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Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – 
GeoEcoMar împreună cu Academia Română, Universitatea din Bucureşti şi Societatea 
Geologică a României organizează în perioada 1 – 10 octombrie 2011, cel de-al treilea 
Simpozion internaţional asupra geologiei regiunii Mării Negre. Ceremonia de deschidere va 
avea loc duminică, 2 octombrie 2011, începând cu ora 9:00, la Hotel Novotel, Sala Paris, Calea 
Victoriei, nr. 37 B, sector 1, Bucureşti. 
 
Deschiderea oficială a simpozionului este urmată de trei conferinţe plenare susţinute de Prof. 
William Ryan, de la Universitatea Columbia, care va vorbi despre evoluţia bazinului Mării Negre 
din Miocen până astăzi, Prof.Nicolae Panin, membru corespondent al Academiei Române, care va 
prezenta proiectul privind Centrul Internaţional de Studii Avansate Dunăre - Delta Dunării - 
Marea Neagră şi Prof. Valentina Yanko-Hombach, de la Institutul Avalon de Ştiinţe Aplicate 
(Canada), care va prezenta evoluţia zonei Marea Caspică-Marea Neagră-Marea Mediterană în 
ultimii 30.000 de ani. 

Sesiunile ştiinţifice pe teme privind evoluţia geologică a bazinului Mării Negre şi a zonelor  
înconjurătoare (Dobrogea, Crimeea, Caucaz, Pontide, Balcani şi Carpaţi), geologia petrolului şi 
resurse minerale, managementul zonei costiere, parcuri naţionale şi geoparcuri, vor avea loc 
începând cu ziua de 2 octombrie, orele 14.00 până în 4 octombrie, orele 18.00.  

Cel de-al treilea Simpozion internaţional asupra geologiei regiunii Mării Negre este conceput 
pentru a stimula dialogul şi colaborarea între ţările riverane Mării Negre, pentru îmbunătăţirea 
modelor ştiinţifice şi a colaborarii transfrontaliere şi pentru o mai bună înţelegere a evoluţiei 
geologice a întregii regiuni, în context regional şi continental.  

Studii specializate de geologie, privind evoluţia bazinului Mării Negre, a lanţurilor muntoase 
înconjuratoare şi a zonelor de coastă, au început în secolul al-XIX-lea şi s-au intensificat începând 
cu deceniul al-VII-lea al secolului al-XX-lea. În ultimul deceniu, zona Mării Negre a devenit din 
ce în ce mai importantă, atât ca bazin marin cu caracteristici speciale, afectat de procese anoxice 
de la o adâncime a apei mai mare de 180 m, dar mai ales pentru explorarea resurselor naturale (ex. 
hidrocarburi, gaz hidraţi, depozite minerale). De asemenea, ca bazin marin semi-închis, Marea 
Neagră se confruntă cu probleme ambientale majore, datorate impactului antropic, dar şi naturale, 
precum alunecări submarine, seismicitate accentuată, eroziune costieră, etc.  
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