
Cu faţa spre viitor

Mesaj al CNR UNESCO cu ocazia împlinii a 40 de ani de la înfiinţarea
INCDM Grigore Antipa din Constanţa

Continuator al tradiţiilor din cercetarea marină românească legată de nume
celelbre precum Emil Racoviţă, Ioan Borcea şi în special Grigore Antipa,
fondatorul şcolii româneşti de ecologie marină,  Institutul Naţional de
Cercetare – Dezvoltare Marină  ”Grigore Antipa” aniversează 40 de ani de la
înfiinţare într – o perioadă aflată sub pecetea pragmatismului şi performanţei.
Globalizarea şi aderarea la Uniunea Europeană au făcut ca tranziţia României
de la a fi o societate industrială la o societate bazată pe cunoaştere să devină o
investiţie în viitor. Un viitor în care cercetarea ştiinţifică, inovarea şi
competitivitatea se vor afla pe primul loc, alături, fără îndoială, de un sistem
educaţional performant.
Toate aceste atribute ale viitorului se regăsesc în activitatea INCDM ”Grigore
Antipa”, o demostrează acum, la 40 de ani de activitate neîntreruptă,
contractele de cercetare şi racordarea institutului la reţele europene de
cercetare ştiinţifică, cu rezultate notabile. Aducem pentru aceasta felicitări
colectivului de specialişti ai institutului, conducerii şi domnului director
general dr.ing. Simion Nicolaev.
Intervenţia CNR UNESCO este determinată şi de o colaborare concretă,
instiutul asigură preşedinţia şi secretariatul Comitetului Naţional Român de
Oceanografie, parte a Programului UNESCO de Oceanografie. Prin această
cooperare cu UNESCO, România este parte la efortul mondial de cercetări
oceanografice, de inginerie marină şi costieră, de ecologie şi protecţia
mediului, de păstrare a biodiversităţii planetei. Omagiind institutul nu putem
să nu enumerăm o parte din acţiunile pe care acesta le - a întreprins  în sfera de
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preocupări a UNESCO: cercetări, studii de impact şi programe pentru
prevenirea şi diminuarea efectelor eroziunii coastelor Mării Negre, pentru
reglementarea pescuitului şi păstrarea biodiversităţii Mării Negre, pentru
înţelegerea şi includerea biodiversităţii în Educaţia pentru Dezvoltarea
Durabilă, numeroase acţiuni de ecucaţie pentru protecţia mediului şi pentru
păstrarea biodiversităţii. Să adăugăm că institutul asigură puncte focale pentru
diverse subprograme şi baze de date ale Programului Oceanografic
Internaţional al UNESCO. Pentru această laborioasă activitate, de cele mai
multe ori realizată prin voluntariat, CNR UNESCO aduce mulţumirile sale
INCDM ”Grigore Antipa”, asigurând de întreaga sa colaborare şi pe viitor.
Un viitor în care, din punctual nostru de vedere şi prin prisma colaborării prin
Comitetul Naţional Român de Oceanografie,  misiunea institutului va fi, aceea
de a focaliza programele UNESCO relevante în România şi de a fructifica în
planul activității UNESCO valorile româneşti  din acest domeniu de cativitate.
Personal văd peste ani o catedră UNESCO şi un institut de cercetare ştiinţifică
al UNESCO – cu toată sfera lor de activitate de cercetare interdisciplinară, de
educaţie şi de cooperare internaţională – funcţionând în institutul
dumneavoastră.
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