INVITAȚIE
Stimată doamnă / domnule Dr. ,
Ne face o deosebită plăcere să vă anunțăm că Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare
“Delta Dunării” va organiza la Tulcea, în perioada 05 – 09 iunie 2019, al 27-lea Simpozion “Delte și
Zone Umede”, în cadrul evenimentului „Deltas & Wetlands” DDNI Scientific Event, care include
conferința finală "DANS" - Danubius RI Support (06 iunie 2019), FLOOD-serv Conference & Round
Table (07 – 08 June 2019) și Conferința "REPEAT" (07 - 09 iunie 2019) http://ddni.ro/wps/events/deltas-and- zone umede-27-simpozion / .
Valoarea Simpozionului a crescut de la un an la altul, având deja o frumoasă tradiţie şi
bucurându-se de prezentarea celor mai actuale realizări ale cercetătorilor în Rezervația Biosferei Delta
Dunării, precum și în alte zone umede de interes național și internațional. Astfel, se creează posibilitatea
identificării și discutării aspectelor științifice legate de implementarea Directivelor Europene de mediu
la nivel național, precum și a celor legate de colaborarea transfrontalieră și interregională.
Lucrările dedicate Simpozionului cuprind 4 secţiuni, acoperind mai multe domenii de cercetare:
biodiversitate şi conservarea naturii; factori de mediu, reconstrucţie ecologică şi impact antropic;
resurse naturale şi socio-economice; GIS & modelare sisteme.
Agenda manifestării cuprinde:
• Prezentări în plen ale unor personalități din lumea științifică (Keynote Speakers);
• Comunicări orale şi sub formă de postere în cadrul celor 4 secțiuni;
• Masă Rotundă: „Biodiversity Monitoring: Taxonomic approach vs. Molecular approach”;
• Prezentări PICO (Presenting Interactive Content / Prezentări cu Conținut Interactiv);
• Aplicaţie practică în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, una dintre cele mai importante
zone umede din Europa, care găzduieşte o gamă uimitoare de habitate și forme de viață, un adevărat
muzeu al biodiversității, o bancă naturală cu valoare genetică incalculabilă pentru patrimoniul natural
la nivel mondial.
Ne dorim ca acest Simpozion să fie un eveniment memorabil, ce oferă participanților un loc de
întâlnire în care experiența și cunoștințele cercetătorilor, ale companiilor private sau instituțiilor
guvernamentale să poată fi împărtășite și, în acest sens, vă adresăm invitația de a participa alături de
noi la această manifestare și de a ne transmite Formularul de înregistrare până la data de 01 Martie 2019
(anexat). Pentru detalii și intrebări vă rugăm să o contactaţi pe doamna Veronica Mosman,
e-mail: veronica.mosman@ddni.ro.
Cu deosebită considerație,
Director General
Dr. Biol. Marian TUDOR
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Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii a fost certificat ISO 9001 si
ISO 14001 pentru implementarea si mentinerea unui Sistem Integrat de Management al
Calitatii si de Mediu de catre URS
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