PRIMUL ANUNȚ AL SIMPOZIONULUI
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ
„GRIGORE ANTIPA“ CONSTANȚA
ȘI
ASOCIATIA BALCANICĂ DE MEDIU
ANUNȚĂ ORGANIZAREA
SIMPOZIONULUI

„PROTECȚIA ECOSISTEMULUI
MĂRII NEGRE ȘI GESTIONAREA DURABILĂ A
ACTIVITĂȚILOR MARITIME“
Ediția a VII-a
30-31 octombrie 2015

Constanța, ROMÂNIA
și care marchează:
Ziua Internațională a Mării Negre
și
celebrarea a 45 de ani de la înființarea institutului
SECȚIUNI
Secțiunea I - Oceanografie și Inginerie Marină
Secțiunea II - Ecologie Marină / Protecția Mediului
Secțiunea III – Utilizarea Durabilă a Resurselor Marine
Secțiunea IV - Educație Ecologică și Conștientizare
CONDIȚII REDACTARE
Limba oficială a simpozionului este limba engleză.
Timpul alocat prezentării comunicărilor este de 10 minute.
Pentru prezentarea lucrărilor, organizatorii asigură condițiile de folosire a retroproiecției și de
prezentare în Microsoft PowerPoint.
ABSTRACTUL
Titlul și abstractul comunicării vor fi redactate în limba engleză, pe maximum o pagină A4.
Formatul abstractului poate fi descărcat de pe website-ul www.rmri.ro.
LUCRAREA IN EXTENSO
Condițiile de redactare a lucrării pot fi consultate pe website-ul www.rmri.ro.
Lucrările prezentate se vor publica în jurnalul INCDM „Recherches Marines“, care va fi
editat și tipărit până la data Simpozionului, si postate pe website-ul INCDM; un număr redus
de lucrări selectate vor fi publicate în Journal of Environmental Protection and Ecology
(JEPE).

POSTERE
Pe întreaga durată de desfășurare a Simpozionului, se organizează o sesiune de postere
pentru toate cele patru secțiuni științifice. Toate posterele au același grad de importanță ca
prezentările orale.
Modul de prezentare (oral sau poster) va fi stabilit de către organizatori și va fi comunicat
înainte de data limită de transmitere a lucrării in extenso (nu mai târziu de 30.09.2015).

CALENDAR
Înscrierea
se
face
online,
începând
cu
15.06.2016,
pe
website-ul
http://www.rmri.ro/Home/Publications.Symposia.html
Abstractele și lucrările in extenso se transmit, pe adresa de e-mail:
nimrdsymposium@alpha.rmri.ro.
!!! Termenul limită pentru înscriere și transmitere a abstractului este 01.09.2015.
!!! Termenul limită pentru transmiterea lucrării in extenso este 15.10.2015.

NOTĂ!
Pentru participanții externi, din țară sau din străinătate, cheltuielile de deplasare sunt
suportate de aceștia. Organizatorii își asumă sarcina rezervării locurilor de cazare, cu condiția
unei solicitări în timp util în acest sens.
Participarea la Simpozion nu este condiționată de redactarea unei lucrări, fiind un eveniment
științific deschis.
Locația de desfășurare a evenimentului va fi sediul INCDM, Constanța bd. Mamaia nr. 300.
DETALII ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE
INCDM „Grigore Antipa“, tel. 0241/540.870, fax: 0241/831.274
Dr. Mariana Golumbeanu: mgolumbeanu@alpha.rmri.ro
Drd. Magda Nenciu: mnenciu@alpha.rmri.ro

PROGRAMUL PRELIMINAR
AL SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL

„PROTECȚIA ECOSISTEMULUI
MĂRII NEGRE ȘI GESTIONAREA DURABILĂ A
ACTIVITĂȚILOR MARITIME“
Ediția a VII-a
30-31 octombrie 2015

Constanța, ROMÂNIA
și care marchează:
Ziua Internațională a Mării Negre
și
celebrarea a 45 de ani de la înființarea institutului
30.10.2015
DESCHIDEREA OFICIALĂ A LUCRĂRILOR – sediu INCDM
09.30 - 10.00 Înregistrarea participanților
10.00 - 11.00 Deschiderea oficială a lucrărilor (sala de conferințe)
o Cuvânt de deschidere - dr. ing. Simion NICOLAEV, director general al INCDM „Grigore
Antipa“ și prof. dr. Fokion VOSNIAKOS, președinte B.EN.A.
o Cuvinte de salut ale autorităților centrale și locale
o Mesaje de la institutele de cercetare-dezvoltare și universități, ONG-uri științifice,
profesionale și pentru protecția mediului, alte organizații din țară și străinătate
11.00 - 11.30 Pauză de cafea. Conferință de presă
PREZENTĂRI ÎN PLEN
11.30 - 12.30
 “Însemnătatea Zilei Internaționale a Mării Negre” – Irina Makarenko, ofițer al
Comisiei pentru Protecția Mării Negre Împotriva Poluării
 45 de ani de la înființarea institutului de cercetări marine - dr. ing. Simion
NICOLAEV, director general al INCDM „Grigore Antipa“
 „Raport asupra evoluției mediului marin și costier în anul 2014“ - dr. ing. Tania
ZAHARIA, director științific al INCDM „Grigore Antipa“
12.30 - 13.30 Pauză de prânz

LUCRĂRI PE SECȚIUNI
30.10.2015
13.30 - 14.30 Secțiunea I - Oceanografie și inginerie marină (prezentări orale și sesiune
de postere)
14.30 - 15.30 Secțiunea II - Ecologie marină și protecția mediului (prezentări orale și
sesiune de postere)
15.30 - 16.30 Secțiunea III - Utilizarea Durabilă a Resurselor Marine (prezentări orale și
sesiune de postere)
16.30 - 17.30 Secțiunea IV - Educație ecologică și conștientizare
31.10.2015
09.30 - 10.30 Secțiunea I - Oceanografie și inginerie marină (prezentări orale și sesiune
de postere)
10.30 - 11.30 Secțiunea II - Ecologie marină și protecția mediului (prezentări orale și
sesiune de postere)
11.30 - 12.30 Secțiunea III - Utilizarea Durabilă a Resurselor Marine (prezentări orale și
sesiune de postere)
12.30 - 13.30 Secțiunea IV - Educație ecologică și conștientizare
13.30 - 15.00 Pauză de masă
15.00 - 16.00 Prezentarea rapoartelor pe secțiuni
16.30 – 17.0 0 - Adoptarea Declarației finale
Închiderea lucrărilor
SESIUNEA POSTERE
o În paralel cu desfășurarea activităților simpozionului, se organizează o sesiune de
postere pentru toate cele patru secțiuni științifice. Posterele sunt expuse pe întreg
parcursul evenimentului. Toate posterele au același grad de importanță ca
prezentările orale!
o Posterele se vor putea instala într-un interval stabilit în Sala – Muzeu a INCDM.

