
 
      

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Săptămâna Geologiei 

10-16 octombrie 2010 

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie 

Marină-Geoecomar vă invită în perioada 10-16 octombrie 2010  la activităţile care se vor 

desfăşura în cadrul Săptămânii Geologiei la sediul institutului din str. Dimitrie Onciul, 

nr.23-25. INCD GeoEcoMar are plăcerea de-a se alătura în acest an zecilor de instituţii din lumea 

întreagă care depun eforturi de popularizare a Ştiinţelor Pământului şi de sensibilizare a opiniei 

publice în ceea ce priveşte fragilitatea planetei noastre. 

Primele manifestări din cadrul acestui eveniment se vor desfăşura luni, 11 octombrie, în 

Aula Bibliotecii Academiei Române unde specialiştii GeoEcoMar vor participa la comunicările  

ştiinţifice cu tema "Rezultate ştiinţifice ale expediţiei Demidoff". Organizată în 1837 pe Dunăre şi 

Marea Neagră de către tânărul filantrop şi savant european de origine rusă, prinţul Anatole de 

Demidoff, expediţia aduce observaţii remarcabile în domeniile ştiinţelor naturii, inclusiv despre 

geologie şi minerit, publicate în câteva volume superb ilustrate. Expediţia a navigat pe Dunăre de 

la Budapesta la Giurgiu şi apoi a traversat Valahia şi Moldova spre Odesa.  

Cea de-a doua zi a Săptămânii Geologiei este dedicată Paleontologiei. INCD Geoecomar îl 

are ca invitat în această zi, pe Dr. Mihai E. Popa, Conferenţiar la Facultatea de Geologie şi 

Geofizică a Universităţii din Bucureşti, care va prezenta marţi, 12 octombrie, între orele 16.00 

– 17.30, în cadrul unui conferinţe, lumea fascinantă a pădurilor jurasice de la Anina, Judeţul 

Caraş-Severin, aşa cum este ea înţeleasă azi, în lumina ultimelor descoperiri ştiinţifice. Anina este 

o localitate excepţională din punct de vedere paleontologic, atât pentru fosilele de plante care se 

găsesc acolo, cât şi pentru fosilele de animale. 

Miercuri, 13 octombrie, între orele 16.00 – 17.00, iubitorii de documentare ştiinţifice 

vor putea afla istoricul şi rezultatele singurei nave de cercetări marine a României - Mare 

Nigrum, deţinută de GeoEcoMar. Cum un fost pescador oceanic a fost transformat în navă de 

cercetare, navă care a devenit la ora actuală cea mai complexă unitate de cercetare din Marea 

Neagră, veţi putea afla de la directorul general al INCD GeoEcoMar, Dr.Ing. Gheorghe 

Oaie. Activitatea propriu-zisă de cercetare, cu aspectele sale fascinante, dar şi cu obstacolele 

inerente, va fi evidenţiată şi de filmul documentar: MARE NIGRUM.   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Geologul Marian Munteanu, doctor în geologie, cercetător la Institutul Geologic al 

României, ne va împărtăşi din bogata sa experienţă ştiinţifică pe meleaguri asiatice în cadrul 

conferinţei "Un război pentru cratonul Yangtze: subducţie contra panaş de manta în Proterozoicul 

superior", joi, 14 octombrie, ora 10.00. 

Iniţiativa organizării unei Săptămâni a Geologiei, eveniment dedicat ştiinţelor 

pământului, aparţine Institutul Geologic American, care, din octombrie 1998, şi-a propus ca prin 

activităţi specifice, educaţionale şi promoţionale, să intermedieze cunoaşterea şi înţelegerea 

fenomenelor şi proceselor geologice de către o categorie cât mai largă de public. Organizată în 

fiecare an în cea de-a doua săptămână din octombrie, Săptămâna Geologiei a devenit un 

eveniment internaţional care încurajează oamenii de pretutindeni să exploreze lumea 

înconjurătoare, să înţeleagă şi să respecte Pământul. 

 

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. Infrastructura de cercetare 

modernă, bazată în special pe nave de cercetare, permite abordarea de studii complexe, cu caracter 

multidisciplinar, atât în cadrul programelor naţionale cât şi internaţionale. 

 

Parteneri media: Radio România Cultural, RADOR, www.centruldepresa.ro. 

 

Relaţii suplimentare: 

Mădălina Nailia, specialist Relaţii Publice 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GeoEcoMar 

Telefon: 021-252.55.12-245 

Mobil: 0720.531.929 

Email: madalina@geoecomar.ro. 
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