
 

 

 

 

 

COMUNICAT 
 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - 
GeoEcoMar, în calitate de co-organizator, are plăcerea să anunţe deschiderea expoziţiei 
„Dobrogea, între pământ şi mare, amprenta timpului şi a omului”, un eveniment 
multiplu organizat sub egida Ambasadei Franţei în România.  
 
Expoziţia, care se va desfăşura în perioada 18 mai – 15 iulie 2012 şi care va fi găzduită de 
Muzeul Naţional de Geologie, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” şi Muzeul 
Ţăranului Român, prezintă rezultatele îndelungatei cooperări franco-române în domeniul 
ştiinţelor pământului, evoluţiei biodiversităţii şi arheologiei.  

În spaţiul expoziţional de la Muzeul „Grigore Antipa”, INCD GeoEcoMar, Institutul de 
Speologie „Emil Racoviţă” şi instituţia gazdă aduc în atenţia publicului importanţa 
descoperilor ştiinţifice ale expediţiilor marine, de la prima, întreprinsă de Grigore Antipa pe 
crucişătorul Elisabeta, până la cele mai recente expediţii întreprinse cu navele de cercetare 
ale INCD GeoEcoMar.  

În cadrul expoziţiei sunt expuse machetele navelor de cercetare, o carotă a cărei microfaună 
se va putea observa la microscop, este prezentat Situl de Interes Comunitar „Izvoarele 
sulfuroase de la Mangalia”, aflat în custodia GeoEcoMar, precum şi campaniile comune de 
cercetare a domeniului marin dintre GeoEcoMar şi Institutul Francez de Cercetare pentru 
Exploatarea Mării (IFREMER), este reconstituită peştera Movile, arie protejată aflată în 
custodia Grupului de Explorări Speologice şi Subacvatice (GESS), care ilustrează adaptările 
suferite de diverse organisme într-un mediu mai mult decât ostil. Cercetarea la bordul 
navelor GeoEcoMar precum şi expediţiile speologice subacvatice sunt ilustrate prin filmele 
documentare care vor rula în cadrul expoziţiei.  

Rezultatele ştiinţifice ale colaborării franco-române în domeniul geologiei şi arheologiei vor 
fi prezentate în cadrul celei de-a treia ediţii a Atelierelor ştiinţifice franco-române cu 
acelaşi nume care vor avea loc pe 17 şi 18 mai 2012 la Muzeul Naţional de Geologie.  

 
Relaţii suplimentare: 
Mădălina Nailia, Specialist Relaţii Publice  
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