dezvolte un sistem 
care să reunească observaţiile instrumentelor de teledetecţie, colectate de la diverse reţele de 
suprafaţă (AERONET, EARLINET, PANDONIA) şi analiza sinergistică a datelor utilizând algoritmi 
specifici (GRASP) care ulterior să fie utilizaţi pentru validarea datelor satelitare obţinute de la 
viitoarele misiuni de observarea Pământului. Practic, se are ȋn vedere configurarea unui centru 
pilot pentru colectarea, manipularea, arhivarea și exploatarea în mod sinergic a datelor 
observaționale, precum şi dezvoltarea unor unelte de selectare şi vizualizare a acestora. 

 FRM4RADAR (94GHz Miniature Network for EarthCARE Reference Measurements) are ȋn 
vedere procurarea unui radar Doppler de nori, ȋn bandă W (94GHz), similară cu cea a 
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instrumentului de la bordul EarthCARE, pentru a obţine profile de nori şi precipitaţii. Testele şi 
comparaţiile vor fi realizate ȋn colaborare cu Universitatea din Köln (Germania) pentru a stabili 
potenţialul şi utilitatea folosirii unui astfel de instrument la staţiile de măsurare 
CLOUDNET/ACTRIS. Scopul final este identificarea celor mai bune metode de măsurare şi 
procesare a datelor capabile să ȋntrunească condiţiile cerute de activităţile de calibrare şi 
validare ale misiunii satelitare EarthCARE. Proiectul este acceptat la finanţare urmând să se 
deruleze ȋncepând de anul viitor. 

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 (Aeolus L2A aerosol and cloud product validation using the European 
Aerosol Research Lidar Network EARLINET). 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 5P NIDFORval (NItrogen Dioxide and FORmaldehyde Validation using NDACC and 
complementary FTIR and UV-Vis DOAS ground-based remote sensing data). 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. 

 EC-ACTS (EARLINET & CLOUDNET 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 obiective specifice: (a) pregătirea şi susţinerea activităţilor operative din 
cadrul supersite-ului MARS, (b) participarea la activităţile de calibrare şi validare pentu viitoarele 
misiuni satelitare coordinate de ESA, (c) contribuţii la implementarea unui sistem convenţional de 
referinţă (fiducial reference system) la scară continentală pentru observarea aerosolilor, norilor şi a 
gazelor minore, (d) consolidarea colaborărilor cu instituțiile de cercetare, mediul academic și 
industrie cu interese ȋn domeniul teledetecţiei atmosferei şi implicarea consorţiilor formate ȋn 
programele ESA. Pentru îndeplinirea acestor obiective s-au desfășurat următoarele activități: 

 Recrutarea de specialişti în teledetecṭia atmosferei 
Doi cercetători cu experienṭă în operarea, calibrarea instrumentelor de teledetecṭie şi analiză de 
date şi un asistent de cercetare au fost recrutaţi, urmând să pregătească instalarea şi 
operaţionalizarea noilor echipamente de la MARS. 

 Dezvoltarea şi implementarea de noi algoritmi 
Pe măsură ce noile instrumente vor fi instalate şi vor furniza date de observaţii, o serie de algoritmi 
pentru analiza sinergistică a variabilelor atmosferice vor fi implementaţi şi/sau dezvoltaţi. 

 Participarea la activităṭile proiectelor ESA NIDFORval, EC-ACTS şi ADM-Aeolus CAL-VAL 
Măsurătorile provenite de la sistemul lidar multicanal RALI şi spectrometrul Pandora au fost 
procesate, validate şi trimise în arhiva EARLINET (datele lidar), baza de date ESA CAL/VAL 
(concentraṭii în coloană ale NO2 și HCHO, măsurate de spectrometrul Pandora), datele urmând a fi 
utilizate în calibrarea şi validarea produselor satelitare ale misiunilor Sentinel 5P şi ADM-Aeolus. 
 Facilitarea de observaṭii lidar uniforme şi rapide la nivel continental, asigurarea trasabilităṭii 

calităṭii datelor şi promovarea standardelor şi prototipurilor către serviciile operaṭionale 
S-a avut ȋn vedere dezvoltarea unor unelte software pentru verificarea calibrării instrumentelor lidar 
și optimizarea formatului de date pentru asigurarea coerenţei, trasabilităţii calităţii datelor, 
înțelegerea de către utilizatorii externi şi armonizarea cu formatele de date provenite de la alți 
senzori sau surse de date. 

 Dezvoltarea de proceduri standard pentru calibrarea şi operarea sistemelor lidar 
S-a elaborat un ghid de bune practici ce conţine proceduri standard privind operarea şi asigurarea 
calităţii datelor furnizate atât de instrumentele din reţeaua EARLINET, cât şi de instrumentele lidar 
HSRL aeropurtate 

 Evaluarea fezabilităṭii utilizării sistemelor radar în banda 94 GHz la suprafaţă pentru calibrarea şi 
validarea produselor de nori ale EarthCARE, prin stabilirea performanţelor diverselor tipuri de 
radare utilizate ȋn studiul norilor, ceţurilor şi precipitaţiilor. 

 Elaborarea şi derularea de noi proiecte în colaborare cu ESA 
Cercetătorii CARESSE s-au implicat ȋn elaborarea propunerilor de proiect DIVA (Demonstration of an 
Integrated approach for Validation and exploitation of Atmospheric missions) şi FRM4RADAR (94GHz 
Miniature Network for EarthCARE Reference Measurements). Cele două proiecte au fost depuse ȋn 
cadrul apelurilor ESA, fiind acceptate pentru finanţare. 

 Participarea la conferinṭe, întâlniri şi evenimente organizate sau recomandate de ESA 
Cercetătorii CARESSE au fost prezenṭi ȋn cursul anului 2017 la o serie de evenimente organizate de 
Agenṭia Spaṭială Europeană sau de diverse instituţii ȋn colaborare cu ESA. 

 Desfăşurarea în bune condiṭii a activităților Centrului CARESSE a fost susţinută de o multitudine  
de activităṭi (organizarea și participarea la conferinţe internationale, workshop-uri și întâlniri de 
lucru, participarea la campanii de măsurători, elaborarea de lucrări științifice și publicarea în reviste 
cotate ISI, elaborarea şi depunerea de proiecte, instruire continuă, achiziţionarea și instalarea de noi 
echipamente, suport științific și tehnic pentru studenţi, creșterea vizibilității Centrului). 

Apreciem că obiectivele etapei au fost atinse. 
Director de proiect, 
Dr. Fiz. Doina NICOLAE
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ANEXA RST 
Indicatori de monitorizare/rezultate 

Nr. 
crt. Denumirea indicatorului  

1 sume atrase prin participarea la programele ESA (EURO) 2.079.07112345 

2 nr. de nișe CDI identificate - 

3 nr. de programe opționale ESA la care se participă* 46789 

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.) 1 (Anexa 3) 

13 nr. cereri brevete depuse național/internațional - 

14 nr. brevete înregistrate național/internațional - 

15 nr. articole publicate sau acceptate spre publicare**** 2 (Anexa 1) 

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

                                                           
1European 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 €; 
2European Space Agency [ESA], Contract No. 4000117393/16/I-NB, project title: SAMIRA - SAtellite based Monitoring Initiative for Regional 
Air quality, Principal Investigator: Dr. Kerstin Stebe, buget 60.000 €; 
3European Space Agency [ESA], Contract No. 4000118115/16/NL/FF/gp, Project title: RAMOS - Technical Assistance for a Romanian 
Atmospheric Observation System, Principal Investigator: Dr. Dragoş Ene, buget 246.870 €; 
4European 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€; 
5European Space Agency [ESA] Contract No. 4000121773/17/I-EF ,project title DIVA - Demonstration of an Integrated approach for 
Validation and exploitation of Atmospheric missions, Principal Investigator: Dr.Doina Nicolae, buget 154.991 €; 
6European Space Agency [ESA], Project Title: ADM-Aeolus CAL-VAL, Principal Investigator: Dr. Doina Nicolae; 
7European Space Agency [ESA], Project Title: Sentinel-5 Precursor CAL-VAL Team, Principal Investigator: Dr. Anca Nemuc; 
8European Space Agency [ESA], Project Title: Aerosol and Cloud Team for Sentinel-5P Validation, Principal Investigator: Dr. Doina Nicolae. 
9European Space Agency [ESA], Project Title: ESA-CALIPSO: EARLINET’s space borne-lidar-related activity during the CALIPSO mission, 
Principal Investigator: Dr. Ulla Wandinger. 
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ANEXA 1 LUCRĂRI PUBLICATE ȊN 2017 

Lista articolelor publicate în reviste cotate ISI cu menţionarea finanṭării CARESSE 

J. Vasilescu, L. Mărmureanu, A. Nemuc, D. Nicolae, C. Talianu, Seasonal variation of the aerosol 
chemical composition in a Romanian peri-urban area, 16 (11) Environmental Engineering and 
Management Journal, 2017; 

S. Andrei, F. Ţoancă, A. Dandocsi, L. Belegante, A. Nemuc, L. Mărmureanu, V. Vulturescu, G. Florescu, 
D. Nicolae, Assessment of cloud particle types in a deep convective environment using active 
remote sensing – a case study, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 19 (9-10), 
pp.610-616, 2017; 

L. Belegante, J.A. Bravo-Aranda, V. Freudenthaler, D. Nicolae, A. Nemuc, L. Alados-Arboledas, A. 
Amodeo, G. Pappalardo, G. D'Amico, R. Engelmann, H. Baars, U. Wandinger, A. Papayannis, P. 
Kokkalis, S. N. Pereira: Experimental techniques for the calibration of lidar depolarization 
channels in EARLINET, Atmos. Meas. Tech. Discuss., https://doi.org/10.5194/amt-2017-141, in 
review, 2017. 

Lista tuturor articolelor publicate în reviste cotate ISI cu implicarea cercetătorilor 
CARESSE 

S. Solomos, A. Ansmann, R.E Mamouri., I. Binietoglou, P. Patlakas, E. Marinou, V. Amiridis, Remote 
sensing and modelling analysis of the extreme dust storm hitting the Middle East and eastern 
Mediterranean in September 2015, Atmos. Chem. Phys., 17, 4063-4079, DOI: 
10.5194/acp-17-4063-2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor ACTRIS-2, ECARS); 

E. Marinou, V. Amiridis, I. Binietoglou, A Tsikerdekis, S. Solomos, E. Proestakis, D Konsta, N. 
Papagiannopoulos, A. Tsekeri, G. Vlastou, P. Zanis, D. Balis, U. Wandinger, A. Ansmann: Three-
dimensional evolution of Saharan dust transport towards Europe based on a 9-year EARLINET-
optimized CALIPSO dataset, Atmos. Chem. Phys., 17, 5893-5919, https://doi.org/10.5194/acp-17-
5893-2017, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor ACTRIS-2, ECARS); 

E. Marinou, V. Amiridis, S. Solomos, E. Proestakis, M. Kottas, P. Zanis, A.K. Georgoulias, A. 
Tsikerdekis, A. Tsekeri, D. Konsta, P. Kokkalis, I. Binietoglou, D. Balis, 3D Saharan Dust Variability 
Over Europe as Seen by CALIPSO, PERSPECTIVES ON ATMOSPHERIC SCIENCES, Book Series: 
Springer Atmospheric Sciences, pp. 883-889, 10.1007/978-3-319-35095-0_126, 2017 (rezultate 
obținute în cadrul proiectelor ACTRIS-2, ECARS); 

A. Tsekeri, V. Amiridis, A. Lopatin, E. Marinou, M. Pikridas, J. Sciare, E. Gerasopoulos, E. Liakakou, H. 
Baars, M. Kottas, P. Kokkalis, I.P. Raptis, S. Solomos, I. Binietoglou, N. Mihalopoulos, R. 
Engelmann, U. Wandinger, A. Ansmann, O. Dubovik, A. Nenes, Aerosol Vertical Profiling Utilizing 
the Synergy of Lidar, Sunphotometry and In-Situ Measurements in the Framework of the 
ACTRIS-2 Campaign in Athens, PERSPECTIVES ON ATMOSPHERIC SCIENCES, Book Series: Springer 
Atmospheric Sciences, pp. 891-897, 10.1007/978-3-319-35095-0_127, 2017 (rezultate obținute în 
cadrul proiectelor ACTRIS-2, ECARS); 

P. Kokkalis, V. Amiridis, J.D. Allan, A. Papayannis, S. Solomos, I. Binietoglou, A. Bougiatioti, A. Tsekeri, 
A. Nenes, P.D. Rosenberg, F. Marenco, E. Marinou, J. Vasilescu, D. Nicolae, H. Coe, A. Bacak, A. 
Chaikovsky, Validation of LIRIC aerosol concentration retrievals using airborne measurements 
during a biomass burning episode over Athens, Atmos. Res., vol. 183, pp. 255-267, 
doi:10.1016/j.atmosres.2016.09.007, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor ACTRIS-2, 
ECARS); 

F. Ţoancă, S. Ştefan, L. Labzovskii, L. Belegante, S. Andrei, D. Nicolae, Study of fog events using 
remote sensing data, Romanian Reports in Physics, 69, 703, 2017 (rezultate obținute în cadrul 
proiectelor ITARS, POSDRU/159/1.5/S/137750); 
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A. Dandocsi, A. Nemuc, C. Marin, S. Andrei, Measurements of aerosols and trace gases in Southern 
Romania, Revista de Chimie, 68(4), 873-878, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor 
AROMAT, ACTRIS-2, ECARS); 

L. Mărmureanu, J. Vasilescu, C. Marin, D. Ene, Aerosol Source Assessment Based on Organic 
Chemical Markers, Revista de Chimie, 68(4), 853-857, 2017 (rezultate obținute în cadrul 
proiectelor ACTRIS-2, ECARS); 

M. Cazacu, O. Tudose, A. Boscornea,L. Buzdugan, A. Timofte, D. Nicolae, Vertical and temporal 
variation of aerosol mass concentration at Magurele - Romania during EMEP/PEGASOS 
campaign, Romanian Reports in Physics, 69, 706, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectului 
CAPESA); 

A. Meier, A. Schönhardt, T. Bösch, A. Richter, A. Seyler, T Ruhtz, D. Constantin, R. Shaiganfar, T. 
Wagner, A. Merlaud, M. Van Roozendael, L. Belegante, D. Nicolae, L. Georgescu, J.P. Burrows, 
High-resolution airborne imaging DOAS measurements of NO2 above Bucharest during 
AROMAT, Atmos. Meas. Tech., 10, 1831-1857, https://doi.org/10.5194/amt-10-1831-2017, 2017 
(rezultate obținute în cadrul proiectului AROMAT); 

R. Wolf, I. El-Haddad, J. G. Slowik, K. Dällenbach, E. Bruns, J. Vasilescu, U. Baltensperger,A.S.H. 
Prévôt, Contribution of bacteria-like particles to PM2.5 aerosol in urban and rural environments, 
Atmos. Env., 160, 97-106, 2017, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.04.001, (rezultate obținute 
în cadrul proiectului AEROS); 

A. Papayannis, A Argyrouli, A. Bougiatioti, E. Remoundaki, S. Vratolis, A. Nenes, S. Solomos, M. 
Komppula, E. Giannakaki, J. Kalogiros, R. Banks, K. Eleftheriadis, E. Mantas, E. Diapouli, C. Tzanis, S. 
Kazadzis, I. Binietoglou, L. Labzovskii, J. Hey, C. Zerefos, An overview from hygroscopic aerosols 
to cloud droplets: The HygrA-CD campaign in the Athens basin, Science of the Total Environment, 
574, 216–233, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor ITARS, ACTRIS2, ECARS); 

L. Mărmureanu, J. Vasilescu, H. Ştefănie, C. Talianu, Chemical and optical characterization of 
aerosol heating sources, accepted in Environmental Engineering and Management Journal, 2017, 
(rezultate obținute în cadrul proiectelor PN, ECARS); 

A. Tsekeri, A. Lopatin, V. Amiridis, E. Marinou, J. Igloffstein, N. Siomos, S. Solomos, P. Kokkalis, R. 
Engelmann, H. Baars, M. Gratsea, P.I. Raptis, I. Binietoglou, N. Mihalopoulos, N. Kalivitis, G. 
Kouvarakis, N. Bartsotas, G. Kallos, S. Basart, D. Schuettemeyer, U. Wandinger, A. Ansmann, A.P. 
Chaikovsky, O. Dubovik, GARRLiC and LIRIC: strengths and limitations for the characterization of 
dust and marine particles along with their mixtures, Atmos. Meas. Tech. Discuss., 
https://doi.org/10.5194/amt-2017-214, in review, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor 
ACTRIS-2, ECARS); 

I. Fountoulakis, A. Redondas, K.Lakkala, A. Berjon, A. F. Bais, L. Doppler, U. Feister, A. Heikkila, T. 
Karppinen, J. M.Karhu, T. Koskela, K. Garane, K. Fragkos, V. Savastiouk: Temperature dependence 
of the Brewer global UV measurements, Atmos. Meas. Tech. Discuss., 
https://doi.org/10.5194/amt-2017-171, in review, 2017; 
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ANEXA 2 LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE ȊN 2017 

Lista lucrărilor prezentate la conferinţe internaţionale cu menţionarea finanṭării 
CARESSE 

S. Andrei, F. Ţoancă, A. Nemuc, A. Dandocsi, L. Belegante, D. Nicolae, Analysis of different cloud 
signatures using multiwavelength Raman lidar retrievals, 28th International Laser Radar 
Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017; 

S. Andrei, E. Cârstea, L. Mărmureanu, D. Ene, I. Binietoglou, D. Nicolae, D. Konsta, V. Amiridis, E. 
Proestakis, The analysis of a complex fire event using multispaceborne observations, 28th 
International Laser Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017; 

D. Urlea, A. Boscornea, S. Vâjâiac, F. Ţoancă, N. Barbu, S. Ştefan, I. Bunescu, Studies of saharan dust 
intrusions over Bucharest using ceilometer’s measurements and satellite data, 28th International 
Laser Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017; 

F. Ţoancă, A. Nemuc, S. Andrei, D. Nicolae, S. Ştefan, Continuous boundary layer structure 
monitoring using CL31 Ceilometer, 17th EMS Annual Meeting, Dublin – Irlanda, 2017; 

S. Andrei, L. Belegante, F. Ţoancă, A. Dandocsi, A. Nemuc, D. Nicolae, Detection and analysis of 
convective cloud features using ground- and satellite - based remote sensing instrumentation, 
17th EMS Annual Meeting, Dublin - Irlanda, 2017; 

A. Dandocsi, L. Mărmureanu, A. Nemuc, L. Belegante, S. Ştefan, Aerosol characterization by Sun 
Photometer in Black Sea region, 8th International Symposium PROMARE. 

Lista tuturor lucrărilor prezentate la conferinţe internaţionale de cercetătorii 
implicaţi ȋn CARESSE 

A. Nemuc, A. Boscornea, L. Belegante, J. Vasilescu, S. Vâjâiac, D. Ene, L. Mărmureanu, S. Andrei, 
Ground based and airborne atmospheric measurements near Bucharest, 28th International Laser 
Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor ECARS, PN, 
AROMAT, ACTRIS2); 

A. Dandocsi, G. Sapartoc, L. Preda, C. Stan, C. Radu, Aerosol characterization from active and 
passive ground measurements and satellite data, 28th International Laser Radar Conference 
(ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor ECARS, PN, AROMAT, ACTRIS2); 

V. Nicolae, A. Dandocsi, L. Mărmureanu, C. Talianu, Biomass burning aerosol over Romania using 
dispersion model and Calipso data, 28th International Laser Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 
2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor ECARS, PN); 

C. Marin, J. Vasilescu, L. Mărmureanu, D. Ene, L. Preda, M. Mihailescu, Biomass burning aerosols 
characterization from ground based and profiling measurements, 28th International Laser Radar 
Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor ECARS, PN); 

D. Nicolae, C. Talianu, J. Vasilescu, V. Nicolae, I. Stachlewska, Strengths and limitations of the 
NATALI code for aerosol typing from multiwavelength Raman lidar observations, 28th 
International Laser Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul 
proiectelor NATALI, ECARS, ACTRIS2);  

I. Binietoglou, G. D’amico, H.Baars, L. Belegante, E. Marinou, A Methodology For Cloud Masking 
Uncalibrated Lidar Signals, 28th International Laser Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017 
(rezultate obținute în cadrul proiectelor ACTRIS, ECARS);  

L. Belegante, D. Nicolae, V. Freudenthaler, L. Mona, A.Almodeo, L. Baschir, S. Miclos, A. Nemuc, D. 
Ene, The Lidar Calibration Centre: A Multi Installation Facility In The Framework Of ACTRIS, 28th 
International Laser Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul 
proiectului ACTRIS2); 

O. Zawadzka, I. Stachlewska, K. Markowicz, A. Nemuc, K. Stebel, Validation of new satellite aod 
retrieval algorithm using Raman lidar observations at radiative transfer lab in Warsaw, 28th 



CARESSE - Centrul pentru teledetecţia atmosferei și observarea Pământului din spațiu 
 

RAPORT ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC 5 25 / 27 
 

International Laser Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul 
proiectului SAMIRA); 

I. Serikov, D. Nicolae, L. Blegante, V. Amiridis, H. Linné, B. Brügmann, Airborne multi-wavelength, 
multi-depolarization high spectral resolution lidar, 28th International Laser Radar Conference 
(ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectului MULTIPLY); 

G. D’amico, I. Mattis, I. Binietoglou, H. Baars, L. Mona, F. Amato, P. Kokkalis, A. Rodríguez-Gómez, O. 
Soupiona, K. Voudouri, Earlinet Single Calculus Chain: New Products Overview, 28th International 
Laser Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectului ACTRIS); 

A. Tsekeri, V. Amiridis, B. Wehner, H. Baars, M. Kottas, D. Mamali, P. Kokkalis,P. I. Raptis, I. 
Stavroulas, S. Solomos, I. Binietoglou, N. Mihalopoulos, A. Lopatin, A. Papayannis, R. Engelmann, 
U. Wandinger, A. Ansmann, O. Dubovik, E. Marinou, J. Igloffstein, E. Giannakaki, M. Pikridas, J. 
Sciare, E. Gerasopoulos, E. Liakakou, S. Duesing, J.C. Corbin, M. Gysel, C. Keleshis, D. Müller, P. 
Goloub, N. Bukowiecki, Aerosol Absorption Profiling From The Synergy Of Lidar And Sun-
Photometry: The ACTRIS-2 Campaigns In Germany, Greece And Cyprus, 28th International Laser 
Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectului ACTRIS); 

E. Marinou, V. Amiridis, A. Ansmann, A.Nenes, D. Balis, J. Schrod, I. Binietoglou, S. Solomos, D. 
Mamali, R. Engelmann, H. Baars, M. Kottas, A. Tsekeri, E. Proestakis, P. Kokkalis, P. Goloub, B. 
Cvetkovic, S. Nichovic, R.E. Mamouri, M. Pikridas, I. Stavroulas, C. Keleshis, J. Sciare, Lidar Ice 
Nuclei Estimates And How they Relate With Airborne In-Situ Measurements, 28th International 
Laser Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectului ACTRIS); 

N. Papagiannopoulos, L. Mona, P. Kokkalis, D. Nicolae, A. Papayannis, G. Pappalardo, U. Wandinger, 
M. Wiegner, L. Alados-Arboledas, J.L. Guerrero-Rascado, H. Baars, A. Schwarz, V. Amiridis, I. 
Binietoglou, G. D’amico, P. Guma-Claramunt, A. Amodeo, A. Apituley, D. Bortoli, A. Comerón, An 
Automatic Aerosol Classification For EARLINET: Application And Results, 28th International Laser 
Radar Conference (ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectului ACTRIS); 

E. Proestakis, V. Amiridis, D. Dionisi, D. Balis, D. Nicolae, G. Pappalardo, L. Mona, N. 
Papagiannopoulos, N. Siomos, M. Sicard, U. Wandinger, M. Mylonaki, M. Kottas, A. Ansmann, H. 
Baars, R. Engelmann, D. Mamali, D. Bortoli, M. R. Perrone, M. João Costa, E.P. Nowottnick, J. 
Yorks, I. Binietoglou, E. Marinou, J. Hofer, A. Pietruczuk, A. Papayannis, A. Apituley, C. Muñoz-
Porcar, EARLINET Validation of CATS L2 Product, 28th International Laser Radar Conference 
(ILRC28), Bucureşti, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor ACTRIS, ECARS); 

L. Mărmureanu, J. Vasilescu, S. Andrei, F. Ţoancă, A. Dandocsi, Planetary boundary layer height 
influence on ground base aerosol concentrations, European Aerosol Conference (EAC), Zürich – 
Elveṭia, 2017 (rezultate obținute în cadrul proiectelor PNIII-PED, ACTRIS2); 

C. Marin, L. Mărmureanu, J. Vasilescu, Seasonal variability of submicronic aerosols in Romania, 
European Aerosol Conference (EAC), Zürich – Elveṭia, 2017 (rezultate obținute în cadrul 
proiectelor PN, ECARS, ACTRIS2);  

A. Nemuc, D. Ene, V. Nicolae, L. Belegante, D. Nicolae, A. Calcan, Ground based measurements in 
support of the Earth Observation missions, 8th International Symposium PROMARE (rezultate 
obținute în cadrul proiectelor RO-CEO, AROMAT, ECARS); 

L. Belegante, D. Nicolae, A. Nemuc, V. Nicolae, D. Ene, Multiply: development of an advanced 
European HSRL facility, 8th International Symposium PROMARE (rezultate obținute în cadrul 
proiectelor RO-CEO, MULTIPLY, ECARS); 

D. Nicolae, M. Radulian, R. Mateescu, V. Gancz, M. Bălan, A. A. Popescu, A. Costea, I. Maxim, 
Romanian Cluster for Earth Observation, 8th International Symposium PROMARE (rezultate 
obținute în cadrul proiectelor RO-CEO, MULTIPLY, ECARS). 
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