
Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea
aerosolilor atmosferici în România 

 

Articol transmis de:

Prof.univ.dr.habil. Cecilia ARSENE
Director proiect
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) 

Grafică și text:

Cristina MUNTEANU și Bogdan PANȚIR
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC)  

Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra

resurselor

Domenii RIS3 Nord-Est: MEDIU

Nișa de specializare: AER (soluții inovative)

Program de finanțare:
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru

instituții publice de CD / universități - pentru regiuni mai puțin

dezvoltate - LDR
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Prioritatea de investiții P.I.1.a (consolidarea cercetării și inovării
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RECENT AIR



Obiectiv principal
Proiectul RECENT-AIR va contribui la creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), prin dezvoltarea și modernizarea infrastructurii

existente și prin crearea unei infrastructuri noi de cercetare la UAIC, aliniată standardelor

internaționale, destinată monitorizării și analizei factorilor de mediu, în vederea prevenirii și

gestionării durabile a riscurilor induse de schimbările climatice asupra resurselor.

 

Pagina de web 
Proiect RECENT-AIR: https://cernesim.uaic.ro/index.php/language/ro/recent-air/

Studii fundamentale pentru înțelegerea și

explicarea proceselor și mecanismelor

responsabile de formare a aerosolilor

atmosferici;

Studii de evaluare a gradului de poluare

atmosferică la nivel local, zonal, regional,

inter-regional;

Studii privind riscul compușilor toxici asupra

sănătății umane;

Studii privind impactul biodiversității asupra

calității ecosistemelor acvatice;

Studii predictive pentru utilizarea rațională a

resurselor de teren, sol, apă, aer, bioresurse;

Dezvoltarea de tehnologii care să asigure o

zonă de securitate împotriva dezastrelor

naturale și de protejare a mediului;

Propunere de soluții și consultanță pentru

gestionarea corectă a modului de utilizare a

resurselor în domeniile: sănătate umană,

securitate alimentară, turism și ecoturism,

agricultură, silvicultură, acvacultură, pescuit,

construcții, resurse de apă și de transport.

Principalele direcții de cercetare și activități
vizate:

10 laboratoare noi de cercetare vor fi

amenajate în 5 zone geografice distincte

din România, și dotate cu infrastructură

modernă care să permită investigarea
caracteristicilor și comportamentului
aerosolilor atmosferici cu impact negativ

asupra:

Obiective specifice:

          a) climei / modificărilor climatice,

          b) calității mediului,

          c) stării de sănătate a oamenilor.
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Înființarea acestei rețele noi de laboratoare, în cinci
locații georgrafice distincte, va reprezenta răspunsul

firesc la nevoile de cercetare, de înaltă calitate, cu
privire la riscurile și calitatea mediului ambiant, în

contextul actual, dar și un portal de conectare a
activităților de CDI din instituțiile publice cu nevoia de
servicii inovative în beneficiul sectorului privat sau al

diverselor comunități.
 

Prof.univ.dr.habil. Cecilia ARSENE, Director proiect
RECENT AIR, UAIC

Integrarea, într-o rețea tip network, a 6
laboratoare axate pe cercetarea
fundamentală și aplicativă în domeniul
aerosolilor atmosferici, pentru areale

urbane poluate (Iași), areale rurale

(Mădârjac), montane nepoluate (Rarăul),

marine (Agigea) și montane cu risc seismic

și vulcanologic (Tulnici).

Realizarea a 2 laboratoare mobile:

            a) laborator mobil pentru cercetare directă în timp real a răspunsului atmosferei la               

                acțiunea unor factori de stres,

            b) laborator mobil dotat cu aparatură, instrumente și echipamente pentru testarea  
                calității aerului în diverse areale și pentru identificarea principalelor surse de poluanți 
                atmosferici.

RA-01 Laborator de chimie aplicată în știința

aerosolilor atmosferici (IS); RA-02 Laborator de

testarea și monitorizarea calității aerului urban (Air

Quality Monitoring Station) (IS); RA-03 Laborator
de investigare a proceselor fizico-chimice din fază

gazoasă cu implicații în formarea aerosolilor

organici secundari (IS); RA-04 Laborator de sinteză

organică aplicată în științele vieții și pământului

(IS); RA-05  Laborator de meteorologie aplicată și

climatologie (IS); RA-06 Laborator de astronomie și

astrofizică (IS); RA-07 Laborator interdisciplinar de

cercetare în geo-chimia arealelor rurale (IS,

Mădârjac); RA-08 Laborator interdisciplinar de

cercetare a mediului montan (SV, Rarău); RA-09
Laborator interdisciplinar de cercetare a mediului

marin și a atmosferei terestre marine (CT, Agigea);

RA-10 Laborator de geografia și fizica pământului

(VN, Tulnici) 


