PROGRAM COMUN
DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE

1. PREAMBUL
Prezentul Program Comun a fost elaborat în comun de către partenerii
proiectului PCCDI VESS (Valorificarea Extensivă a Experienței în activități de
Spațiu și Securitate) și reprezintă o livrabilă a Contractului nr. 18PCCDI/2018.
Instituțiile partenere ale proiectului sunt prezentate în Tabelul următor.
Denumirea instituţiilor
participante in proiect

Acronim
organizatie

Tip
organizaţie

INSTITUTUL DE
ȘTIINȚE SPAȚIALEFILIALĂ INFLPR

ISS

INCD

Rolul organizaţiei in proiect
(Coordonator proiect
complex/partener)
Coordonator proiect complex

UNIVERSITATEA DE
VEST TIMIȘOARA

UVT

Universitate

Partener

INSTITUTUL
NAȚIONAL DE
CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU
OPTOELECTRONICĂ
INOE 2000 INCD

INOE

INCD

Partener

INSTITUTUL
NAȚIONAL DE
CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU
FIZICA PĂMÂNTULUI INCDFP RA

INFP

INCD

Partener

UNIVERSITATEA
TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA

UTCN

Universitate

Partener

CENTRUL
INTERNAŢIONAL
PENTRU PREGĂTIRE
AVANSATĂ ŞI
CERCETARE ÎN FIZICĂFILIALĂ A INCDFM
BUCUREŞTI

CIFRA

INCD

Partener

UNIVERSITATEA
BUCURESTI

UB

Universitate

Partener

INSTITUTUL
ASTRONOMIC

IAAR

Institut al
Academiei

Partener

UNIVERSITATEA
"DUNĂREA DE JOS"

UDJG

Universitate

Partener

INSTITUTUL
NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU
FIZICA SI INGINERIE
NUCLEARA " HORIA
HULUBEI "

IFIN-HH

INCD

Partener

Prin natural lor, partenerii au programe de dezvoltare relativ diferite: în
timp ce INCD-urile (și în posibil măsură mai mica institutele Academiei) au
specificat în planurile lor extinderea spre domeniul aplicațiilor, inclusiv prin
realizarea de contracte economice pentru valorificarea propriilor rezultate și
competențe. Acest aspect este, în mod natural, mai puțin accentuat în strategiile
Universităților, acestea fiind concentrate în primul rând pe creșterea calității și
diversificarea educației de specialitate ale propriilor studenți, incluzând și
activitățile de cercetare științifică și/sau tehnologică, mai ales prin înființarea de
centre de excelență și prin programele de masterat și doctorat conduse.
Programul comun își propune să continue eforturile care să mențină o
exploatare eficientă a competențelor complementare existente între echipele
fiecărui proiect component, pentru a asigura o dezvoltare sinergică a viitoarelor
activități comune de CDI.
Programul nu implică obligații noi pentru Parteneri, altele decât cele
prevăzute în Contractul nr. 18PCCDI/2018. Semnarea lui de către Parteneri
reprezintă confirmarea intenției acestora de a continua și lărgi activitățile de
interes comun și de a menține legăturile reciproce stabilite în derularea
proiectului VESS.
2. SITUAȚIA ACTUALĂ
Proiectul complex VESS conține 3 sub-proiecte: Valorificarea participării la
Misiuni și programe Spațiale științifice ale Agenției Spațiale Europene (ESA) și
Uniunii Europene (UE) – activități pentru creșterea capacității instituționale de
cercetare și inovare (VMS), Metode neinvazive de protecție a persoanelor cu profesii
cu risc vital ridicat (MNP) și Platformă integrată de monitorizare geospațială și in-

situ a cuplajului litosferă atmosferă joasă ionosferă pentru supravegherea și
predicția cutremurelor moderate și puternice din zona Vrancea în România (PIMS).
Proiectul se desfășoară în condițiile impuse de pandemia de Covid-19,
contactul între parteneri fiind menținut doar prin mijloace telematice, vizitele
reciproce de lucru fiind suspendate. Mai mult, workshop-rile programate la finalul
proiectului, având ca scop prezentarea către potențialii beneficiari a ofertelor
tehnologice dezvoltate în proiect nu vor mai putea avea loc. Alt efect negativ este
intreruperea seriei de reuniuni generale VESS, care au permis (în primii doi ani)
interacția directă între echipele celor trei proiecte componente, cu crearea de
relații sinergice între acestea.
O problemă ce se poate manifesta după încetarea contractului privește
menținerea pozițiilor noilor cercetători angajați, pe o durată de minim 2 ani.
Există situații în care aceștia au confirmat așteptările și instituțiile gazdă sunt
interesate de a găsi resursele necesare păstrării lor. Au existat însă și situații în
care cercetătorii din această categorie nu au făcut față exigențelor sau au decis să
părăsească postul pentru burse în străinătate sau posture mai bine plătite în
domeniul privat. In toate aceste situații au fost organizate noi concursuri; în
următorii doi ani vom proceda similar, prin adaptarea cerințelor la oportunitățile
de finanțare din momentele respective.
3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI COMUN
Obiectivele prezentate mai jos sunt obiectivele individuabile în momentul
redactării acestui Program. Ele pot fi modificate, prin consens, de către Parteneri.
Partenerii vor putea de asemenea să adauge obiective noi, în timpul de valabilitate
al Programului, cu consensul celorlalți Parteneri.
O1. Valorificarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului VESS prin
transferarea lor către alte domenii socio-economice, brevetare acolo unde este
cazul, dar și prin publicații științifice comune și comunicări la conferințe naționale
și internaționale. Acesta este obiectivul principal al Programului Comun.
Îndeplinirea lui ar conduce atât la justificarea aposteriori a finațării proiectului,
cât și la câștigarea unui anumit nivel de independenț financiară a partenerilor,
permițând atât continuarea activităților specifice celor trei proiecte componente
VESS, cât și abordarea în comun a unor tematici noi, în absența continuării
finanțării de către UEFISCDI sau alte programe naționale/internaționale.
O2. Continuarea activităților esențiale ale proiectului VESS. Chiar dacă
aceste activități vor fi formal încheiate în momentul încheierii contractului de
finanțare, prin natura lor ele vor continua: intensificarea prezenței României în
proiecte spațiale ESA, europene sau internaționale ramâne o prioritate. În același
timp, transferul în alte domenii de activitate a experienței astfel dobândite rămâne
o prioritate. Fiecare proiect component are elementele necesare justificării acestei

abordări. În particular, menționăm mai jos asemenea activități pe care
intenționăm să le continuăm. Lista nu este exhaustivă.
Participarea la misiunea ESA Euclid, prin realizarea de simulări prelansare și analizarea datelor obținute după intrarea în exploatare (ISS,
UVT, CIFRA)
Continuarea eforturilor de dezvoltare a metodicilor de calcul paralel
dedicat experimentelor numerice pentru plasme spatiale (ISS-UTCN)
Continuarea activitatilor CDI pentru realizarea unei platforme
autonome de analiza a datelor, imbarcabila pe sateliti (ISS-UTCN)
Abordarea unor tematici noi din domeniul inteligentei artificiale
pentru dezvoltarea unor noi metodici de data mining (ISS-UTCN)
Explorarea unor noi baze de date pentru extinderea aplicabilitatii
metodologiei de identificare a jeturilor de plasma superarpide
detectate in teaca magnetica a Pământului. (ISS-UDJG)
Experimente numerice cu plasme spatiale (ISS-UTCN)
Analiza datelor misiunii Cluster pentru studiul proprietăților jeturilor
de plasma din teaca magnetică a Pământului. (ISS-UDJG)
Achiziția de noi date satelitare furnizate de constelațiile geospațiale
multispectrale, multisenzor, multirezolutie spațiale pentru zona geoactivă
Vrancea de supraveghere în timp cvasi-real a precursorilor seismici și
hazardului seismic. (INOE, ISS, INFP)
Achiziția de date serii de timp GPS, GNSS, TEC ionosferice,
geomagnetice, solare și de vreme spațială pentru supraveghere în timp real
și cvasi-real a seismicității zonei Vrancea și României. (INOE, ISS, INFP)
Dezvoltarea de metode geospațiale avansate de utilizare a datelor
satelitare furnizate de noii senzori Sentinel pentru detectarea anomaliilor
parametrilor geofizici –identificați ca precursori seismici în zona Vrancea
din România. (INOE, ISS, INFP)
Implementarea de tehnici noi de validare modele de cuplaj litosferaatmosfera joasa-ionosfera cu parametrii geofizici extrasi din noile date
satelitare. (INOE, ISS, INFP)
Cercetări multidisciplinare ale fenomenelor complexe de interație
geofizică/geodinamică associate precursorilor seismici ai cutremurelor
medii si puternice din Romania. (INOE, ISS, INFP)
-Intercomparări ale rezultatelor privind deformările crustale litosferice din
zona Vrancea prin metodele de deformări uniaxiale si alineamente
geologice din date satelitare de altimetrie radar (Sentinel 1 si Sentinel 6) și
în domenile spectrale VIS-IR (Sentinel 2-5) și in-situ GPS. (INOE, ISS,
INFP)
- Interconectarea analizelor de hazard seismic obtinute in România și la
nivel European in cadrul platformei COPERNICUS (www.copernicus.eu),
Copernicus Emergency Management Service (Copernicus EMS) cu cele
două componente cartare si alarmare timpurie) pentru analiza geospațială
în caz de urgență. (INOE, ISS, INFP)
-

O3. Aplicarea în comun (în funcție de competențele și interesul Partenerilor)
pentru noi proiecte, în cadrul Programelor CDI naționale sau internaționale.
Partenerii se vor informa reciproc privind aceste oportunități și vor acționa în
consecință.
O4. Menținerea în poziții de cercetare precum și promovarea tinerilor
cercetători angajați în cadrul proiectului VESS și după termenul prevăzut în
contract: definitivarea pe poziții de cercetare sau, după caz, lansarea de noi
concursuri pentru ocuparea acestor posturi.
O5. Extinderea personalului de CDI din cadrul Instituțiilor partenere
implicate în îndeplinirea obiectivelor acestui program.
O6. Extinderea colaborărilor create prin cooptarea unor noi Parteneri care
să participle la îndeplinirea obiectivelor acestui program, prin identificarea și
ulterior cooptarea acestora, în urma activităților de promovare a rezultatelor
proiectului VESS.

COMPETENȚE
Competențele Partenerilor sunt aceleași cu cele definite în acordul Ferm
de Colaborare al Proiectului VESS, cu excepția noilor Parteneri cooptați în
cadrul Obiectivului 6, a căror competență va fi evaluate de la caz la caz.
Institutul de Științe Spațiale – Filială INFLPR își va păstra rolul de
coordonator al acestui Program, cu autoritate redusă, în sensul în care
Programul nu presupune obligații contractuale din partea Partenerilor.
5. OPORTUNITĂȚI ȘI RISCURI
Principala oportunitate pentru implementarea acestui program o
reprezintă existența și viabilitatea demonstrată a parteneriatului creat în timpul
derulării Proiectului VESS. Experți, cercetători cât și cercetători debutanți din
Instituțiile partenere, cu o bună acoperire geografică a teritoriului, au avut
oportunitatea de a coopera și de a se cunoaște nemijlocit. Proiectul VESS a
contribuit la armonizarea și echilibrarea preocupărilor în domeniile de cercetare
– dezvoltare acoperite, stabilind premizele unei viitoare colaborări eficiente și de
durată.
Riscurile și căile de reducere a lor sunt sintetizate în tabelul de mai jos.
Risc
Nivel
Soluții
Continuarea subfinanțării
mediu
Căutarea de soluții alternative de
activităților de CDI în România
finanțare: contracte economice
și/sau internaționale
Interesul redus al jucătorilor
înalt
Intensificarea acțiunilor de
din domenii socio-economice
promovare/ popularizare a
privind asimilarea rezultatelor
ofertelor, creearea de spin-off – uri

VESS
Efectele negative (directe și
indirecte) ale crizei
CORONAVID-19
Supra-solicitarea birocratică
din partea Autorității
Contractante

înalt

redus

Respctarea tuturor normelor de
prevenire ale infectărilor; utilizrea
intensivă a mijloacelor de
comunicare la distanță
Acest program nu reprezintă un
contract. Orice presiune din partea
Autorității Contractante presupune
finanțare suplimentară

6. PRORIETATE INTELECTUALĂ, PROTEJAREA DATELOR PERSONALE
Identificarea, atribuirea și exploatarea drepturilor de proprietate
intelectuală vor respecta prevederile legilor 206/2004 și 83/2014 precum și
modificările ulterioare. Proprietatea intelectuala anterioară ce va fi pusă la
dispoziția membrilor consorțiului va ramâne în proprietatea deținătorului de
drept; proprietatea intelectuală realizată în cadrul proiectului va aparține de
drept grupului de cercetare care a realizat-o, acesta beneficiind de drepturile
rezultate din eventuale licențe sau brevete rezultate.
Datele personale ale personalului implicat în derularea acestui program vor fi
protejate în conformitate cu normele naționale și europene. În particular,
publicarea unor asemenea date sub orice formă, se va face doar cu acordul scris
al persoanei vizate.
7. VALABILITATE, OBSERVAȚII FINALE
Acest program este aplicabil pentru un termen de trei ani, începând din 30
octombrie 2020 (astfel are o perioadă de suprapunere cu derularea Proiectului
VESS). Valabilitatea Programului se poate prelungi de catre Parteneri cu o
periodicitate de 1 an prin accord tacit (nu este necesar nici un document semnat
în acest sens).
Oricare dintre parteneri are libertatea, în orice moment, să se reragă din acest
Program, prin notificarea scrisă a coordonatorului (Institutul de Științe Spațiale
– Filială INFLPR), fără necesitatea unei justificări.
Partenerii la acest Program îsi păstrează aceată calitate inclusiv în situația
schimbării statutului lor legal, cu notificarea coordonatorului și atunci când
aliniatul precedent nu se aplică.
Semnarea de către Parteneri a acestui program nu implică pentru aceștia nici
o obligație contractuală, în afara obligațiilor minimale prevăzute in Capitolul 6 al
Programului.

