
Anexa 9

Nr. Crt Titul Beneficiar

1
Romanian Cluster for Earth Observation Agentia Spatiala Romana -ROSA

2

Implementarea şi dezvoltarea de sisteme şi standarde comune 
pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul apelor și 
pădurilor, aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în 
Ministerul Apelor şi Pădurilor pentru sistematizarea şi simplificarea 
legislației din domeniul apelor şi realizarea unor proceduri 
simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul 
de afaceri în domeniul silviculturii” (proiect SIPOCA 395) 

MMAP

3
Preventing Animal - Vehicle Collisions – Demonstration of Best 
Practices targeting priority species in SE Europe (Prevenirea 
coliziunilor dintre animale  si  vehicule)

4
Monitoring ozone injury for setting new critical LEvelS (MOTTLES)

5
Conservation of Brown Bear (Ursus arctos) population in Romania

6
SERVICII CLIMATICE PENTRU COMPLEXUL APĂ-ENERGIE-TEREN-
HRANĂ

UEFISCDI

7
Conservative management for 4070 and 9260 habitats of 
ROSCI0129 North of Western Gorj (NORTHWESTGORJ)

APM Gorj

8
Conectivitatea functionala sis sutenabilitatea rețelei ecologice 
Europene - studiu de caz al ursului brun

UEFISCDI

9
Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes 
comunitar din românia în baza noului format de raportare către ce 
prin implementarea unor metodologii unitare de monitorizare a 

          

Ministerul Mediului si Ministerul 
Fondurilor Europene

10
Monitorizarea cu mijloace UAV a stării fitosanitare a pădurilor de 
rășinoase din  bazele experimentale ale INCDS ,,Marin Drăcea”

BE Tomnatic, Vidra

11
Studiul variabilităţii genetice a populaţiilor de brad din Romania in 
culturi comparative de descendenţă

BE Săcele, Tomnatic, Caransebeş, 
Vidra

12

Evaluarea riscului la viituri torenţiale şi elaborarea sistemului de 
măsuri structurale şi non-structurale în pădurile administrate prin 
bazele experimentale ale INCDS ,,Marin Drăcea”

BE Săcele, Vidra, Tomnatic, 
Caransebeş, Mihăieşti

13
Evaluarea evoluţiei uscării frasinului şi măsuri preliminare de 
reconstrucţie a arboretelor afectate de acest fenomen în BE Târgu 
Mureş

BE Târgu Mureş

14
Studiu privind Elaborarea Monografiei Arboretumului Hemeiuși și a 
Planului de management

BE Hemeiusi

15
Cercetări privind rolul ecosistemelor forestiere și al lucrărilor 
silvotehnice în managementul apei în contextul schimbărilor 
climatice

RNP - ROMSILVA

16 Metodă privind conservarea seminţelor de brad RNP - ROMSILVA

17
Monitorizarea si evaluarea testelor de descendenta in vederea 
instalarii generaţiei a II-a de plantaje de răşinoase

RNP - ROMSILVA

18
Identificarea și supravegherea vătămărilor produse de Corythucha 
arcuata în arboretele de stejar pedunculat din sudul și sud-estul 

RNP - ROMSILVA

19
Identificarea și supravegherea vătămărilor produse de Acrobasis 
repandana în arboretele de cer din sud-estul țării

RNP - ROMSILVA

Studii prospective și tehnologice, normative, proceduri, metodologii și planuri tehnice comandate  sau utilizate 
de beneficiar



20
Lucrări de redactare în concept a studiilor de amenajare (35 studii) RNP-Romsilva

21 Lucrări de definitivare a  amenajamentelor silvice (35 studii) RNP-Romsilva

22
Lucrări de utilizare a tehnicilor GIS la elaborarea amenajamentelor 
silvice (35 studii)

RNP-Romsilva

23
Elaborare documentatii de mediu - memorii de prezentare, studii 
de evaluare adecvata/raport de mediu (24 studii)

RNP-Romsilva

24 Studii de amenajarea padurilor  (37 studii) RNP-Romsilva
25 Studiu amenajare Tibrea Vasile
26 Studiu amenajare Cosma Victor
27 Prestari servicii GAUSS SRL
28 Prestari servicii SC ADIDRAD SRL
29 Elaborare studiu amenajare S.C.TRS ARHDESIGN S.R.L.
30 Elaborare studiu amenajare Galani Georgeta Eleonora 
31 Elaborare studiu amenajare Fulicea Seraphina Ivanova
32 Elaborare studiu amenajare Manare Smaragda

33
Elaborarea amenajamentului unitatii de productie constituita din 
padurea proprietate privata a composesoratului Borlesti 

Composesoratul Borlesti
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