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INTRODUCERE 

Strategia Naţională de COl (2014-2020), adoptată prin HG 92912014, are ca obiective generale: 
1) Creşterea competitivităţii economiei prin inovare; 
2) Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră; 
3) Creşterea rolului ştiinţei în societate. 

Obiectivele specifice sunt: 
1) Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorul ui privat; 
2) Susţinerea specializării inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi 

inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial CO demonstrat, prin parteneriate public
public şi public-privat; 

3) Concentrarea unei părţi importante a activităţilor CDI pe probleme societale, pentru 
dezvoltarea capacităţii sectorului COl public de a solicita şi adopta rezultatele cercetării şi 
de a răspunde unor teme legate de provocările globale de importanţă pentru România; 

4) Susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii prin 
internaţionalizarea cercetării din România, evaluare internaţională, creşterea atractivităţii 
sistemului COl românesc, prin mobilitate şi parteneriate; 

5) Atingerea până în 2020 a masei critice de cercetători necesară pentru transformarea CDI 
într-un factor al creşterii economice; şi 

6) Dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante, capabile să devină operatori 
regionali şi globali, prin stimularea defragmentării sistemului COl, concentrarea resurselor 
şi prioritizarea alocării lor, încurajarea parteneriatelor public-public şi public-privat, 
finanţarea ştiinţei şi evaluarea impactului acesteia, noi modele de finanţare pentru a facilita 
inovarea. 

Activitatea de Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică la nivelul Uniunii Europene este definită în 
art.164 din Tratatul Constitutiv al UE (fostul art.130 G), ca şi în mai multe programe cadru, 
introduse prin Actul Unic European. Domeniul ştiinţei şi cercetării este reglementat în articolul 55 
din Tratatul CECO şi articolele 4-11 din Tratatul EURA TOM. 

Rezoluţia Consiliului din 14 ianuarie 1974 instituie coordonarea politicilor naţionale şi 

definitivarea proiectelor de interes pentru Comunitate în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei. În 
noiembrie 2011, Comisia a propus programul-cadru "Orizont 2020", ca instrument financiar pentru 
a pune în aplicare "O Uniune a inovării", o iniţiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 care 
vizează asigurarea competitivităţii Europei la nivel mondial. 

Mediul social-economic la nivel naţional se poate caracteriza în urma analizei obiectivelor de 
creştere din HG 929/2014 şi anume: 

• finanţarea predictibil mai mare a activităţilor de CDI (creşterea de 2,37 de ori a bugetului 
destinat cercetării susţinut de fondurile publice până în anul 2020); 

• creşterea numărului personalului CDI; 

• întărirea nivelului de integrare europeană; 

• creşterea nivelului de calificare a personalului COl; 

• orientarea spre domenii de interes strategic. 

Activitatea Institutului Geologic al României este reglementată şi influenţată în mod direct de: 
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(1) H.G. nr. 130211996 modificată pnn H.G. 1070/2000 şi H.G. nr. 139912005 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare
Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - I.G.R. 
Bucureşti. 

(2) H.G. nr. 1428/2004 privind aprobarea listei Instalaţiilor şi Obiectivelor Speciale de Interes 
Naţional finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Anexa 1, poziţiile 14, respectiv 
15). 

(3) Legea 311/2003 a Muzeelor şi a Colecţiilor Publice, care specifică calitatea de Muzeu 
Naţional al Muzeului Geologic Naţional. 

(4) HG nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructuri lor critice naţionale. 
(5) HG nr. 73812007 privind calitatea I.G.R. de membru al EuroGeoSurveys şi ordinele de 

ministru ulterioare. 
(6) Legea Minelor nr. 85/2003 şi H.G. 120812003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea 

sa şi Legea Petrolului nr. 238/2004. 
(7) Ordonanţa de Guvern nr. 412010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru 

informaţii spaţiale în România, republicată la 13 iunie 2014; HG 493/2013 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului INIS, cu modificări şi 
completări în decembrie 2013. 

Pentru elaborarea strategiei I.G.R. aufost consultate şi următoarele documente: 
Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020 
Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 2112004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă. 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă 
a României. Orizonturi 2013-2020-2030. 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Strategia pentru dezvoltarea sectorului 
agroalimentar pe termen mediu şi lung, orizont 2020-2030. 

Ministerul Economiei - Strategia minieră a României 2017-2035. 
Ministerul Energiei - Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050. 
Carta Europeana pentru Cercetători. Codul de Conduita pentru Recrutarea Cercetătorilor 
Programul Cadru pentru Cercetare si Inovare Orizont 2020 (2014-2020) 
European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP SMR): Strategic 

Research and Innovation Agenda (Strategic Innovation and Technology Roadmap) 
Revision 2013 

Energy 2020 - A strategy for competitive, sustainable and secure energy - Document elaborat 
de Comisia Europeană. 

1 DIRECŢII ŞI OBIECTIVE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ŞI SCURT 

1.1 Direcţii manageriale 

Institutului Geologic al României desfăşoară activităţi de cercetare aplicative şi fundamentale în 
domeniul Geologiei, Geofizicii şi Geochimiei, având ca teme prioritare: 
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- intocmirea de hărţi geotematice, 
- cercetări geologice regionale cu privire la alcătuirea geologică a teritoriului României, 
- studii privind resursele minerale şi energetice, 
- studii de mediu şi geohazard, 
- cercetări hidrogeologie, 
- administrarea informaţiei geologice, 
- conservarea patrimoniului geologic. 

lOR şi-a definit ca direcţii manageriale generale: 
(1) menţinerea şi dezvoltarea activităţilor specifice in domeniu, cu precădere in domeniile 

prioritare de interes din programul de susţinere a activităţii de bază, PNCDI III, 
planurile sectoriale ale diferitelor ministere, Programele Orizont 2020 şi Life ale 
Comunităţii Europene, planurile operative sectoriale şi regionale, planurile de acţiune 
pentru implementarea Directivei INSPIRE etc. in care informaţia geologică este 
necesară; 

(2) perfecţionarea şi diversificarea produselor şi a serviciilor de cercetare destinate 
insituţiilor publice şi beneficiarilor economici, oferirea de servicii inovative către 

societate in concordanţă cu cerinţele şi evoluţia pieţii; 
(3) o mai bună valorificare a rezultatelor cercetării; 
(4) creşterea vizibilităţii cercetării româneşti pe piaţa externă, materializată prin colaborări 

bi- sau muItilaterale in programe internaţionale de cercetare cu entităţi de cercetare 
(universităţi, insitituţii de cercetare, servicii geologice), prin creşterea numărului de 
publicaţii în reviste de circulaţie internaţională cu factor de impact mare; 

(5) creşterea competitivităţii lOR prin perfecţionarea personalului de cercetare, dezvoltând 
programe de formare profesională a personalului din cercetare şi prin recrutare de 
personal tânăr, calificat. 

1.2. Analiza SWOT 

• Personal experimentat şi competent; 
• Tradiţie recunoscută (brandul lOR creat in anul 1906); 
• Sistemul logistic adaptat necesităţilor unei activităţi complexe; 
• Servicii adecvate de documentare, transfer tehnologic, diseminare; 
• Instalaţii de interes naţional recunoscute; 
• Baza de date geonomice naţională, vastă, cu domenii de monopol; 

Puncte tari • Monopolul cartografi ei geologice naţionale şi editării hărţilor geotematice; 
• Poziţia de membru cu drepturi depline în EuroOeoSurveys; 
• Statutul de serviciu geologic naţional recunoscut de HO 1070/2000; 
• Parteneriat activ cu celelalte servicii geologice europene şi din lume; 
• Câmpul mai larg de acoperire al problematicii geonomice; 
• Dotarea analitică şi logistică superioară celei a competitorilor; 
• Accesul şi prezenţa recentă pe piaţa externă (Maroc). 
• Lipsa resurselor financiare pentru stabilizarea personalului; 
• Media de vârstă ridicată a personalului de înaltă calificare; 

Puncte slabe • Istoricul de migrare a forţei de muncă cu înaltă calificare; 
• Pierderea unor sectoare de piaţă, dintre care unele de interes strategic; 
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• Situarea pe un teren privat a Litotecii Geologice Naţionale; 
• Deficitul de personal implicat direct în cercetare; 
• Necesar mare de investiţii pentru conservarea activelor din administrare; 
• Nivelul de competitivitate scăzut în raport cu cel al competitorilor din UE. 
• Relansarea economică şi integrarea avansată a României în CE ; 
• Creşterea predicţionată a finanţării sectorului de cercetare-dezvoltare; 
• Apariţia unor iniţiative şi directive europene cu valenţe geonomice; 
• Posibilitatea de a stabili relaţii de cooperare internaţionale prin intermediul 

EuroGeoSurveys; 

Oportunităţi 
• Creşterea interesului social pentru informaţia geologică; 
• Latura geonomică din programele de cercetare europene (Life, Orizont 2020) şi 

Programele Operative Sectoriale şi Regionale; 
• Posibilitatea refinanţării prin recuperarea unor creanţe; 
• Posibilitatea de a participa ca partener asociat la platforme paneuropene (KIC, 

EDGI). 
• Arierate către bugetul de stat, personal şi furnizori; 
• Dezvoltarea unor noi unităţi concurente finanţate în sistem bugetar; 
• Penalităţi ale Comisiei Europene şi OLAF pentru proiecte anterioare; 
• Finanţare fluctuantă, pe proiecte, de la bugetul de stat; 
• Subfinanţarea sectorului de CDI; 
• Impactul unor posibile crize economice; 
• Hiatusuri în finanţarea prin proiecte; 
• Slaba calificare a tinerilor absolvenţi din domeniul ştiinţelor geonomice; 

Ameninţări • Lipsa unei legi specifice a serviciului geologic. 
• Deschiderea pieţei pentru serviciile geologice din UE; 
• Implicarea unor companii private în cercetarea geologică strategică; 
• Legi ale Minelor şi Petrolului inadecvate, care ignoră rolul de serviciu geologic 
naţional al IGR; 

• Exodul personalului calificat către alte sectoare şi către alte ţări, ceea ce duce la 
un deficit de personal de cercetare pe piaţa naţională a muncii; 

• Furtul de date şi nerespectarea copy-rightului 
• Fragmentarea şi segregarea sistemului CDI~entru ştiinţele _&eonomice. 

1.3 Obiective strategice generale şi specifice 

Ca parte din reţeaua insitutelor de cercetare-dezvoltare-inovare a României şi a specificului 
activităţii proprii, corelate cu strategia naţională de Cercetare-Dezvoltare (2014-2020) şi cu 
direcţiile generale în cercetare de la nivel european, strategia I.G.R. prevede: 

(l) dublarea în 4 ani a numărului de depuneri de proiecte în regim de competiţie; 
(2) dechiderea către activităţi de cercetare care să implice şi componenta multi-, inter- şi 

trans-disciplinară pentru asigurarea unui avantaj competitiv; 
(3) promovarea mult mai activă a serviciilor geologice oferite de I.G.R., identificarea de noi 

beneficiari; 
(4) sporirea productivităţii muncii prin informatizarea datelor geologice, aplicarea de 

metodologii şi servicii inovative, precum şi prin investiţii în noi tehnologii performante; 
(5) Intensificarea valorificării rezultatelor cercetării prin: 

creşterea numărului de hărţi şi atlase geotematice editate; 
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publicarea rezultatelor ştiinţifice în reviste şi volume de cărţi cu recunoaştere 

internaţională; 

sporirea calităţii revistelor editate de I.G.R. (Anuarul Institutului Geologic, Romanian 

Journal of Earth Sciences, Romanian Journal of Mineral Deposits) în vederea 

cuprinderii lor în bazele de date internaţionale; 

organizarea de manifestări ştiinţifice; 
(6) Monitorizarea performanţei I.G.R. pe criterii de performanţă în cercetare, compatibile cu 

standardele internaţionale. 
(7) În relaţie cu organismele de stat, I.G.R. participă la discuţii pe Legea Minelor şi face lobby 

în favoarea unei Legi a Serviciului Geologic; 
(8) La contextul programelor de cercetare e internaţionale, I.G.R. are ca obiectiv valorificarea 

experienţei în programele internaţionale prin extinderea parteneriatelor strategice şi lucrative 
cu partenerii europeni, colaborări internaţionale cu alte insitute de cercetare internaţională şi 
universităţi; 

(9) În calitate de membru al uniunii serviciilor geologice din Europa (EuroGeoSurveys), IGR 

are ca obiectiv încadrarea cu specialişti reprezentanţi ai I.G.R. a tuturor celor Il grupuri de 

lucru ale EuroGeoSurveys; 

2 STRA TEGIA ÎN DOMENIUL CERCETĂRII - DEZVOLTĂRII ŞTINŢIFICE 

2.1. Hărţi geotematice 

I.G.R. este membru al uniunii serviciilor geologice din Europa (EuroGeoSurveys). Criteriul 

principal pe baza căruia I.G.R. a fost identificat de EuroGeoSurveys ca serviciu geologic naţional a 

fost faptul că I.G.R. este singura instituţie din România abilitată să elaboreze hărţile 

geologice/geotematice naţionale. Această activitate de bază i-a fost încredinţată I.G.R. încă de la 

infiinţare (1906) şi a fost reconfirmată, în ultimele decenii, prin HG 1302/1996 şi HG 1399/2005. 

Între hărţile realizate de-a lungul perioadei de activitate se află: prima hartă agrogeologică a 

României (1906-1909), primele hărţi geotematice naţionale la scara 1 :1.500.000 (1926-1938), Harta 

Geologică a României la scara 1 :500.000 (1939-1959), Harta Geologică a României la scara 

1 :200.000 (1964-1968) şi Atlasul Geologic al României la scara 1: 1 000000 (1969-1985). 

În prezent se află în curs de elaborare Harta Geologică a României la scara 1 :50.000. Din cele 

733 foi de hartă, au fost publicate numai 140, localizate în special în zona Munţilor Carpaţi. Alte 

105 foi sunt în stadiul de manuscris sau machetă. Pe baza datelor geocartografice de suprafaţă, 

corelate cu date din foraje, au fost elaborate 31 de secţiuni geologice la scara 1 :200.000 traversând 

tot teritoriul ţării pe direcţii radiare pornind din centrul Transilvaniei (24 de secţiuni) şi din centrul 

Olteniei (7 secţiuni). 

Strategia I.G.R. în domeniul cartografi ei geologice include următoarele direcţii: 

- publicarea foilor de hartă 1 :50.000 care se află în stadiul de machetă; 

- conversia din format analogic în format vectori al şi georeferenţierea tuturor foilor de 

hartă la scara 1 :50.000 care au fost publicate; 

- completarea, finalizarea şi publicarea foilor de hartă aflate în lucru; 

- începerea de noi foi de hartă, în special în zona de curbură a Carpaţilor Orientali; 

- corelarea transfrontalieră a hărţilor geologice, prin proiecte de colaborare bilaterală; 

- participarea la elaborarea de hărţi geotematice internaţionale. 
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diversificarea beneficiarilor transferului tehnologic al datelor geocartografice (CNAIR, 
Transelectrica, alte firme implicate în construcţia de autostrăzi şi drumuri naţionale, 

firme implicate în explorarea şi exploatarea resurselor naturale, autorităţi locale) ; 

orientarea activităţii de cartografie geologică către cerinţele Directivei INSPIRE şi ale 

programului Geo-Era; 

implicarea în elaborarea hărţi lor de risc pentru autorităţile locale (prefecturi, consilii 
judeţene); 

o mai bună promovare a serviciilor de geocartografie cu obiectivul dublării numărului 
hărţilor de beneficiar în următorii 5 ani. 

2.2 Resurse minerale metalifere, nemetalifere, materii prime critice şi rare 

Strategia institutului asociată acestei direcţii de cercetare având ca subiect resursele minerale 

metalijere (feroase şi neferoase, ex. Fe, Cu, Ni, Zn, Cr, V etc.), nemetalijere (roci utile şi roci 
decorative, inclusiv materii prime argiloase, nisipuri, minerale industriale, săruri) şi materii prime 
critice sau rare (metale rare pentru industrii de vârf, metale preţioase) cuprinde: 

actualizarea bazei de date pentru resurse minerale. structurată şi integrată 

paneuropean şi accesibilă în mod transparent persoanelor fizice şi juridice de drept 
public sau privat interesate, conform legislaţiei naţionale, susţinută de tehnologie 
corespunzătoare de achiziţie, stocare, interogare, export, securi zare şi analiză; 

contribuţii substanţiale la întocmirea unei liste actualizabile a materiilor prime cu 

importanţă economică şi a celor cu deşeuri/sterile valorificabile; 

participarea la proiecte având ca indicatori dezvoltarea de tehnologii. procese şi servicii 
referitoare la întreg ciclu de viaţă (evidenţă, prelucrare şi utilizare) a resurselor minerale 

primare sau secundare; 

continuarea activităţii ştiinţifice aplicate referitoare la reprocesarea unor iazuri de 
decantare şi haide miniere, integrând toate cerinţele de protecţie, prezervare şi refacere 

a mediului natural; 

creşterea numărului de specialişti angajaţi şi a competenţelor acestora privind 
realizarea de servicii geologice specifice pentru regiunile cu activităţi miniere; 

dezvoltarea unei direcţii de servicii efectuate de I.G.R. de evaluare a impactului asupra 
mediului geologic sau asociat activităţilor miniere; 

dezvoltarea activităţii de analize de laborator a resurselor minerale; 

participarea la cercetări de creştere a valorificării deşeuri/or din demolări sau a altor 
deşeuri provenite din procese de extracţie sau prelucrare (eficientizare a folosirii 
resurselor minerale existente şi de substituire a unora cu altele mai eficiente). 

2.3 Resurse energetice 

Privitor la resursele energetice, direcţiile strategice adoptate urmăresc: 

creşterea gradului de valorificare a informaţiilor existente în arhivele proprii 
referitoare la combustibili solizi (huilă, cărbune brun, lignit etc.) şi hidrocarburi (petrol, 

gaze naturale); 

- aplicarea de metode moderne pentru indicarea formaţiunilor/zonelor cu potenţial pentru 

hidrocarburi; 
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- extinderea cunoaşterii şi participării la proiecte care includ promovarea de tehnologii 

ecologice şi regenerabile, inclusiv prin creşterea gradului de cunoaştere şi utilizare de 

surse energetice alternative (ex. ape geotermale); 

studii asupra posibilităţii de creare a unor sisteme geotermale îmbunătăfite (EGS); 

crearea unei baze de date inteligente a resurselor geotermale care sa deservească 

oportunităţi de afaceri. 

2.4 Hidrogeologie 

Strategia în domeniu pentru următorul interval de timp, referitoare la activităţi în domeniul 

hidrogeologic include: 

Ape subterane 
1. Studii privind factorii antropici care determină alterarea stării chimice a apelor subterane; 

2. Monitorizarea calităţii şi parametrilor apelor subterane: 

cu furnizare de informaţii practice referitoare la starea apelor subterane, prezervarea 

şi/sau utilizarea acestora; 

- cu recomandări privind stabilirea măsurilor pentru prevenirea sau limitarea introducerii 

poluanţilor în apele subterane şi măsuri de decontaminare asociate. 

3. Determinarea variabilităţii naturale a concentraţiei elementelor de origine geogenică în funcţie 

de setările geologice şi hidrogeologice, evaluarea prin intermediul indicatorilor a riscurilor şi 

beneficiilor pentru sănătate. 

2.5 Geohazard 
În fiecare an, în România, evenimentele legate de pericolele naturale ameninţă viaţa şi mijloacele 

de trai, ducând la pierderi materiale semnificative. 

Obiectivul strategic principal al acestei direcţii ştiinţifice este de a creşte gradul de pregătire a 

populaţiei în caz de calamităţi naturale sau antropice, asociate cu capacitatea de răspuns a populaţiei 

şi autorităţilor responsabile. Acest obiectiv trebuie să facă parte permanent din programele politice 
şi administrative la nivel naţional şi local. 

În vederea unei abordări sistematice şi în concordanţă cu obiectivele strategice şi direcţiile de 

acţiune stabilite în cadrul de la Sendai 2015-2030, la care România a aderat, de reducere a 

riscurilor la dezastre, prin Colectivul Geo-Hazard strategia I.G.R. a inclus direcţii prioritare de 

cercetare pentru domeniul hazardelor naturale şi antropice şi asigurarea unei abordări pro-active: 

cartarea hazardului şi riscului de alunecări de teren la nivel localitate şi zone din 

localitaăţi unde sunt înregistrate alunecări istorice, precum şi în zonele care au 

susceptibilitate mare şi foarte mare, chiar dacă nu s-au manifestat alunecări de teren; 

contribuţii la crearea/extinderea baze de date nalionale privind inventarierea 

alunecărilor de teren; 

monitorizarea în timp real a zonelor cu alunecări istorice şi a celor susceptibile la 

alunecări; această măsură este importanta, mai ales, pentru impactul social asociat; 

conştientizarea autorită!ilor administraţiei publice locale şi a populaţiei cu privire la 

riscul de alunecare şi măsurilor necesare pentru evitarea/diminuarea impactului acestora 

asupra mediului construit şi a omului; 

participarea activă la propuneri de modificări legislative care să susţină activitatea de 

prevenire a alunecări lor de teren în special şi a dezastrelor în general; 
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extinderea activităţilor de cercetare aplicată în domeniul minimizării impactului asupra 
mediului afectat de activităţile miniere (extracţie, prelucrare, transport, depozitare) sau 

construcţii (construcţii nesecurizate geologic, demolări) şi cel al eliminării deşeuri lor 
din industria minieră prin valorificări secundare. 

realizarea de măsurători electrometrice şi modele 3D ale solului/subsolului pentru 

scopuri cadastrale, planificarea utilizării terenurilor (lucrări de infrastructură sau 
construcţii de interes public) şi geoarheologie; 

De asemenea, la nivelul Serviciilor Geologice Europene (EuroGeoSurveys), din care face parte 
şi I.G.R., grupul de experţi EOEG (Earth Observation and Geohazards Expert Group) lucrează la 

lansarea unei directive europene referitoare la alunecările de teren. De asemenea, se prevede 
realizarea demersurilor pentru o iniţiativă legislativă care să ia în considerare posibilitatea creerii 
Serviciului Geologic Naţional (cu atribuţii concrete şi în domeniul hazardelor naturale şi antropice, 

urmând modelul european). 

2.6 Cercetare interdisciplinară 

Ca o consecinţă a dezvoltării cercetării geologice către domenii interdisciplinare (prin 
participările specialiştilor şi experţilor I.G .R. la parteneriate ştiinţifice specifice sau aplicative, 
lucrări individuale sau abărdări multidisciplnare pentru obiective punctuale), strategia I.G.R. pe 

termen scurt şi mediu include: 
1. Constituirea unui cadru specific cercetărilor în domeniul geo-arheologiei (activităţi specifice 

în teren, laborator şi birou), ca şi colectiv de lucru independent sau asociat unuia existent, 

prin care să se desfăşoare activităţi geologice specifice în zona unor obiective istorice sau 

arheologice: 

- prospecţiuni geologice, cartări, recoltări de probe; 

- măsurători geofizice de conturare în suprafaţă sau adâncime a obiectivelor; 

- studii de geologia zonei şi/sau a materialelor de construcţii asociate siturilor; 

- analize de laborator pe roci, ceramică sau alte materii prime minerale, etc.) 
2. Abordarea în proiecte de cercetare sau extinderea unor tematici interdisciplinare în zona 

agro-geologiei, privitoare la: 

- formaţiuni geologice ce constituie suportul mineral aferent tipurilor de sol, asociate 
proceselor naturale cu impact asupra mediului natural şi antropic; 

- realizarea de activităţi practice (studii) şi teoretice (suporturi de cursuri sau instruiri, 
ghiduri informative, scheme-flux) privind etapele de investigare din programe de 

decontaminare asociate unor situri poluate; 

- creşterea pregătirii tinerilor în analize multidisciplinare referitoare la sol-subsol. 

3. Abordarea unor metodologii noi, cum ar modelarea iterativă şi interactivă prin coroborarea 

tuturor informaţiilor de cunoaştere (geologice, geofizice, geodezice). Folosirea modelărilor 
geologice/geofizice 3D, pentru a include, pe lângă formele geometrice şi relaţiile dintre 
obiectele geologice, şi informaţiile indirecte reprezentate de parametri geofizici, ca funcţii 
răspuns ale Pământului şi metodele de descriere a informaţiilor referitoare la atributele 
interne ale formaţiunilor geologice, pentru a încorpora şi atributele şi informaţiile geofizice 

multiparametrice. 
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2.7 Dezvoltarea cercetării geoflZice axată pe Observatorul Geomagnetic Naţional Surlari ca 
infrastructură de cercetare racordată la reţele mondiale 

Activitatea de cercetare ştiinţifică din Observatorul Geomagnetic Naţional Surlari (OGNS), 
instalaţie de interes naţional, acoperă toate cele trei componente fundamentale ale activităţii de 
cercetare-dezvoltare-inovare (CDI): cercetarea fundamentală, dezvoltarea (generarea prin cercetare) 
de produse, metodologii şi servicii prototip şi inovarea (implementarea în mediul socio-economic a 
serviciilor, metodologiilor şi produselor inovative). OGNS, funcţionând de 75 ani, este parte din 

programul INTERMAGNET, ca observator internaţional planetar, îndeplinind principalele obligaţii 
care îi revin în această calitate, orientate cu precădere spre aspectele majore ale câmpului planetar, 

modificările axei şi ale momentului dipolului gaussian, ale câmpului geomagnetic internaţional de 
referinţă, ale gradului de perturbaţii legate de activitatea solară şi de relaţia Soare-Pământ, de 

interferenţa cu vântul solar şi de câmpul magnetic interplanetar, sau de structura curenţilor de 
convecţie din nucleul extern al Pământului. 

Scopuri Strategice: 
1. Menţinerea unui avantaj competitiv la nivel naţional, în domeniul geomagnetismului 

(înregistrării, prelucrării şi modelării spaţio-temporale a câmpului geomagnetic) şi a 
rolului de staţie naţională de referinţă pentru metrologia câmpului geomagnetic; 

2. Definirea OGNS ca observator planetar, de anvergură internaţională, ceea ce va atrage 
resurse financiare suplimentare şi resursă umană de excepţie; 

3. Transformarea OGNS într-o platformă de atragere a specialiştilor de prestigiu prin 
reintegrarea cercetătorilor români de valoare din ţară sau străinătate pnn accesarea 
programelor naţionale sau internaţionale; 

4. Asiguarea contextului necesar pentru fundamentarea activităţilor didactice şi servicii de 

specialitate inovative către comunitate; 
5. Menţinerea OGNS ca un generator de civilizaţie naţională şi europeană prin contribuţii 

ştiinţifice de valoare. Se vor face eforturi pentru asigurarea condiţiilor pentru ca 
cercetătorii să fie susţinuţi în lansarea rezultatelor ştiinţifice pe o piaţă internaţională 
extrem de competitivă în domeniu. 

Pentru atingerea obiectivelor strategice au fost identificate următoarele direcţii şi strategii 
operaţionale specifice: 

1. Internarionalizare: stabilirea de indicatori de performanţă în cercetare compatibili cu 
standardele internaţionale. Ca strategie specifică menţionăm obţinerea de rezultate demonstrabile şi 

publice (articole în reviste indexate SCI, cărţi sau capitole de cărţi vizibile în biblioteci 
internaţionale sau indexate în Web of Science prin Book Citation Index, proceedings de la 
participări la conferinţe de prestigiu indexate - ce pot fi considerate standarde minimale de 
performanţă pentru gradele de cercetare mici. 

De asemenea, se urmăreşte focalizarea pe noi tehnologii, metodologii şi servicii inovative ce pot 
fi implementate în mediul economic şi social pentru creşterea calităţii şi siguranţei vieţii. 

2. Prioritizare: stabilirea unor direcţii strategice de cercetare care să implice şi componenta 
multi-, inter- şi trans-disciplinară pentru asigurarea unui avantaj competitiv (atragerea şi formarea 

de specialişti într-un domeniu inedit, şi lucrări în publicaţii de mare impact-Science, Journal of 
Geophysical research, G3, etc. Se are în vedere continuitatea şi consolidarea unor domenii 
prioritare nuanţate de noua Strategie de cercetare a României pentru 2014-2020 şi a Comisiei 
Europene pentru 2014-2020, incluzând atât cercetarea fundamentală, cât şi cea aplicată. Ca strategii 

specifice menţionăm: 
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menţinerea observatorului la standardele INTERMAGNET şi intensificarea interpretării 

dinamicii spaţio-temporale în folosul societăţii; 

implementarea componentelor de e-infrastructura pentru integrarea observatorului în cadrul 
proiectului EPOS (European Plate Observing System), o infrastructură de cercetare 
internaţională, virtuală, pentru achiziţia de date şi observaţii despre cutremure, vulcani 

active, dinamica suprafeţei şi tectonică regională, în colaborare cu Institutul de Fizica 
Pământului-INFP; 

parteneriat cu Autoritatea Aeronautica Română şi ROMA TSA pentru permanenta 
actualizare a datelor magnetice utilizate pentru navigaţia aeriană (trasee de apropiere, 

platforme de calibrare, etc), realizarea hărţilor naţionale de declinaţie magnetică (Directiva 
europeană 94/56/EC) şi detectarea hazardelor antropice ce apar pe pistele de aterizare
decolare; 

colaborare cu Institutul de Geodinamica al Academiei pentru analiza fondului national de 

date de câmp magnetic în serii lungi de timp şi corelarea acestora cu schimbările climatice 
globale; 

colaborare cu GEOECOMAR, pentru reevaluarea şi reactualizarea hărţilor magnetice din 

zona costieră a României; 

monitorizarea şi predicţia perturbaţiilor magnetice, cu implicaţii în industrie, sănătate, 

evoluţia ecosistemelor. 
3. Resursa umană: creşterea numărului şi stabilizarea personalului de cercetare în 

geomagnetism, inlusiv a experţilor şi managerilor de cercetare. Ca strategii specifice avem în 
vedere utilizarea unor analize scientometrice şi de evaluare colegială permanentă pentru a identifica 
şi dezvolta domeniile de excelenţă posibile, implementarea statutului personalului de CDI în acord 

cu legislaţia în vigoare şi cu setul de bune practici internaţionale. 
-1. Servicii inovative către societate: Observatorul Geomagnetic Naţional este preocupat de 

generarea unor oferte de servicii către comunitate, pentru securitatea şi buna calitate a vieţii, stfel 
încât aceasta să fie prima care beneficiază de rezultatele cercetării ştiinţifice. Ca strategie specifică 
se urmăreşte o continuă conectare la problemele comunităţii prin studii, modele, hărţi, acces public 

sau pe bază de parolă la datele şi studiile de câmp geomagnetic. Oferim facilităţi de practică 

orientată spre cercetare ca element al învăţării pe parcursul vieţii şi al educaţiei continue. 

2.8 Administrarea informaţiei geologice 
Elaborarea unei strategii pentru sistemul informatic geologic din cadrul Institutului Geologic al 

României este direcţionată pentru a răspunde într-un mod efectiv la cerinţele tehnologice şi 

informaţionale ale societăţii. Aceasta trebuie să consolideze poziţia I.G.R. ca serviciu geologic 
naţional şi ca institut naţional din domeniul geoştiinţelor. Deasemenea ar trebui să constituie un 
plan (roadmap) pentru dezvoltarea instituţiei şi pentru a răspunde cerinţelor din domeniu pe termen 

scurt, mediu şi lung. 
Cantitatea mare de informaţii acumulate în decursul timpului trebuie în mod imperios să fie 

organizată şi administrată utilizând cele mai moderne tehnologii informatice, care cuprind 
dezvoltarea unor platforme unitare. Astfel informaţiile vor putea fi colectate, administrate, analizate 

specific şi diseminate sub diverse forme către comunitatea geologică, guvern şi alţi beneficiari. 
Aducerea datelor în formate interoperabile va întări rolul I.G.R. ca principal furnizor de 

informaţii geologice către diferiţii beneficiari din piaţă. Pentru aceasta trebuie utilizate cele mai 
moderne tehnologii din domeniile echipamentelor hardware, soluţiilor software (GIS - Geographic 
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Information System, baze de date, aplicaţii de modelare 2D şi 3D, aplicaţii specifice de stocare, 
administrare şi procesare, etc). 

Crearea unei astfel de plarforme informatice, integrate Într-un mediu GIS şi aplicate la toate 

domeniile geologiei, va conduce la o mai bună implicare a I.G.R. în proiecte naţionale şi europene, 
la implementarea unor programe naţionale, a unor proiecte sau Directive ale Comisiei Europene sau 
proiecte ale unor organizaţii specifice (EurogeoSurveys). 

Strategia pe termen scurt (1 an) 
Strategia pe termen scurt (l an) trebuie să pornească de la stadiul şi cerinţele actuale din 

cadrul instituţiei şi societăţii, iar direcţiile de dezvoltare vor avea următoarele obiective: 
1. dezvoltarea tehnică şi modernizarea infrastructurii informatice (hardware şi software); 

2. dezvoltarea grupei tehnice de geoinformatică (GIS şi baze de date), atât ca numar de 
specialişti, cât şi ca număr de specialităţi tehnice; 

3. evaluarea şi administrarea tipurilor de informaţii geologice existente în instituţie; 
4. realizarea unui cadru procedural pentru centralizarea datelor şi informaţiilor provenite 

din diversele proiecte şi acţiuni ale institutului; 
5. includerea aportului educaţional organizat pentru specialiştii geologi şi din domeniul 

tehnologiei informaţiilor pentru date geologice; 
6. identificarea potenţialilor beneficiari ai informaţiei geologice şi dezvoltarea modului 

de furnizare. 

Strategia pe termen mediu (5 ani) 
Strategia pe termen mediu (1-5 ani) trebuie să ţină seama de modul de dezvoltare a informaţiei 

geologice, de diversele cerinţe care privesc structura, administrarea, procesarea şi diseminarea 

acestora, de armonizarea tehnologică şi informaţională cu alte instituţii de profil naţionale sau 
internaţionale, de tendinţele pieţei privind cererea şi oferta de informaţie geologică, de politicile 
guvernamentale naţionale şi europene. Astfel se pot trasa obiectivele pe termen mediu din domeniul 

informaţional geologic: 
1. dezvoltarea unei platforme informatice care să administreze toate tipurile de informaţii 

geologice provenite din diverse domenii (hărţi geologice, resurse minerale, geohazard, 

litoteca naţională, arhiva de rapoarte, biblioteca I.G.R., muzeul naţional de geologie, 
observatorul geomagnetic, etc), incluzând echipamente hardware, software, aplicaţii 

software dedicate, etc; achiziţia de echipamente hardware, software şi a altor elemente va 

include: 

- servere de aplicaţii şi de baze de date, 

- sisteme de securitate (firewall, etc), 

- sisteme de stocare şi backup baze de date, 

- echipamente de reţea, modernizarea reţelei instituţiei (LAN, VPN, echipamente 

inteligente ), 

- software GIS - Geographic Information System pentru desktop şi server, pentru toate 
locaţiile necesare, 

- soluţii software pentru baze de date, 

- aplicaţii software pentru administrarea bazelor de date (atribute unităţi geologice, 

resurse minerale, foraje din litoteca naţională, arhivă rapoarte geologice, colecţii din 
muzeul de geologie, etc), 
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- echipamente de achiziţie a datelor (text, imagini, hărţi) din cadrul arhivei de raporte 

geologice şi soluţii software de administrare a metadatelor şi furnizare a informaţiei, 

- aplicaţii software de modelare 20 şi 30, 

- aplicaţie software de tip Geoportal, 

- formare tehnică a personalului. 

2. pelfec(ionarea modelului procedural pentru fluxurile de informaţii geologice din instituţie; 

3. dezvoltarea de solurii specifice pentru diversele tipuri de date geologice cu aplicaţie spre 

cerinţele beneficiarilor; 

4. dezvoltarea structurii IT&C a instituţiei la nivelul organizaţiilor de profil europene, prin 

separarea unui departament specific pentru domeniul informaţiei geologice, după 

modelele organizaţiilor europene; activitatea va fi orientată pe colectarea, administrarea, 

procesarea şi furnizarea informaţiei geologice către beneficiari; acesta va conţine 

specialişti geologi specializaţi în geoinformatică, GIS, baze de date, specialişti în IT 

(administratori de reţea, programatori, administratori baze de date, operatori), care vor 

administra şi procesa informaţia geologică din cadrul instituţiei, utilizînd echipamente 

hardware şi software de ultimă generaţie; în celelalte ţări europene, aceste departamente 

specializate sunt prinse în organigramă ca o divizie distinctă, cu denumiri ca "Geological 

Data Center", "0ivision ofInformatics", "Geological Information Center", etc.; 

5. dezvoltarea infrastructurii informatice din cadrul departamentului tehnic şi din punctele 

importante de achiziţie, administrare şi procesare date geologice (hărţi geologice, resurse 

minerale, litoteca naţională, arhiva naţională de rapoarte, biblioteca geologică, muzeul 

naţional de geologie, etc.). Această infrastructură va fi formată din echipamente 

hardware, soluţii software, cursuri de formare personal, servicii furnizate de terţi, 

proceduri de lucru, amenajarea spaţiilor departamentului, promovare şi diseminare; 

6. armonizarea informaţiilor cu specificaţii internaţionale (INSPIRE). 

Strategia pe termen lung (> 5 ani) 
Pe termen lung (>5 ani), strategia dezvoltării în domeniul informaţiilor geologice trebuie să se 

armonizeze cu o strategie a dezvoltării instituţiei în general, reprezentată prin următoarele obiective 

specifice: 
1. realizarea unui cadru instituţional care să determine actualizarea echipării tehnologice 

informatice în acelaşi timp cu dezvoltarea continuă a tehnologiilor informatice, cu 

dezvoltarea instituţiei şi a cerinţelor pieţei; 

2. realizarea unor parteneriate cu instituţiile guvernamentale şi naţionale de profil pentru a 

menţime un sistem informaţional performant, în dezvoltare; 

3. perfecţionarea continuă a metodelor de achiziţie, administrare şi adaptare a informaţiilor 

geologice utilizînd tehnologii informatice; 

4. specializarea continuă a personalului instituţiei din domeniul geoinformaţiei. 

3 DEZVOLTAREA CAP AC IT Ă ŢII TEHNICE A I.G.R. 

I.G.R. deţine echipamente variate, destinate prelucrării probelor geologice, deplasării pe teren şi 

colectării informaţiei de pe teren, investi gării de tip geofizic, mineralogic şi geochimic, prelucrării 

datelor geologice, elaborării hărţilor geotematice etc. Aceste dotări trebuie să asigure obţinerea de 
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rezultate compatibile cu cele publicate pe plan internaţional. În acest scop, vor fi urmărite 
următoarele direcţii: 

înnoirea şi completarea dotări lor pentru prepararea probelor geologice (confecţionare 
de secţiuni subţiri şi lustruite pentru studiul la microscopul optic şi la micro scopul 
electronic, concasarea şi măcinarea probelor pentru analize de rocă globală, 

confecţionarea de pelete topite pentru analize bazate pe fluorescenţă de raze X, 

aparatură de acoperire cu grafit a probelor pentru studiul la microscopul electronic etc); 

- achiziţionarea de echipament pentru măsurători de elemente urmă prin metoda ICP-MS 
(inductively-coupled plasma mass spectrometer). 

- achizitionarea unui teodolit pentru Observatorul Surlari etc. 

4 P ARTENERIATE STRATEGICE ŞI FUNCŢIONALE 

Institutul Geologic al României (I.G.R.) are misiunea de serviciu geologic naţional încă de la 
înfiinţarea sa, în 1906. În multe ţări din Europa de sud-est şi centrală (Polonia, Slovacia, Ungaria, 
Serbia, Croatia, România, Grecia), serviciile geologice naţionale poartă numele de institut geologic. 

În calitatea sa de serviciu geologic naţional, I.G.R. este membru cu drepturi depline al uniunii 
serviciilor geologice din Europa (EuroGeoSurveys), conform HG 73812007. 

Strategia în acest domeniu include: 

- încadrarea cu specialişti a tuturor celor 11 grupuri de lucru ale EuroGeoSurveys; 

- colaborări instituţionale cu Asociaţia Serviciilor Geologice Africane (OAGS) şi Latino-

americane (ASGMI) iniţiate de EuroGeoSurveys în anii 2014, respectiv 2015; 

- continuarea întreţinerii unor baze de date digitale obţinute în urma derulării unor 

proiecte internaţionale (ex. proiectul EuroGeoSource, din programul Competitiveness 
and Innovation Programme) care impune deţinerea şi mentenanţa unui server 
performant, ca obligaţie asumată în proiect; 

- interactivitatea comunicării cu partenerii europeni, şi transmiterea de metadate 

geonomice în cadrul proiectelor finanţate; 

- co-finanţarea bazelor de date geonomice obţinute prin proiecte comune şi existente pe 
serverele altor servicii geologice; 

- Protecţia datelor purtătoare de copy-right. Pentru aceasta se are în vedere folosirea 
proiectelor în derulare pentru obţinerea, dacă este posibil, a unor softuri specifice 
gratuite elaborate şi brevetate de parteneri (ex. British Geological Survey, BRGM 
Franţa); 

- extinderea parteneriatelor ştiinţifice cu universităţi, mediu academic instituţional sau 
alte institute de cercetare naţionale sau internaţionale; 

- extinderea parteneriatelor strategice şi lucrative cu administraţia centrală şi locală şi a 

celor de natură economică cu efectuarea de servicii specifice dedicate (ex. pentru 
construcţia de infrastructură de transport, monitorizarea stabilităţii terenurilor, creşterea 
capacităţii de răspuns ale autorităţilor, etc.). 

5 CREŞTEREA VIZIBILITĂŢII I.G.R. 

- Creşterea numărului de publicaţii ISI, publicaţii indexate BOI, comunicări la conferinţe 
ştiinţifice internaţionale; 
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- Creşterea numărului de cercetători ai I.G.R. care sunt membri în colectivele de redacţie 
ale revistelor internaţionale şi naţionale; 

Regularizarea apariţiei revistelor editate de I.G.R.; 

Publicarea lucrărilor de doctorat pe teme geonomice; 

- Fond instituţional pentru conferinţe de prestigiu; 

- Participare activă la publicaţiile EuroGeoSurveys. 

6 CONSERVAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI GEOLOGIC ROMÂNESC 

Muzeul Geologic Naţional (MGN), ca parte a I.G.R., este o instituţie de cultură, ştiinţă şi 

educaţie, care are ca activităţi principale investigarea, determinarea, clasificarea şi conservarea 
materialului geologic de referinţă pe plan naţional, respectiv depozitarea, sistematizarea şi 

conservarea documentaţiilor şi materialelor bibliografice referitoare la acesta. Este un muzeu relativ 
complet al ştiinţelor geonomice, fiind unicul muzeu de acest gen din România. 

Muzeul are o suprafaţă expoziţională de 2300 mp, împărţită în 25 săli de expoziţie cu 12 
expoziţii de bază. Colecţiile, care formează Patrimoniul Geologic al muzeului, numără aproape 
70.000 de obiecte. I.G.R. deţine Litoteca Naţională, Arhiva Geologică Naţională şi Biblioteca 
Geologică Naţională. Dintre toate, Litoteca Naţională are situaţia cea mai complicată, fiind găzduită 
într-o clădire care nu aparţine I.G.R. şi pentru care există o hotărâre judecătorească de evacuare. În 
aceste condiţii, principalele direcţii de urmat de I.G.R. în domeniul patrimoniului geologic naţional 
sunt: 

- construirea unei noi clădiri pentru Litoteca Naţională şi mutarea carotelor în clădirea nouă; 

- digitizarea Arhivei Geologice Naţionale; 

- creşterea numărului de expoziţii temporare şi a specificului acestora (expoziţii cu tematici 
diferite: mineralogie, paleontologie, arheometrie, pedologie) prin colaborarea cu parteneri 
din ţară sau străinătate (muzee care aparţin unor institute de profil sau unor universităţi, 
muzee de ştiinţe naturale, etc.); 

- păstrarea în bune condiţii ale exponatelor din colecţiile MGN; 

- îmbogăţirea colecţiilor prin donaţii, schimburi, achiziţii sau direct din acţiunile de teren ale 
cercetătorilor din cadrul I.G.R.; 

- punerea în valoare a patrimoniului geologic naţional prin cercetare ştiinţifică şi amplificarea 
deschiderii către public; 

participarea la evenimentele organizate de Reţeaua Naţională a Muzeelor sau alte organizaţii 
de profil; 

- atingerea obiectivelor de înscriere în ICOM (International Council of Museums); 

- înnoirea expoziţii lor permanente. 

7 STRATEGIA ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

În ultimii 5 ani, personalul I.G.R. a variat în intervalul 120-130 de angajaţi, cu o medie de vârstă 
este de cca. 47 de ani, similară cu cea de la nivelul anului 1996, faţă de 57 de ani, cât era în anul 
2006. Raportul personal direct de cercetare/personal auxiliar este de 1,52/1 faţă de rapoartele >2/1 
ale serviciilor geologice europene. Între serviciile geologice, I.G.R. este poziţionat slab în privinţa 
numărului de personal raportat la suprafaţa teritoriului naţional, situându-se sub instituţiile similare 

precum Ungaria (158 salariaţi) sau Slovacia (238 salariaţi). Prin prisma volumului active lor 
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administrate, pentru un raport de 2: 1 între personalul de cercetare şi auxiliarii de cercetare neapărat 
necesari bunei administrări a activelor ar fi nevoie de un personal de circa 350 de angajaţi. 

Pentru optimizarea activităţii prin prisma resurselor umane se au în vedere: 

ameliorarea raportului dintre personalul atestat de cercetare şi personalul auxiliar; 

acoperirea cu personal calificat a specialităţilor deficitare comparativ cu cererea de 

piaţă (ex : paleontologie şi micropaleontologice, geochimia izotopilor stabili, analize 
geochimice, muzeistică, teledetecţie, hidrogeologie, etc); 

formarea continuă prin stagii de pregătire şi cercetare în laboratoare, instituţii 

academice, servicii geologice partenere; 

policalificare; 

politică salarială dinamică şi acordare de stimulente non-salariale alternative; 

bonificarea formării continue; 

recrutare de personal contractual. 

recrutarea de personal academic cu normă parţială; 

noi parteneriate academice şi menţinerea celor vechi; 

externalizare de activităţi auxiliare; 

Politica de recrutare, formare şi promovare 

Corespunzător necesităţilor de personal specializat dedicat pe proiecte sau specific activităţilor 

curente, se va realiza recrutarea de cercetători (de la asistent de cercetare la cercetător ştiinţific 1) 
sau de specialişti pentru activităţile suport ale domeniului principal de activitate. Conform 
procedurii aferente sistemului de management al calităţii şi Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului, după avizarea de către Consilul Ştinţific a scoaterii la concurs a 
posturilor se lansează procesul de recrutare, într-un mod transparent şi trasabil. Posturile scoase 
la concurs sunt afişate direct la sediile institutului, pe pagina web şi pe site-urile ANCS şi 

ANOFMB. 

Recrutarea de personal se realizează în vederea angajării astfel: 

- cu contract de muncă pe perioadă determinată (ex.: pe perioada de desfăşurare a unui proiect, 
poziţii şi sarcini specifice pentru îndeplinirea unui obiectiv), caz în care pot fi angajaţi atât 
cercetărori cu experienţă, cât şi tineri; 

- cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, dar cu o perioadă de probă de 3-6 luni conform 
legislaţiei naţionale, pe bază de examen/concurs cu tematică stabilită funcţie de cerinţele postului 
ce urmează a fi ocupat sau pe bază de dosar (CS II, CS 1), avizat de o comisie naţională 
(CNATDCU). 

Luând în considerare gradul de pregătire al tinerilor specialişti din ultimul deceniu după finalizarea 
studiilor (în general cu abilităţi practice reduse pentru îndeplinirea unor sarcini specifice 
activităţilor ştiinţife ale I.G.R.), s-au identificat necesităţile de formare profesională a 

personalului. Acestea sunt în conformitate cu direcţiile curente de cercetare din institut sau a 
celor care trebuie acoperite (de ex. prin pensionarea unor specialişti, colaborări în proiecte 
paneuropene), echipamentelor nou achiziţionate, ţinte strategice de îndeplinit. 
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8 COMPARTIMENTE ŞI ENTITĂŢI ORGANIZATORICE CU ROL ÎN DEFINIREA ŞI 
APLICAREA STRATEGIEI 

Consiliu de administraţie - alcătuit din 7 membri: Director general - Preşedintele Consilului 
Ştiinţific, 1 reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea pentru 
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), 1 reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, 1 
reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 1 
specialist din cadrul Universităţii din Bucureşti - Facultatea de Geologie-Geofizică şi 1 specialist 
Unoiversităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterninară din Bucureşti. 
ROL: conducerea administrativă a institutului 

Consiliu ştiinţific - alcătuit din 11 membri, aleşi prin vot de către angajaţii din cercetare din 
institut; are un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi prin vot de membrii consiliului 
ştiinţific. 

ROL: organism cu rol iniţiator şi/sau consultativ privind direcţiile generale de cercetare pe 
termen mediu şi activităţile ştiinţifice curente ale institutului, ca de exemplu participări le la 
conferinţe şi proiecte internaţionale, afilierile la diferite organisme ştiinţifice şi colaborările pe 

linie de cercetare, necesarul de specialişti, solicitările de obţiere a gradelor profesionale, etc. 
Management 

Director general - membru în consiliul de administraţie, este persoana desemnată juridic să 
reprezinte institutul în raport cu toate organismele de reglementare şi control; are atribuţii de 
decizie în activităţile curente, aprobă alocările financiare aferente activităţilor ştiinţifice din 
I.G.R., participă la elaborarea de strategii ţi politici ale entităţii, conform atribuţiilor proprii şi 

programului de management pe baza căruia a obţinut madatul de conducere. 

Director ştiinţific - cu rol executiv în activitatea de cercetare ştiinţifică, prin mandat preluând şi 
atribuţiile directorului general pe perioadă determinată sau pentru activităţi delegate. 
Organizează şi conduce activităţile de cercetare pentru direcţiile adoptate, având rol în 
dezvoltarea şi implementarea strategiei. 

Departamente de cercetare - aflate direct în subordinea Directorului ştiinţific, organizate în: 
Departamentul de Geologie Regională - este format din 5 colective cu activităţi specifice: 

1) Studii Geonomice Aplicate 
2) Georesurse 
3) Geo-Hazard 
4) Hărţi Geotematice 
5) GIS, Baze de date şi Teledetecţie 

Departamentul Instala(ii de Interes Na(ional - este alcătuit din 2 entităţi funcţionale: 
1) Muzeul Naţional de Geologie, organizat în 7 Colective: Muzeografie şi Educaţie, 

Preparare şi Conservare, Laborator radiometrie şi RX, GEOECOLAB, Litoteca 

Naţională, Biblioteca Geologică Naţională şi Arhiva Geologică Naţională; 
2) Observatorul Geomagnetic Surlari. 

Birou Resurse Umane - aplică politica de personal stabilită de management, incluzând: 

organizarea concursurilor de ocuparea funcţiilor şi acordarea gradelor profesionale, conform 
metodologiei naţionale în vigoare, Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor pentru recrutarea şi avansarea personalului în cadrul Institutului Geologic al 
României şi Regulamentului nr. 443/05.05.2017; 
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centralizarea solicitărilor de instruire aferente activităţii ştiinţifice, inclusiv cele cu caracter 

economic asociate acestora (ex. comercializarea hărţilor tematice, activităţi specifice către 
terţi, formarea/funcţionarea de entităţi spin-off asociate proiectelor, etc.); 

evidenţa, organizarea şi difuzarea rezultatelor concursurilor, comunicărilor şi deciziilor 
privind personalul încadrat, inclusiv operarea modificărilor ca rezultat al acestora în 
documentele specifice; 

Departament economic - aplică deciziile managementului referitoare la activitatea financiar-
contabilă a entităţii, inclusiv cele specifice zonei ştiinţifice, dintre care: 

organizarea şi alocarea de fonduri pentru participarea îndeplinirea activităţilor ştiinţifice 
specifice (deplasări, activităţi de teren, participări la conferinţe, achiziţionări de 

echipamente, editări hărţi şi reviste, publicări de materiale, etc.); 
evidenţa financiar-contabilă aferentă proiectelor naţionale şi internaţionale, pe categorii de 
cheltuieli şi pe fiecare proiect/contract. 

9 PLANUL MUL TIANUAL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

Strategia multianuală a managementului în domeniul activităţii de cercetare-dezvoltare desfăşurată 
în IGR(2018-2025), are ca direcţii generale: 

(1) menţinerea şi dezvoltarea activităţilor specifice în domeniu, cu precădere în domeniile prioritare 
de interes din programul de susţinere a activităţii de bază, PNCDI III, planurile sectoriale ale 
diferitelor ministere, Programele Orizont 2020 şi Life ale Comunităţii Europene, planurile operative 
sectoriale şi regionale, planurile de acţiune pentru implementarea Directivei INSPIRE etc. în care 
informaţia geologică este necesară; 

(2) perfecţionarea şi diversificarea produselor şi a serviciilor de cercetare destinate insituţiilor 
publice şi beneficiarilor economici, oferirea de servicii inovative către societate în concordanţă cu 
cerinţele şi evoluţia pieţii; 

(3) o mai bună valorificare a rezultatelor cercetării; 

(4) creşterea vizibilităţii cercetării româneşti pe piaţa externă, materializată prin colaborări bi- sau 
multilaterale în programe înternaţionale de cercetare cu entităţi de cercetare (universităţi, insitituţii 
de cercetare, servicii geologice), prin creşterea numărului de publicaţii în reviste de circulaţie 
internaţională cu factor de impact mare; 

(5) creşterea competitivităţii IGR prin perfecţionarea personalului de cercetare, dezvoltând 

programe de formare profesională a personalului din cercetare şi prin recrutare de personal tânăr, 
calificat. 

În cadrul acestor direcţii manageriale, au fost definite o serie de obiective şi activităţi, eşalonate pe 
următorii 4 ani (2019-2022): 
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Tabelul 1. Obiectivele şi activităţile planificate pentru perioada 2019-2022 

Nr. Obiectiv Activităţi planificate An 
2019 2020 2021 2022 

1. Analiza direcţiilor de cercetare 
pe piaţa naţională şi europeană şi x x x x 
adaptarea ofertei IGR cu acestea 

Dublarea în 4 ani a 2. Accesarea programelor de 
numărului de cercetare naţionale 

x x x x 
1. depuneri de 

3. Depunere de acţiuni în proiecte în regim 
de competiţie programele de cercetare europeană x x x x 

în derulare (KIC, EDGI) 
4. Proiecte pentru accesarea de 
fonduri de la terţi ordonatori 

x x x x 

1. Continuarea activităţii de 
elaborare, actualizare şi publicare a 

x x x x 
Hărţii Geologice a României la 
scara 1 :50.000. 
2. Actualizarea Hărţii Geologice a 

x x x x 
României la scara 1 :200.000. 
3. Diversificarea activităţii de 
elaborare a hărţilor geotematice 
prin editarea de hărţi geofizice, 

x x x x 
hidrogeologice, de resurse 
minerale, geochimice etc. la 
diferite scări. 
4. Sporirea gradului de cunoaştere 

Consolidarea, a resurselor minerale şi energetice 
dezvoltarea şi (primare şi secundare) din 
di versificarea România (materii prime critice, 

2. cercetării în zăcăminte metalifere, roci de 
x x x x 

domeniile construcţie şi industriale, metale 
activităţii de bază radioactive, cărbuni, hidrocarburi, 
a I.G.R. etc.) 

5. Cercetări de hidrogeologie 
pentru determinarea potenţialelor 

x x x x 
acvifere, a calităţii şi 
vulnerabilităţii surselor de apă. 
6. Evaluarea riscului geologic, 
cartarea şi monitorizarea alunecă-

x x x x 
rilor de teren şi a altor fenomene 
caracteristice hazardului geologic. 
7. Dezvoltarea cercetării geofizice 
axată pe Observatorul 
Geomagnetic National Surlari ca x x x x 
infrastructură de cercetare 
racordată la reţele mondiale 
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1. Abordarea în proiecte de 

Dechiderea către 
cercetare sau extinderea unor 

activităţi de 
tematici multi-, inter- şi trans- x x x x 

cercetare care să 
disciplinară, cu implicarea de 

implice şi 
modelări şi simulări 

3. 2. Participarea LG.R. la 
componente multi, 
inter- şi trans-

parteneriate ştiinţifice în domeniul 

disciplinare 
geo-arheologiei, agro-geologiei, x x x x 
construcţiilor, fizicii, chimiei, 
protecţia mediului, ecologiei etc. 

Promovarea 1. Elaborare/actualizare de oferte 
serviciilor pentru pieţele interne/externe 

x x x x 

geologice oferite 2. Intocmirea cataloagelor de 
4. de LG.R., metadate geonomice pentru uz x x x x 

identificarea de noi public 
beneficiari 3. Interactivizarea paginii web x 

1. Dezvoltarea unui sistem de date 
geologice adaptat cerinţelor x x x x 
informaţionale ale societăţii 
2. Digitizarea şi georeferenţeierea 

x x x x 
bazei de date geonomice 
3. Reorganizarea şi informatiza-rea 

x x x x 
colecţii lor_şi a arhivelor 

Sporirea 
4. Dezvoltarea bazei de staţii 

x x x 
geofizice de referinţă 

5. 
productivităţii 

5. Dezvoltarea infrastructurii CDI, 
munCll 

(echipamente de laborator, 
echipamente de teren, programe 

x x x x 

software etc.) 
6. Investiţii în noi tehnologii x x 
7. Aplicarea de metodologii şi 

x x 
servicii inovative 
8. Creşterea calităţii profesionale a 

x x x x 
personalului CDI 
1. Creşterea numărului de hărţi şi 

x x x x 
atlase geotematice editate; 
2. Publicarea rezultatelor ştiinţifice 
în reviste şi volume de cărţi cu x x x x 

Intensificarea recunoastere internaţională; 
valorificării 3. Sporirea calităţii revistelor 

6. rezultatelor editate de LG.R. şi regularizarea x x x x 
cercetării apariţiilor editoriale 

4. Crearea fondului de susţinere a 
x 

manifestărilor ştiinţifice 

5. Organizarea de manifestări 
x x x x 

stiinţifice 

1. Dezvoltarea sistemului de 
Monitorizarea indicatori specifici de performanţă, 

7. performanţei compatibile cu standardele x x x x 
LG.R. internaţionale. 

21 I I 



1. Intreţinerea şi extinderea 
colaborărilor şi parteneriatelor 

Creşterea instituţionale cu institutii, x x x x 
vizibilităţii universităţi şi asociaţii 

8. 
cercetării internaţionale 

româneşti pe piaţa 2. Participarea la toate iniţiativele , 

externă reuniunile şi grupurile de lucru ale 
organismelor internaţionale la care 

x x x x 

IGR este afiliat; 
Incadrarea cu 1. Alinierea la politicile 
specialişti EuroGeoSurveys 

x x x x 

reprezentanţi ai 2. Crearea fondului de susţinere a 
x 

9. 
I.G.R. a tuturor reuniunilor EuroGeoSurveys 
celor Il grupuri de 

3. Încadrare cu experţi a grupurilor lucru ale x x 
EuroGeoSurveys de lucru ale EuroGeoSurveys 

1. Recrutare de tineri absolvenţi de 
studii superioare în domeniul 

x x x x 
geoştiinţelor şi în alte domenii de ... 
spnJIn 

Recrutarea, 
2. Recrutare de personal academic 

x x x x 
şi universitar 

10. 
formarea şi 

3. Organizarea de concursuri de 
promovarea 

promovare a personalului CD 
x x x x 

personal ul ui 
4. Stabilirea şi implementarea 
procedurilor de x x x x 
autoeval uare/ eval uare 
5. Accesarea de fonduri europene 

x x x 
pentru trainingul de personal 

Strategia de dezvoltare a I.G.R. va fi actualizată periodic, în funcţie de modificările cadrului 
legal naţional şi european şi în acord cu priorităţile naţionale şi cu evoluţia metodelor de cercetare 
din domeniul geoştiinţelor. 

Y.~(~ 

Director General 'f;~ '\~s~ 
~ , ~~I \~~t!î)3)) 

Dr. Ştefan Marincea :! 1, -_..-, ~/ 
"~/ 
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