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Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si 
Geoecologie Marina – GeoEcoMar 
implementeaza proiectul „Dezvoltarea Centrului de Suport pentru initierea si implementarea 
Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene si Internationale in cadrul INCD GeoEcoMar” 
- CESP, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritara Cercetare, 
dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si  dezvoltarii 
afacerilor, Operatiunea: Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale Schemei de ajutor de 
stat programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale, 
Componenta 1 - CENTRE-SUPORT - Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programu-
lui-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale.

Principalele activitaţi ale  GeoEcoMar (Cod CAEN 7219) sunt indreptate asupra cercetarii 
domeniului marin, dar si asupra zonelor costiere, deltaice si fluviale (Dunare - Delta Dunarii 
- zona costiera a Marii Negre – Marea Neagra), inclusiv evaluarea impactului antropic 
asupra mediului, cercetari complexe (geologice-geofizice-geoecologice) in Marea Neagra 
si alte zone marine, studii asupra hazardelor naturale in Marea Neagra (alunecari submarine, 
seep-uri de gaze, valuri extreme, furtuni majore etc), studii sedimentologice, paleoeco-
logice si paleoambientale.

GeoEcoMar participa la programele cadru ale UE inca din anul 1998 când, in apelul dedicat 
Romaniei, Bulgariei si Turciei, institutul a castigat un proiect prin care a devenit Centru de 
Cercetare de Excelenta la nivelul UE, in domeniul geologiei si geoecologiei marine. In pro-
gramele cadru 6 si 7 (2002-2006 si respectiv 2007-2013), GeoEcoMar a participat la 22 
proiecte dintre care 6 in PC, 6 si 16 in PC 7. Pana in anul 2020, in programul Orizont 2020, 
GeoEcoMar a participat in 15 proiecte, fiind partner in 13 proiecte si coordonator pentru 
doua dintre acestea: SUST-BLACK – Sustainable Development at the Black Sea si  DANUBIUS-PP 

- Preparatory Phase for DANUBIUS-RI, The International Centre for Advanced Studies on 
River-Sea Systems.

Prin echipa sa de experti,  CESP ofera asistenta pentru cercetatorii ce activeaza in domeniul 
"Energie, mediu și schimbări climatice" in urmatoarele directii:

• identificare surse de finantare in cadrul Horizon 2020 si Horizon Europe;
• identificare parteneri;
• redactare/elaborare propuneri de proiecte internationale;
• management de proiect pentru toate fazele proiectului: initiere, elaborare, depunere,     
   implementare.

Contact: centru.suport@geoecomar.ro; contact@cesp.ro

Activitati si subactivitati in cadrul proiectului CESP

In perioada 01.05.2020- 31.07.2020, in cadrul proiectului „Dezvoltarea Centrului de 
Suport pentru initierea si implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene si 
Internaționale in cadrul INCD GeoEcoMar”,  au fost desfasurate actiuni in cadrul urma-
toarelor activitati si subactivitati:

Activitatea 1 –  Managementul de proiect / Subactivitatea S 1.1 Management Financiar si 
Achizitii si Subactivitatea S 1.2 Management Tehnic; 
• Participare sedinta organizata de MEC pentru inaugurarea centrelor suport in 
  data de 24 iunie 2020.

Activitatea 2 - Dezvoltarea infrastructurii de management institutional - Asigurarea de 
suport administrativ pentru managementul proiectelor finanțate prin Orizont 2020 la care 
participă instituția solicitantă / Subactivitate S 2.1 Analiza unor sisteme de management 
al resurselor utilizabile in proiecte de cercetare științifică;
• Activitati de cautare, identificare si analiza a unor sisteme de management de proiect 
si management al resurselor utilizate in proiecte de cercetare; Analiza diferite programe 
de management proiecte identificate in urma activitatilor de cautare programe manage-
ment open-source si identificare elemente cheie ce sunt necesare si pot fi adaptate la 
nevoile GeoEcoMar

Activitatea 5 -  Informare si publicitate pentru proiect / S5.1 Organizare conferinte si S 5.2 
Editare si distribuire materiale publicitare: 
• LOGO proiect
• Brosura  electronica; flyer electronic; Mapa prezentare (include pix si notes); roll-up  
  proiect
• Website proiect https://www.cesp.ro/
• Comunicat de presa privind lansarea proiectului – publicat in media online 
   www.comunicatedepresa.ro
• Comunicat de presa preluat de catre MCI pe paginile de facebook si in grupurile comunitatii 
stiintifice din Romania „ Horizon 2020 & NCP Romania - Ministerul Educației și Cercetării”, 
”Direcția Generală Management CDI - Ministerul Educației și Cercetării” 
(https://www.facebook.com/groups/horizon2020.research.gov.ro/?post_id=2643006622653920)
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