MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI
GEOLOGICAL SURVEY OF ROMANIA
Fondat: 1906

Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare
în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei

COMUNICAT DE PRESĂ

Workshop internaț ional EuroGeoSource
Institutul Geologic al României anunț ă desfăș urarea primului workshop internaț ional al
proiectului EuroGeoSource. Acesta va avea loc pe data de 10 martie 2011, la Budapesta, Ungaria.
Proiectul are ca scop dezvoltarea

interoperabilităț ii ș i armonizarea datelor despre resurse

energetice (petrol, gaze, cărbuni etc.) ș i minerale (metalifere, nemetalifere, minerale industriale,
roci ornamentale etc.) în Europa. Acest lucru se va materializa prin realizarea unui portal web GIS
(Geographical Information System), multi-lingvistic, ce va avea drept scop identificarea, accesarea
ș i reutilizarea informaț iei geografice integrate despre resursele energetice ș i minerale din cele 11
state europene partenere în proiect. Totodată, portalul web va dezvolta servicii pentru analiza
spaț ială a seturilor de date din diferite ț ări, precum ș i vizualizarea informaț iei pe fondul
hărț ilor tematice de interes (geologice, geografice, de planificare urbană etc.).
Proiectul EuroGeoSource a început la data de 1 aprilie 2010, se desfăș oară pe parcursul a trei ani,
face parte din European Research Area (ERA), fiind co-finanț at de către Comisia Europeană prin
programul ICT-PSP (Information Communication Technologies – Policy Support Programme).
Alegerea capitalei Ungariei ca loc de defăș urare al workshop-ului a fost determinată de faptul că
această ț ară deț ine, în primul semestru al anului 2011, preș edinț ia Uniunii Europene. În plus, în
Budapesta va avea loc, pe data de 9 martie, un meeting al asociaț iei europene Euromines, iar pe
data de 11 martie va avea loc întâlnirea producătorilor de granulate din Uniunea Europeană (Union
Européenne des Producteurs de Granulats - UEPG).
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Relatii suplimentare pot fi obț inute de la Domnul Stephan Gruijters (TNO, Olanda)
stephan.gruijters@tno.nl), coordonatorul proiectului, sau de la Doamna Anca Vîjdea (Institutul
Geologic al României, România) anca.vijdea@igr.ro

Parteneri media: Romantic Fm, Radio România Cultural, Radio Smart FM, Radio Itsy Bitsy,
Jurnalul
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onlinegallery.ro,

calendarevenimente.ro, copilul.ro, clopoţel.ro, calificativ.ro, grădiniţe.com, Ghidul Oraşelor,
www.isoscel.com , Elixir Press, TeenPress, SensoTV, www.bucuresteni.ro, www.estiri.ro.
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