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PROIECT SUPORT PENTRU PREGĂTIREA DANUBIUS-RI (DANS2)
 
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Științe Biologice anunță începerea derulării Proiectului 
suport pentru pregătirea DANUBIUS–RI, având următoarele date de identificare:

Cod SMIS proiect: 139648
Apel: Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI
Componentă 1 - Apel:POC/699/1/1/Mari infrastructuri de CD/1/Mari infrastructuri de CD
Axa Prioritară : Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și 
dezvoltării afacerilor
Operațiunea: Mari infrastructuri de CD
Liderul proiectului: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE - INCDSB

Parteneri:
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ – GeoEcoMar
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE „DELTA DUNĂRII"-I.N.C.D.D.D. TULCEA
INSTITUTUL DE GEODINAMICA „SABBA S. ŞTEFĂNESCU" AL ACADEMIEI ROMÂNE

Buget eligibil total:
22.605.670,70 Lei
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 
2014-2020

Obiective generale
Completarea aplicației europene pentru finanțarea componentelor romanești, Hub și Supersite-ul Delta   
Dunării, ale infrastructurii pan-europene DANUBIUS-RI,  cu studiile solicitate de legislația în vigoare:
- evaluarea impactului asupra mediului (EIA);
- utilizarea și eliminarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice de laborator;
- evaluarea adecvată pentru siturile NATURA 2000;
- elemente de baza privind evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la adaptarea la schimbări climatice;
- evaluarea emisiilor de gaze cu efect de sera conform metodologiei amprentei de carbon a BEI;

Eficiența energetică (Nzero), conformare cu Directiva CE și pregătirea implementării proiectului de realiza-
re a infrastructurii DANUBIUS-RO.

Infrastructura distribuită pan-european DANUBIUS-RI se adresează Domeniului 3 de specializare inteligentă: 
Energie, Mediu și Schimbări Climatice, Subdomeniul 3.2 Mediu și schimbări climatice.

CONFERINȚA DE LANSARE A  PORIECTULUI  SUPORT AL 
DANUBIUS-RI (DANS2)

În data de 21.01.2021 a avut loc conferința de lansare a Proiectului Suport al DANUBIUS- RI (DANS2). Eveni-
mentul a fost susținut online, dintre participanți făcând parte: Manuela Elisabeta SIDOROFF, Director de 
proiect; Ciprian-Sergiu TELEMAN, Ministrul cercetării, inovării și digitalizării; Mihaela PĂUN, Director general 
al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Stiințe Biologice; Adrian STANICĂ, Director general 
al Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GeoEcoMar; Nicolae 
PANIN, Consilier, Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marina - 
GeoEcoMar; Crisan DEMETRESCU, Director general al Institutului de Geodinamică al Academiei Române, 
Sabba S. Ștefănescu, precum și alte personalități marcarte din domeniul cercetării românești și al adminis-
trațiilor locale.

Discuțiile și prezentările din cadrul conferinței au evidențiat importanța susținerii și implementării Centrului 
Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii - Mări - DANUBIUS-RI, proiect de infrastructură 
pan-europeană distribuită de cercetare, care susține cercetarea interdisciplinară de vârf a sistemelor de tip 
fluviu-mare, la nivel global, coordonat de către România și inclus pe lista ESFRI din 2016.

În prezentarea susținută în cadrul conferinței, Manuela Elisabeta SIDOROFF,  Directorul de proiect, a 
evdențiat atât realizarea tuturor obiectivelor prevăzute în cadrul proiectului DANS1, precum și studiile și 
activitățile complementare, necesare pentru implementarea proectului DANS2.

O altă prezentare susținută de către Adrian STANICĂ, Directorul general al INCD GeoEcoMar, partener în 
proiect, a oferit o perspectivă edificatoare asupra a tot ceea ce înseamnă DANUBIUS–RI și implementarea 
acestuia, la nivel de țară și continent. 

Viorel Gheoreghe UNGUREANU a supus atenției publice, în cadrul prezentării sale, conceptul de Supersite, 
referindu-se cu precădere la Supersite-ul Delta Dunării și a poziției acestuia în contextul  DANUBIUS-RI.
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Conţinutul  acestui  material  nu  reprezintă  în  mod  obligatoriu poziţia  oficială  a Uniunii Europene 
sau a Guvernului României. 


