
MARIN PALCU – LUCRĂRI NEPUBLICATE 
 
Studii şi contracte de cercetare – lucrări nepublicate în arhive 
RAPOARTE GEOLOGICE ŞI HIDROGEOLOGICE DE SINTEZĂ 
 

ÎNTREPRINDEREA DE FORAJE ŞI LUCRĂRI GEOLOGICE SPECIALE – IFLGS-ACT. FORADEX 
S.A. PERIOADA 1981 - 1983 
 
1.1983 – Documentaţie cu calculul rezervelor de lignit în perimetrul Livezile – Izvorul Aneştilor, jud. Mehedinţi – 
coautor la capitolul de condiţii hidrogeologice. (coautor la partea de hidrogeologie a zăcământului) 
 

ÎNTREPRINDEREA DE PROSPECŢIUNI ŞI EXPLORĂRI GEOLOGICE OLTENIA – ACT. GEASOL 
PERIOADA 1983 - 1986 
 
2. 1984 - Studiu hidrogeologic privind asecarea acviferului din acoperişul stratului I de lignit în aria minei pilot 
Pietriş, din perimetrul Livezile – Izvorul Aneştilor, jud. Mehedinţi (autor principal) 
 
3. 1984 – Documentaţie cu calulul rezervelor în perimetrul Husnicioara Est (studiu preliminar) – coautor – partea de 
condiţii hidrogeologice 
 
4. 1984 – Raport hidrogeologic privind posibilităţile de asecare în vecinătatea puţului G 200 – perimetrul Mihăiţa – 
Predeşti, jud. Dolj. – Coautor 
 
5. 1985 – Raport hidrogeologic de sinteză în perimetrul Mihăiţa – Predeşti, jud. Dolj – studiu de sinteză – (autor 
principal) 
 
6. 1986 – Raport cu privire la sinteza datelor hidrogeologice obţinute prin foraje singulare din perimetrul 
Husnicioara Est (subteran), jud. Mehedinţi. – (autor principal) 
 
PROSPECŢIUNI S.A. PERIOADA 1986 - 1996 
 
7. 1986 – Sinteza datelor obţinute prin lucrările de prospecţiuni şi explorări geologice şi hidrogeologice efectuate 
pentru lignit în depresiunea Getică – Perimetrul Husnicioara Est, carieră, jud. Mehedinţi – coautor 
 
8. 1987 – Sinteza datelor obţinute prin lucrările de prospecţiuni şi explorări geologice şi hidrogeologice efectuate 
pentru lignit în bazinul Lugojului, perimetrele Sinersig – Darova – Visag, Depresiunea Pannonică, jud. Timiş 
Perimetrul Darova – coautor al părţii de hidrogeologie  
 
9. 1987 - Sinteza datelor obţinute prin lucrările de prospecţiuni şi explorări geologice şi hidrogeologice efectuate 
pentru lignit în zona subcarpatică, perimetrul Schitu Goleşti, jud. Argeş – coautor la capitolul de hidrogeologie - 
coautor 
 
10. 1987 – Sinteza datelor din lucrările de cercetare geologică prin foraje pentru lignit în perimetrul Argeş – Vâlsan, 
jud. Argeş. - coautor 
 
11. 1987 - Sinteza datelor obţinute prin lucrările de prospecţiuni şi explorări geologice pentru lignit în Depresiunea 
Getică, perimetrul Negomir, jud. Gorj. - coautor 
 
12. 1987 - Sinteza datelor din lucrările de cercetare geologică prin foraje pentru lignit în perimetrul Cândeşti – 
Aninoşani, jud. Dâmboviţa. - coautor 
 
13. 1987 - Sinteza datelor din lucrările de cercetare geologică prin foraje pentru lignit în Oltenia de Sud, perimetrele 
Studina-Valea Oltului-Balş şi Dăbuleni-Corabia-Studina, judeţele Olt şi Dolj. - coautor 
 



14. 1987 – Sinteza datelor obţinute prin lucrările de prospecţiuni şi explorări geologice pentru lignit, perimetrul 
Sinersig I, jud. Timiş. - coautor 

 
15. 1987 – Sinteza datelor obţinute prin lucrările de prospecţiuni şi explorări geologice pentru lignit, perimetrul 
Negomir, jud. Gorj - coautor 

16. 1988 – Sinteza datelor obţinute prin lucrările de prospecţiuni şi explorări geologice pentru lignit, perimetrul 
Sinersig I, jud. Timiş. - coautor 

 
17. 1988 - Sinteza datelor obţinute prin lucrările de prospecţiuni şi explorări geologice pentru lignit, perimetrul 
Sinersig II, jud. Timiş - (autor principal) 
 
18. 1988 – Studiu hidrogeologic de sinteză în bazinul Lugoj, jud. Timiş. (autor principal) 
 
19. 1989 – Acualizarea studiului de sinteză hidrogeologică din bazinul Lugoj, jud. Timiş (autor principal) 
 
20. 1989 – Documentaţie de sinteză cu reactualizarea rezervelor de lignit în perimetrul V.Târâia – V. Cernişoara, jud. 
Vâlcea. coautor 
 
21. 1989. Sintza datelor obţinute prin lucrările de prospecţiuni şi explorări geologice şi hidrogeologice efectuate 
pentru lignit în depresiunea Getică, perimetrul Tehomir, jud. Gorj – (autorul principal al părţii de hidrogeologie) 
 
22. 1990 – Sinteza geologică şi hidrogeologică cu privire la perspectiva de valorificare a stratelor de lignit din 
subsolul arealului situat la sud de limita rezervelor exploatabile şi omologate din Oltenia, judeţele Mehedinţi, Gorj, 
Dolj, Vâlcea şi Olt (autor principal) 
 
23. 1994 – Sinteza datelor geologice, hidrogeologice şi geofizice obţinute prin lucrări de prospecţiuni, explorare şi 
exploatare pentru lignit din Muntenia, între V. Oltului – V. Buzăului şi Dunăre - coautor 
 
24. 1994 – Sinteza hidrogeologică privind teritoriul judeţului Gorj în vederea estimării pe baza datelor de cunoaştere 
a potenţialului valorificabil de ape subterane potabile (autor principal) 
 
25. 1995 – Studiul regimului hidrogeologic din zona exploatărilor în carieră şi subteran a lignitului din Oltenia în 
perimetrul cuprins între Dunăre şi Motru. (autor principal) 
 
26. 1995 – Cercetări geologice în vederea elaborării monografiei litologice a bazinului carbonifer pliocen Oltenia, 
sectorul Dunăre – Motru – Jiu (aval de Filiaşi). - coautor 
 
27. 1995 – Studiul condiţiilor hidrogeologice şi a posibilităţilor de utilizare a apelor evacuate în zonele de influenţă 
ale lucrărilor miniere pentru cărbuni din Oltenia, sectorul Amaradia - Olt - coautor 
 
28. 1995. Cercetări geologice privind impactul deşurilor menajere şi industriale asupra mediului. Perimetrul Ploieşti, 
jud. Prahova – coautor – autorul părţii de hidrogeologie şi transportul poluantului imiscibil 
 
29. 1995 Evaluarea condiţiilor de sedimentare în cadrul Pliocenului superior din partea vestică a bazinului Dacic 
(câmpurile miniere Jilţ). – (autor principal) 
 
30. 1996 Studiul privind variaţia regimului hidrodinamic în zonele de influenţă a lucrărilor miniere pentru cărbuni 
din Oltenia, sectorul Motru – Amaradia, jud. Gorj şi modalităţi de utilizare a apelor deversate - coautor 

FORADEX S.A. PERIOADA 2000 - 2003 
 
31. 2000 - 2003 Peste 70 de proiecte tehnice de execuţie ale puţurilor de alimentare cu apă în judeţele Dâmboviţa, 
Giurgiu, Teleorman, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Olt, Ilfov, Vrancea, Bacău, Vaslui 
 
 32. 2002 – Raport tehnic asupra surseie de alimentare cu apă , proiect nr. 101 jud. Dâmboviţa, comuna Comişani, 
sate Comişani şi Lazuri – proiect Mivan - Kier Joint Venture (autor principal) 
 



33. 2002 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă , proiect nr. 113 jud. Dâmboviţa, comuna Dobra, sate 
Mărceşti - proiect Mivan - Kier Joint Venture (autor principal) 
 
34. 2002 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă , proiect nr. 115 jud. Dâmboviţa, comuna Dobra, sate 
Dobra - proiect Mivan - Kier Joint Venture (autor principal) 
 
35. 2002 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă , proiect nr. 612 jud. Mehedinţi, comuna Burila Mare, 
sate Burila Mare - proiect Mivan - Kier Joint Venture (autor principal) 
 
36. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă , proiect nr. 608 A jud. Mehedinţi, comuna Hinova, sate 
Hinova - proiect Mivan - Kier Joint Venture (autor principal) 
 
37. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă , proiect nr. 608 B jud. Mehedinţi, comuna Hinova, sate 
Bistriţa - proiect Mivan - Kier Joint Venture (autor principal) 
 
38. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă , proiect nr. 604 jud. Mehedinţi, comuna Şimian, sate 
Cerneţi, Dedoviţa Nouă - proiect Mivan - Kier Joint Venture (autor principal) 
 
39. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă , proiect nr. 610 jud. Mehedinţi, comuna Devesel, sate 
Devesel, Scăpău - proiect Mivan - Kier Joint Venture (autor principal) 
 
40. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă , proiect nr. 104 jud. Dâmboviţa, comuna Ocniţa, sate 
Ocniţa – proiect Mivan - Kier Joint Venture (autor principal) 
 
41. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă , proiect nr. 105 B jud. Dâmboviţa, comuna Cândeşti, 
sate Dragodăneşti - – proiect Mivan - Kier Joint Venture (autor principal) 
 
42. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă , proiect nr. 109 jud. Dâmboviţa, comuna Nucet, sate 
Ilfoveni - proiect Mivan - Kier Joint Venture (autor principal) 
 
43. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă , proiect nr. 111 jud. Dâmboviţa, comuna Nucet, sate 
Nucet, Cazaci - proiect Mivan - Kier Joint Venture (autor principal) 
 
44. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă , proiect nr. 105 A jud. Dâmboviţa, comuna Cândeşti, 
sate Cândeşti Deal - proiect Mivan - Kier Joint Venture (autor principal) 
 
45. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă, puţurile 21H, 22H, 23H, 24H jud. Vrancea, comuna 
Vulturu, - proiect Solel Boneh – Tahal Joint Venture (coautor) 
 
46. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă, puţurile 25H, 26H, 27H, 28H, 29H jud. Vrancea, comuna 
Suraia, - proiect Solel Boneh – Tahal Joint Venture (coautor) 
 
47. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă, puţurile 9H, 10H, 11H, jud. Vrancea, comuna Gura 
Caliţei, - proiect Solel Boneh – Tahal Joint Venture (coautor) 
 
48. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă, puţurile 1H, jud. Vrancea, comuna Gugeşti Oreavu, - 
proiect Solel Boneh – Tahal Joint Venture (coautor) 
 
49. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă, puţurile 2H, 3H, jud. Vrancea, comuna Boloteşti, - 
proiect Solel Boneh – Tahal Joint Venture (coautor) 
 
50. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă, puţurile 12H, 13H, 14H jud. Vrancea, comuna Cârligele, 
- proiect Solel Boneh – Tahal Joint Venture (coautor) 
 
51. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă, puţurile 117H, 118H, jud. Olt, comuna Vultureşti, - 
proiect Solel Boneh – Tahal Joint Venture (coautor) 
 
52. 2003 – Raport tehnic asupra sursei de alimentare cu apă, puţurile 114H, jud. Olt, comuna Curtişoara, - proiect 
Solel Boneh – Tahal Joint Venture (coautor) 



	

S. C. FITPOL - 2003 
 
53. 2003 – Expertizarea şi evaluarea influenţei de canalizare internă din cadrul S. C. Vulcan S. A., platforma Dealul 
Spirii asupra acviferului freatic (coautor) 
 

C. C. MEDIU - 2004 
 
54. 2004 - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru “Depozit nou de zgură şi cenuşă Gârla” 
aparţinând S. C. Electrocentrale Rovinari S.A. (coautor) 
 

S.C. ISPIF S.A. – 2004 
 
55. 2004 – Raport geotehnic şi hidrogeologic executat în perimetrul fabricii de sticlă Saint-Gobain – Călăraşi 
(coautor cap. Hidrogeologie) 
 
S.C. GEOAQUA CONSULT S.R.L – 2005 - prezent 
 
56. 2005. - Proiect cu privire la realizarea de prospecţiuni hidrogeologice de pentru ape minerale naturale în Bazinul 
Dornei, jud. Suceava. Contract cu Coca – Cola HBC (Autor principal) 
 
57. 2005 - . ”Proiectare şi reabilitare sisteme de alimentare cu apă pentru unităţi şcolare” 
-pachet Oltenia w/rep 13/ncb water/04/2004 lot b. Studii hidrogeologice pentru alimentarea cu apă subterană a 
şcolilor din localităţile Alimăneşti, com. Izvoarele; Berindei, com. Dăneasa; Ghimpeţeni, com. Nicolae Titulescu; 
Hotărani, com. Fărcaşele; Izvoarele, com. Izvoarele; Jieni, com. Rusăneşti; Radomireşti, com. Radomireşti, Slăveni, 
com. Gostavăţu, Traian, com. Traian, Vădăstriţa, com. Vădăstriţa şi Valea Mare, com. Valea Mare, judeţul Olt. 
Contract cu S. C. Celler Brunnenbau S.R.L. (Autor principal) 
 
58. 2005 - . ”Proiectare şi reabilitare sisteme de alimentare cu apă pentru unităţi şcolare” 
-pachet Oltenia w/rep 13/ncb water/04/2004 lot b. Proiect tehnic pentru alimentarea cu apă subterană a şcolilor din 
localităţile Alimăneşti, com. Izvoarele; Berindei, com. Dăneasa; Ghimpeţeni, com. Nicolae Titulescu; Hotărani, com. 
Fărcaşele; Izvoarele, com. Izvoarele; Jieni, com. Rusăneşti; Radomireşti, com. Radomireşti, Slăveni, com. 
Gostavăţu, Traian, com. Traian, Vădăstriţa, com. Vădăstriţa şi Valea Mare, com. Valea Mare, judeţul Olt – partea cu 
privire la proiectarea tehnică a lucrărilor de execuţie a puţului forat. Contract cu S. C. Celler Brunnenbau S.R.L. 
(Autor principal) 
 
59. 2005 - . ”Proiectare şi reabilitare sisteme de alimentare cu apă pentru unităţi şcolare” 
-pachet Oltenia w/rep 13/ncb water/04/2004 lot b. Studii hidrogeologice pentru alimentarea cu apă subterană a 
şcolilor din localităţile Bistreţ, com. Bistreţ; Breasta, com. Breasta; Lişteava, com. Ostroveni; Maglavit, com. 
Maglavit; Mârza, com. Sălcuţa; Negoi, com. Negoi; Ostroveni, com. Ostroveni; Plopşor, com. Sălcuţa; Popânzăleşti, 
com. Drago       teşti; Răeieţi, com. Sadova; Salcia, com. Argetoaia; Secu, com. Secu; Terpeziţa, com. Terpeziţa; 
judeţul Dolj. Contract cu S. C. Celler Brunnenbau S.R.L. (Autor principal) 
 
60. 2005 - . ”Proiectare şi reabilitare sisteme de alimentare cu apă pentru unităţi şcolare” 
-pachet Oltenia w/rep 13/ncb water/04/2004 lot b. Proiect tehnic pentru alimentarea cu apă subterană a şcolilor din 
localităţile Bistreţ, com. Bistreţ; Breasta, com. Breasta; Lişteava, com. Ostroveni; Maglavit, com. Maglavit; Mârza, 
com. Sălcuţa; Negoi, com. Negoi; Ostroveni, com. Ostroveni; Plopşor, com. Sălcuţa; Popânzăleşti, com. Dragoteşti; 
Răeieţi, com. Sadova; Salcia, com. Argetoaia; Secu, com. Secu; Terpeziţa, com. Terpeziţa; judeţul Dolj – partea cu 
privire la proiectarea tehnică a lucrărilor de execuţie a puţului forat. Contract cu S. C. Celler Brunnenbau S.R.L. 
(Autor principal) 
 

61. 2005 - . Caiet de sarcini privind execuţia de puţuri forate la Coca-Cola HBC, filiala Timişoara. Contract cu Coca – 
Cola HBC (Autor principal) 

 



62. 2005 - . Program şi instrucţiuni de lucru cu privire la reabilitarea puţului forat F4. de la Coca - Cola HBC, filiala 
Timişoara. Contract cu Coca – Cola HBC (Autor principal) 
 
63. 2005 - . Studiu hidrologic şi hidrogeologic pentru protecţia Centrului de Prezentare şi promovare a produselor a 
S.C. Aeroteh S.A. – localitatea Eşelniţa, jud. Mehedinţi. Contract cu S.C. Aeroteh S.A. Bucureşti. (Autor principal) 
 
64. 2005 - . Studiu de amplasament pentru factorii de mediu, climă, resurse de apă, geologie, în cadrul studiului de 
fezabilitate al autostradei Bucureşti – Constanţa, sectorul Cernavodă – Constanţa. Contract cu S.C. CC Mediu S.R.L 
Bucureşti. (Autor principal) 
 
65. 2006 Prospecţiuni hidrogeologice pentru ape minerale naturale in bazinul Dornelor, perimetrul Ouşoru – Livada 
– Poiana Coşnei – Coşna – Poiana Stampei – Piatra Fantânele – Nord Dornişoara, raport de etapă 2005 (Autor 
principal) 
 
66. 2006 Perimetrul Izvorul Alb – Valea Bancului. Proiect tehnico – economic privind programul de explorare propus 
(Autor principal) 
 
67. 2006 Perimetrul Negrişoara – Poiana Negri. Proiect tehnico – economic privind programul de explorare propus 
(Autor principal) 
 
68. 2006 Perimetrul Podu Coşnei. Proiect tehnico – economic privind programul de explorare propus (Autor 
principal) 
 
69. 2006 Perimetrul Izvorul Alb – Valea Bancului. Proiect tehnic pentru refacerea mediului (Autor principal) 
 
70. 2006 Perimetrul Podu Coşnei. Proiect tehnic pentru refacerea mediului (Autor principal) 
 
71. 2006 Perimetrul Negrişoara – Poiana Negri. Proiect tehnic pentru refacerea mediului (Autor principal) 
 
72. 2006 Elaborarea pentru Dorna Apemin, în Bazinul Dornelor, pe o suprafaţă de circa 700 Km2 a hărţilor sc. 1: 50 
000 în sistem GIS: (Autor principal) 
Harta fizico – topografica generală 
Harta geomorfologică 
Harta pantelor 
Harta hipsometrica 
Harta temperaturilor medii multianuale 
Harta precipitaţiilor medii multianuale 
Harta precipitaţiei nete medii multianuale 
Harta evapotranspiraţiei medii multianuale 
Harta hidrologică generală 
Harta infiltraţiei totale 
 
73. 2006. Proiect cercetare națională INFOSOC. ”Sistem Informatic Integat pentru elaborarea Atlasului Apelor 
Subterane din Romania” Fundamentarea conceptiei sistemului informatic integrat pentru elaborarea Atlasului 
Apelor Subterane. Analiza obiectivelor specifice. Stabilirea componentelor sistemului - Etapa I (Autor principal) 
 
74. 2006. Program de cercetare geologică anul I contractual perimetrul Izvorul Alb – Valea Bancului  (licenţa de 
explorare nr. 7764/ 23.10.2006) (Autor principal) 
 
75. 2006. Program de cercetare geologică anul I contractual perimetrul Negrișoara – Poiana Negri (licenţa de 
explorare nr. 7768/ 23.10.2006) (Autor principal) 
 
76. 2006. Program de cercetare geologică anul I contractual perimetrul Podu Coșnei (licenţa de explorare nr. 7769/ 
23.10.2006) (Autor principal) 
 
77. 2007 .Perimetrul Izvorul Alb – Valea Bancului. Raport privind interpretarea geologica a imaginilor satelitare si 
aerofotogrametrice (Autor principal) 
 
78. 2007 Perimetrul Negrişoara – Poiana Negri. Raport privind interpretarea geologica a imaginilor satelitare si 
aerofotogrametrice (Autor principal) 



 
79. 2007 Perimetrul Podu Coşnei. Raport privind interpretarea geologica a imaginilor satelitare si 
aerofotogrametrice (Autor principal) 
 
80. 2007 Studiu hidrogeologic pentru valorificare apelor subterane în perimetrul Valea Botei – Izvorul Dulce, jud. 
Buzău (lucrare în colaborare cu Institutul de Geologie al României) - (coautor) 
 
 
81. 2007. Studiu hidrogeologic privind posibilităţile de alimentare cu apă ale satului Brateiu, comuna Brateiu, jud. 
Sibiu (Autor principal) 
 
82. 2007. Studiu hidrogeologic privind posibilităţile de alimentare cu apă ale satului Copşa Mare, comuna Biertan, 
jud. Sibiu (Autor principal) 
 
83. 2007. Studiu hidrogeologic privind posibilităţile de alimentare cu apă ale satului Richiş, comuna Biertan, jud. 
Sibiu (Autor principal) 

 
84. 2007. Proiect hidrogeologic privind execuţia lucrărilor pilot de drenare – detensionare pe amplasamentul 
arhitectonic din str. Dr. Felix şi str. Alexandru Ioan Cuza. Autor principal. 

 
85. 2007. Proiect cercetare națională INFOSOC. ”Sistem Informatic Integat pentru elaborarea Atlasului Apelor 
Subterane din Romania. Elaborarea structurii bazei de date a sistemului” - Etapa II. (Autor principal) 
 
86. 2007. Proiect cercetare națională INFOSOC. ”Sistem Informatic Integat pentru elaborarea Atlasului Apelor 
Subterane din Romania. Metodologia de cartografiere a acviferelor” - Etapa III. (Autor principal) 

 

87. 2007. Proiect cercetare națională PNCDI II – Parteneriate nr. 31083. ”Fundamentarea ştiinţifică, modelarea 
conceptuală (şi numerică) a structurilor acvifere în vederea protecţiei şi utilizării durabile a resurselor de apă 
(subterană) din partea sudică a României. Evaluarea preliminară a structurilor acvifere şi a corpurilor de apă din 
partea sudică a României. Etapa 1”. (Autor principal) 

 
 
88. 2008. Studiu hidrogeologic privind delimitarea acviferelor si efectul factorului hidrogeologic asupra terenului in 
zonele cu alunecari de teren din perimetrele Motru, Telega, Slănic Prahova. Autor principal  

 
89. 2008. Studiu hidrogeologic si geotehnic pentru alimentarea cu apa, comuna Platonești, județul Ialomița. 
Autor principal 

 
90. 2008. Studiu hidrogeologic si geotehnic pentru alimentarea cu apa a complexului hotelier Vila 23 din Snagov. 
Autor principal 

 
91. 2008. Proiect cercetare națională INFOSOC. ”Sistem Informatic Integat pentru elaborarea Atlasului Apelor 
Subterane din Romania. Realizarea prototipului de harta” - Etapa IV (coautor) 
 

92. 2008. Studiu hidrogeologic si geotehnic pentru alimentarea cu apa ansamblu locuinte Popesti Leordeni, Ilfov. 
Autor principal 

 
93. 2008. Proiect cercetare națională INFOSOC. ”Sistem Informatic Integat pentru elaborarea Atlasului Apelor 
Subterane din Romania. Elaborarea unui sistem de monitorizare si actualizare a hartilor hidrogeologice” - Etapa 
V. Coautor 
 
94.  2008. Proiect cercetare națională INFOSOC. ”Sistem Informatic Integat pentru elaborarea Atlasului Apelor 
Subterane din Romania. Raport final”. Coautor 

 
95. 2008. Proiect hidrogeologic privind execuţia lucrărilor pilot de drenare – epuisment pe amplasamentul 
arhitectonic rezidenţial din zona Sema Park. (Autor principal) 
 
96. 2008. Program de cercetare geologică anul II contractual perimetrul Izvorul Alb – Valea Bancului  (licenţa de 
explorare nr. 7764/ 23.10.2006). (Autor principal) 



 
97. 2008. Program de cercetare geologică anul II contractual perimetrul Negrișoara – Poiana Negri (licenţa de 
explorare nr. 7768/ 23.10.2006). (Autor principal) 
 
98. 2008. Program de cercetare geologică anul II contractual perimetrul Podu Coșnei (licenţa de explorare nr. 7769/ 
23.10.2006). (Autor principal) 
 
99. 2008. Proiect cercetare națională PNCDI II – Parteneriate nr. 31083. ”Fundamentarea ştiinţifică, modelarea 
conceptuală (şi numerică) a structurilor acvifere în vederea protecţiei şi utilizării durabile a resurselor de apă 
(subterană) din partea sudică a României. Constituirea unei baze de date unitarã privind structurile acvifere şi 
corpurile de apã. Continuarea colectãrii de date. Etapa 2.” Autor principal partener Geo Aqua 
 
100. 2008. Studiu hidrogeologic referitor la evaluarea riscului de contaminare a resursei de apă subterană de 
adâncime din zona fabricii Coca Cola Timişoara şi elaborarea strategiei de protecţie a acesteia. Arh. Geo Aqua 
Consult, Arh. Coca Cola Timișoara, Arh. INHGA București. (Autor principal) 
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102. 2009. Studiu hidrogeologic privind proiectarea lucrărilor de drenare – epuisment pe amplasamentul 
arhitectonic rezidenţial din zona Sema Park. (Autor principal) 
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104. 2009. Program de cercetare geologică anul III contractual perimetrul Negrișoara – Poiana Negri (licenţa de 
explorare nr. 7768/ 23.10.2006). (Autor principal) 
 
105. 2009. Program de cercetare geologică anul III contractual perimetrul Podu Coșnei (licenţa de explorare nr. 
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106. 2009. Caiet de sarcini privind proiectarea şi realizarea de puţuri forate pentru alimentarea cu apă a oraşului 
Urzicinei, jud. Ialomiţa. (Autor principal) 

 
107. 2009. Studiu hidrogeologic pentru alimentarea cu apa a localitatilor Izvoru-Dulce – Valea Botei şi Valea Putului 
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108. 2009. Raport geologic privind lucrarile de explorare aferente anului II contractual perimetrul Izvorul Alb – Valea 
Bancului - licenta de explorare nr. 7764/2006. Autor principal 
 
109. 2009. Raport geologic privind lucrarile de explorare aferente anului II contractual perimetrul Podu Coșnei - 
licenta de explorare nr. 7769/2006. Autor principal 
 
110. 2009. Raport geologic privind lucrarile de explorare aferente anului II contractual perimetrul Negrișoara – 
Poiana Negri - licenta de explorare nr. 7768/2006. Autor principal 

 
111. 2009. Program de cercetare geologică privind continuarea lucrărilor de explorare în anul întâi de prelungire a 
licenței în perimetrul Izvorul Alb – Valea Bancului, licență de explorare nr. 7764/2006. (Autor principal) 

 
112. 2009. Program de cercetare geologică privind continuarea lucrărilor de explorare în anul întâi de prelungire a 
licenței în perimetrul Negrișoara – Poiana Negri, licență de explorare nr. 7768/2006. (Autor principal) 

 
113. 2009. Proiect cercetare națională PNCDI II – Parteneriate nr. 31083. ”Fundamentarea ştiinţifică, modelarea 
conceptuală (şi numerică) a structurilor acvifere în vederea protecţiei şi utilizării durabile a resurselor de apă 
(subterană) din partea sudică a României. Elaborarea modelului conceptual al structurilor acvifere şi delimitarea 
spaţialã şi calitativã a corpurilor de apã. Etapa 3.” Autor principal pentru partener 1 
 

114. 2010. Raport privind rezultatul lucrărilor de exploatare din perimetrul Izvorul Alb – Valea Bancului, jud. 
Suceava. Licența nr. 7764/23.10.2006. (Autor principal) 
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117. 2010. Raport privind rezultatele lucrărilor de explorare executate în primul an contractual de prelungire a 
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121. 2010. Proiect cercetare națională PNCDI II – Parteneriate nr. 31083. ”Fundamentarea ştiinţifică, modelarea 
conceptuală (şi numerică) a structurilor acvifere în vederea protecţiei şi utilizării durabile a resurselor de apă 
(subterană) din partea sudică a României. Variații piezometrice în acvifere din sud estul României. Etapa 4.” 
Autor principal partener 1  
 
122. 2010. Proiect cercetare națională PNCDI II – Parteneriate nr. 31083. ”Fundamentarea ştiinţifică, modelarea 
conceptuală (şi numerică) a structurilor acvifere în vederea protecţiei şi utilizării durabile a resurselor de apă 
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123. 2010. Proiect cercetare națională PNCDI II – Parteneriate nr. 31083. ”Fundamentarea ştiinţifică, modelarea 
conceptuală (şi numerică) a structurilor acvifere în vederea protecţiei şi utilizării durabile a resurselor de apă 
(subterană) din partea sudică a României. Raport final.” Autor principal partener 1. 

 
124. 2010. Proiect cercetare SIMPA. Platforma de gestiune a apei subterane din mediul sedimentar in zone urbane. 
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mică adâncime din zona Colentina – municipiul București. (coautor) 
 
125. 2010. Proiect cercetare SIMPA. Platforma de gestiune a apei subterane din mediul sedimentar in zone urbane. 
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128. 2011. Proiect cercetare SIMPA. Platforma de gestiune a apei subterane din mediul sedimentar in zone 
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Coautor 
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132. Condiții hidrogeologice în zona Izvoarelor Dornei. Arh. Geo Aqua Consult, Arh. Geoecomar, Arh. Dorna 
Apemin. Autor principal 
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s.r.l., sat Lipanesti, com. Lipanesti, judet Prahova. (Autor principal) 
 
1341. 2012.  Preliminary hydrogeological study for the Chevron license area – Vaslui County. (Autor principal) 
 
135. 2012. Proiect cercetare SIMPA. Platforma de gestiune a apei subterane din mediul sedimentar in zone urbane. 
Metodologii pentru definirea tipologiilor limitelor si a conectivitatii dintre sedimente si parametrizarea hidraulica a 
acestora. Coautor 
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138. 2012. Raport semestrial de producție. Semestrul I 2012. Perimetrul Delul Floreni, jud. Suceava. Arh. Dorna 
Apemin, Arh. CITRM Câmpulung Moldovenesc. (Autor principal) 
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(Autor principal) 
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147. 2013. Studiu hidrogeologic privind protecția apelor subterane în zona adiacentă amenajării lucrărilor foraj 
pentru sonda de explorare Paltinis 1A, comuna Bacești, judetul Vaslui. (Autor principal) 
 
148. 2013. Studiu hidrogeologic privind protecția apelor subterane în zona adiacentă amenajării lucrărilor foraj 
pentru sonda de explorare Popeni 1A, comuna Găgești, judetul Vaslui. (Autor principal) 
 
149. 2013. Studiu hidrogeologic privind protectia apelor subterane in zona adiacenta amenajarii lucrarilor de foraj 
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150. 2013. Studiu hidrogeologic privind protecția apelor subterane în zona adiacentă amenajării lucrărilor foraj 
pentru sonda de explorare Siliștea 1A, comuna Pungești, județul Vaslui. (Autor principal) 
 
151. 2013. Raport semestrial de producție. Semestrul I 2013. Apă minerală necarbogazoasă. Perimetrul Izvorul Alb, 
jud. Suceava. Arh. Dorna Apemin, Arh. CITRM Câmpulung Moldovenesc. (Autor principal) 
 



152. 2013. Raport semestrial de producție. Semestrul I 2013. Apă minerală carbogazoasă. Perimetrul Delul Floreni, 
jud. Suceava. Arh. Dorna Apemin, Arh. CITRM Câmpulung Moldovenesc. (Autor principal) 
 
153. 2013. Documentatie pentru evaluarea rezervelor/resurselor de apa minerala naturala din perimetrul Negrisoara 
– Poiana Negrii, judetul Suceava, licenta de explorare 7768 / 2006. Arh. Dorna Apemin, Arh. ANRM București. (Autor 
principal). (Autor principal) 
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Zacamantul de ape minerale naturale carbogazoase Negrisoara – Poiana Negrii, Judetul Suceava. Arh. Dorna 
Apemin, Arh. ANRM București. (Autor principal) 
 
155. 2013. Studiu hidrogeologic pentru instituirea perimetrelor de protectie hidrogeologica aferente forajelor de 
explorare – exploatare a zacamantului de apa minerala carbogazoasa din perimetrul Negrisoara – Poiana Negrii, 
judetul Suceava. Licenta de explorare 7768 / 2006. Arh. Dorna Apemin, Arh. ANRM București. (Autor principal) 
 
156. 2013. Studiu hidrogeologic pentru instituirea zonelor de protectie sanitară aferente forajelor de explorare – 
exploatare a zacamantului de apa minerala carbogazoasa din perimetrul Negrisoara – Poiana Negrii, judetul 
Suceava. Licenta de explorare . 7768 / 2006. Arh. Dorna Apemin, Arh. ANRM București. (Autor principal) 
 
157. 2013. Planul de dezvoltare al exploatarii rezervelor de ape minerale natural din cadrul perimetrului Negrisoara – 
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(Autor principal) 
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perimetrul Negrisoara – Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava - licenta de explorare nr. 7768 / 
2006. (Autor principal) 
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jud. Suceava 
 
165. 2014. Preliminar de exploatare pentru anul 2015, apa minerală naturală carbogazoasă, perimetrul Dealul 
Floreni, jud. Suceava 
 
166. 2014. Raport geologic anual perimetrul de exploatare Izvorul Alb, jud Suceava apă minerală naturală 
necarbogazoasă, 2014 
 
167. 2014. Raport geologic pe semestrul II perimetrul de exploatare Izvorul Alb, jud Suceava apă minerală naturală 
necarbogazoasă, 2014 
 
168. 2014. Raport geologic pe semestrul I perimetrul de exploatare Izvorul Alb, jud Suceava apă minerală naturală 
necarbogazoasă, 2014 
 
169. 2014. Raport geologic anual perimetrul de exploatare Dealul Floreni, jud Suceava apă minerală naturală 
carbogazoasă, 2014 



 
170. 2014. Raport geologic pe semestrul II perimetrul de exploatare Dealul Floreni, jud Suceava apă minerală 
naturală carbogazoasă, 2014 
 
171. 2014. Raport geologic pe semestrul I perimetrul de exploatare Dealul Floreni, jud Suceava apă minerală 
naturală carbogazoasă, 2014 
 
172. 2014. Documentatie pentru obtinerea avizului de exploatare experimentala cu imbuteliere perimetrul 
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173. 2014. Documentație pentru reevaluarea rezervelor / resurselor de apă minerală naturală din perimetrulul Izvorul 
Alb, jud. Suceava – Licență de exploatare 3116/2002 
 
174. 2014. Studiu hidrogeologic pentru instituirea zonelor de protecție sanitară aferente forajelor de explorare – 
exploatare a zacamantului de apa minerala carbogazoasa din Perimetrul Dealul Floreni, judetul Suceava - Licenta 
de exploatare 7768 / 2006 
 
175. 2014. Studiu hidrogeologic pentru instituirea perimetrelor de protectie hidrogeologica aferente forajelor de 
explorare – exploatare a zacamantului de apa minerala carbogazoasa din Perimetrul Dealul Floreni, judetul Suceava 
- Licenta de exploatare 7768 / 2006 
 
 
176. 2015. Plan de refacere a mediului pentru activitatea de exploatare a apelor minerale naturale din perimetrul 
Izvorul Alb, comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava  
 
177. 2015. Proiect tehnic de refacere a mediului pentru activitatea de exploatare a apelor minerale naturale din 
perimetrul Izvorul Alb, comunba Dorna Candrenilor, jud. Suceava 
 
178. 2015. Plan de refacere a mediului pentru activitatea de exploatare a apelor minerale naturale din perimetrul 
Dealul Floreni, comunba Dorna Candrenilor, jud. Suceava, licență de exploatare nr. 6945/2006 
 
179. 2015. Proiect tehnic de refacere a mediului pentru activitatea de exploatare a apelor minerale naturale din 
perimetrul Dealul Floreni, comunba Dorna Candrenilor, jud. Suceava, licență de exploatare nr. 6945/2006 
 
180. 2015. Preliminar de exploatare pentru anul 2016, apa minerală naturală necarbogazoasă, perimetrul Izvorul Alb, 
jud. Suceava 
 
181. 2015. Preliminar de exploatare pentru anul 2016, apa minerală naturală carbogazoasă, perimetrul Dealul 
Floreni, jud. Suceava 
 
182. 2015. Raport geologic anual perimetrul de exploatare Izvorul Alb, jud Suceava apă minerală naturală 
necarbogazoasă, 2015 
 
183. 2015. Raport geologic pe semestrul II perimetrul de exploatare Izvorul Alb, jud Suceava apă minerală naturală 
necarbogazoasă, 2015 
 
184. 2015. Raport geologic pe semestrul I perimetrul de exploatare Izvorul Alb, jud Suceava apă minerală naturală 
necarbogazoasă, 2015 
 
185. 2015. Raport geologic anual perimetrul de exploatare Dealul Floreni, jud Suceava apă minerală naturală 
carbogazoasă, 2015 
 
186. 2015. Raport geologic pe semestrul II perimetrul de exploatare Dealul Floreni, jud Suceava apă minerală 
naturală carbogazoasă, 2015 
 
187. 2015. Raport geologic pe semestrul I perimetrul de exploatare Dealul Floreni, jud Suceava apă minerală 
naturală carbogazoasă, 2015 
 
188. 2015. Documentatie pentru obtinerea avizului de exploatare experimentala cu imbuteliere perimetrul 
Negrisoara-Poiana Negrii, Jud Suceava apă minerală naturală carbogazoasă, iulie 2015 



 
189. 2015. Completare la documentatia pentru reevaluarea rezervelor/resurselor de apă minerală naturală din 
perimetrul Izvorul Alb, Judetul Suceava, licență de exploatare 3116 / 2002 
 
190. 2016. Studiu hidrogeologic pentru alimentarea cu apă subterană a platformei industriale Sânandrei, jud. Timiș  
 
191. 2016 Specificație tehnică privind execuţia de puţuri forate pe platforma industrială Sânandrei, jud. Timiș 
 
192. 2016. Studiu privind evaluarea riscului pentru amplasamentul fostului depozit de produse petroliere Tulcea, 
jud. Tulcea” 
 
193. 2016. Studiu hidrogeologic referitor la rezultatele marcarii cu trasori ecologici in zona forajelor F5 și F8 SNAM, 
din perimetrul de exploatare a apei minerale Poiana Vinului, jud. Suceava 
 
194. 2017. Raport hidrogeologic referitor la proiectarea construcției viitoarelor captări ale apei minerale pe pârâul Secu ”Moara 
Dracu”, jud. Suceava 
 
195. 2017. Studiu hidrogeologic privind originea amoniului din zăcământul hidromineral Poiana Negrii, jud. Suceava.,  
 

196. 2017. Raport hidrogeologic și tehnic - sursa de alimentare cu apă - forajele FH1 - F1a s și FH2 – F1ams 
Sânandrei, jud. Timis 
 

197. 2018. Studiu hidrogeologic pentru instituirea zonelor de protectie sanitara și a perimetrelor hidrogeologice ale 

captărilor de apă subterană Beipunar și Ciripciu, județul Tulcea  

 
198. 2018. Proiect tehnic (pt) pentru foraj de cercetare hidrogeologică cu adâncimea de 400 m amplasat în zona 
localităţii Cocu, jud. Arges 
 
199. 2018. Studiu hidrogeologic referitor la originea amoniului în apele minerale naturale îmbuteliate în sursele 
aferente perimetrului Borșa – Valea Vinișorului, jud. Maramureș 
 
200. 2018. Studiu hidrogeologic referitor la originea amoniului în apele minerale naturale îmbuteliate în sursele 
aferente perimetrului Racu – Dealu Bogat, jud. Harghita 
 
201. 2018. Studiu hidrogeologic referitor la originea amoniului în apele minerale naturale îmbuteliate în sursele 
aferente perimetrului Jigodin, jud. Harghita 
 
202. 2018. Studiu hidrogeologic referitor la originea amoniului în apele minerale naturale îmbuteliate în sursele 
aferente perimetrului Boholt, jud. Hunedoara 
 
203. 2018. Studiu hidrogeologic referitor la originea amoniului în apele minerale naturale îmbuteliate în sursele 
aferente perimetrului Poiana Vinului, jud. Suceava 
 
204. 2018. Studiu hidrogeologic referitor la originea amoniului în apele minerale naturale îmbuteliate în sursele 
aferente perimetrului Sâncrăieni, jud. Harghita 
 
205. 2018. Studiu hidrogeologic referitor la originea amoniului în apele minerale naturale îmbuteliate în sursele 
aferente perimetrului Vâlcele, jud. Covasna 
 
206. 2018. Studiu hidrogeologic referitor la originea amoniului în apele minerale naturale îmbuteliate în sursele 
aferente perimetrului Zizin, jud. Brașov 
 
207. 2019. Expertiza tehnica pentru intrarea in legalitate a forajelor de alimentare cu apa: F1 coloana pvc dn 250/225 
mm - adancimea de 240 m (FH1 – F1as) și F2 coloana pvc dn 225 mm - adancimea de 90 m (FH2 - F2ams), str. Bernd 
Braun nr. 1, comuna Sânandrei, sat Sânandrei, înscris în cf 109945 Ssânandrei, cad. 109945, jud. Timiș, beneficiar B. 
Braun Pharmaceuticals s.a. 
 



208. 2019. Studiu hidrogeologic privind originea amoniului în apele minerale din perimetrul Băcâia, 
jud. Hunedoara. Contract 6571/26 august 2019,. Arh. SNAM S.A., Geo Aqua Consult 

209. 2019. Studiu hidrogeologic privind originea amoniului în apele minerale din perimetrul Bixad 
- Olt, jud. Covasna și Harghita. Contract 6571/26 august 2019,. Arh. SNAM S.A., Geo Aqua Consult 

210. 2019. Studiu hidrogeologic privind originea amoniului în apele minerale din perimetrul Bodoc, 
jud. Covasna. Contract 6571/26 august 2019,. Arh. SNAM S.A., Geo Aqua Consult 

211. 2019. Studiu hidrogeologic privind originea amoniului în apele minerale din perimetrul Malnaș 
Băi, jud. Covasna. Contract 6571/26 august 2019,. Arh. SNAM S.A., Geo Aqua Consult 

212. 2019. Studiu hidrogeologic privind originea amoniului în apele minerale din perimetrul 
Siculeni, jud. Harghita. Contract 6571/26 august 2019,. Arh. SNAM S.A., Geo Aqua Consult 

213. 2019. Studiu hidrogeologic privind originea amoniului în apele minerale din perimetrul Târgu 
Secuiesc, jud.Covasna. Contract 6571/26 august 2019,. Arh. SNAM S.A., Geo Aqua Consult 

214. 2020. "Servicii de proiectare actualizare studiu de prefezabilitate si studiu de fezabilitate pentru 
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