
 
      
 
 
 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Centrul Internaţional de Studii Avansate Dunăre – Delta Dunării – Marea 

Neagră – sinergii româneşti şi internaţionale 
 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie 
Marină – GeoEcoMar organizează în perioada 22-23 septembrie 2010, la Hotel Armonia din 
Bucureşti, workshopul exploratoriu “Centrul Internaţional pentru Studii Avansate Dunăre – 
Delta Dunării – Marea Neagră – sinergii româneşti şi internaţionale”, eveniment din 
cadrul conferinţei "Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din 
România". 

Workshopul “Centrul Internaţional pentru Studii Avansate Dunăre – Delta Dunării 
– Marea Neagră – sinergii româneşti şi internaţionale”, organizat de Geoecomar, are ca 
scop discutarea misiunii, a obiectivelor şi a programului ştiinţific ale unuia dintre proiectele 
strategice ale cercetării româneşti. Centrul Internaţional pentru studii avansate Dunăre – Delta 
Dunării – Marea Neagră trebuie să devină una dintre cele mai semnificative infrastructuri pan-
europene de cercetare în domeniul ştiinţelor naturale, ale mediului şi ale Pământului. Centrul va 
trebui să grupeze într-un mediu cu totul special, precum Delta Dunării, cei mai reprezentativi 
cercetători din domeniul ştiinţelor naturale şi ale Pământului.  

Cea de-a doua ediţie a conferinţei are loc la Bucureşti, în perioada 21-24 septembrie 
2010, continuând seria întâlnirilor dintre comunitatea ştiinţifică românească din ţara şi cea de 
peste hotare începută în anul 2008. Conferinţa se va desfăşura sub forma unor workshop-uri 
exploratorii, organizate pe domenii de competenţă şi în zone de deschidere în care există 
potenţial şi expertiză românească.  

 
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină -  GeoEcoMar 
reprezintă un pol de excelenţă în cercetarea domeniului marin, funcţionând ca centru european şi naţional 
pentru realizarea de studii asupra macrosistemelor de tip mare-deltă-fluviu.  

 
Coordonator eveniment: 
Dr. Adrian Stănică, Director Ştiinţific 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar 
Telefon: 021-209.49.86 
Email: astanica@geoecomar.ro 
 
Ofiţer de presă: 
Mădălina Nailia 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar 
Telefon: 0720.531.929 
Email: madalina@geoecomar.ro 
 
Informaţii utile:  
Hotel Armonia, Calea Moşilor nr. 112, Sector 2,  
Link hartă: http://www.hotelarmonia.ro/contact-135-ro.html 
Program workshop: 8.30 – 18.00,  
Pauze de cafea: 11.00 – 11.30, 16.30 – 17.00.  
 


