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După cutremurul de pământ din Abruzzo (Italia), se 

vorbeşte din ce în ce mai des despre prevenirea riscurilor 
naturale. Cu acest prilej, a fost reluată ideea numirii unui 
geolog lângă fiecare instituţie publică, ceea ce face ecou 
culturii şi respectului faţă de mediul înconjurător, geologul 
făcând posibilă înlăturarea mai multor efecte negative - 
consecinţă a calamităţilor naturale.  

Cunoaşterea aprofundată a metodelor matematice şi 
fizice utilizate în procesele geologice permite precizarea 
unei serii de competenţe operative indispensabile, fie 
în domeniul cercetărilor, adică în tratarea şi pre-
lucrarea datelor de laborator, fie în intervenirea direc-
tă: de la studiul subteranului, la observarea diferitelor 
tipuri la superficie. În altă ordine de idei, geologul 
profesionist ştie să redacteze o cartografie, să valorifice, 
să preîntâmpine şi să reducă riscurile geologice legate 
de determinate evenimente: construcţii de clădiri, 
împrejurări naturale, realizări infrastructurale şi altele. 
El observă dinamica mării şi eroziunea ţărmurilor. Într-
un cuvânt, are o formare amplă, mai ales pe plan tehnic, 
necesară salvgardării şi valorificării bunurilor geo-
culturale şi geoambientale. Datorită muncii geologilor, 
autorizarea realizării construcţiilor de tot felul conţine 
informaţii esenţiale pentru o proiectare corectă din toate 
punctele de vedere. În afară de exercitarea profesiei 
libere, geologii ar juca un rol important la prevenirea şi 
valorificările ambientale, sau a riscurilor geologice 
legate de planificarea urbanistică şi teritorială, precum 
şi lucrând pe lângă întreprinderi de petrol, de transport 
automobilistic etc. 

Pentru atingerea obiectivelor sus menţionate, în Italia 
se organizează Cursul intitulat „Ştiinţe geologice pentru 
resurse, mediu înconjurător şi teritoriu”. Cursul în 
cauză are ca obiectiv prioritar formarea specialiştilor cu 
un bagaj consistent de cunoştinţe în sectoare specifice 
ale ştiinţelor geologice. El garantează o pregătire 
teoretică şi practică în disciplinele implicate în ştiinţele 
geologice privind resursele, mediul înconjurător şi 
teritoriul, ceea ce le permite absolvenţilor să facă faţă 
cu înaltă competenţă metodologică şi tehnică problema-
ticilor legate de colectarea datelor, respectiv analizelor 
şi modelării pe tărâm geologic a realităţilor naturale şi 
scenariilor evoluţiei lor. Acest obiectiv prioritar stă la 
baza oricărei analize proiectate în vederea planificării 
teritoriale şi a salvgardării resurselor naturii.  

Procedura formativă prezintă perspective semnifica-
tive pe plan ocupaţional, atât în cadrul public, cât şi în 
cele profesional şi privat, propunându-şi să pregătească 
specialişti care să aibă următoarele competenţe:  

– capacităţi în aplicarea conceptuală a metodelor 
ştiinţifice de analiză a „Sistemului Terra” în toate com-
ponentele şi procesele sale;  

– capacităţi în culegerea datelor geologice şi ambi-
entale legate de valorificarea resurselor, respectiv a 
riscurilor geologice;  

– capacităţi în analiza şi prelucrarea datelor culese 
pe plan spaţio-temporal, inclusiv prin intermediul 
modelărilor cu caracter fizico-matematic, respectiv apli-
caţiile informatice; 

– cunoştinţe teoretice şi aplicative în vederea inter-
venirii şi a susţinerii proceselor care duc la finalizarea 
gestionării teritoriului, a restaurării şi a conservării reali-
tăţilor naturale complexe, ca parcurile geopaleontologice 
şi parcurile naturale, la reducerea riscurilor de tip hidro-
geologic, respectiv seismic, de poluare a pământului;  

– capacităţi în evaluarea şi caracterizarea fenome-
nelor geologice privind bunurile culturale, în scopul 
ocrotirii lor; 

– cunoaşterea aspectelor normative legate de identi-
ficarea resurselor şi a riscurilor geologice;  

– însuşirea temeinică a limbii engleze.  
În procesul pregătirii specialiştilor, o atenţie aparte 

este acordată unor domenii ştiinţifice fundamentale, ca:  
– analiza şi interpretarea elementelor geologice re-

gionale şi locale prin intermediul prospecţiunii geolo-
gice, geomorfologice, geologo-tehnice, precum şi a 
metodelor de explorare a subsolului;  

– cartografia geologică şi geomorfologică, de bază şi 
tematică, cu ajutorul prospecţiunii specifice şi folosirii 
teleprospecţiunii;  

– analiza numerică a datelor şi informatizarea 
cartografiei prin intermediul Sistemelor Informative 
Teritoriale; 

– analiza structurilor geologice seismogenetice, pre-
cum şi a seismicităţii în vederea evaluării riscului seismic;  

– analiza proceselor de instabilitate a pantelor şi a 
factorilor legaţi de ele; 

– identificarea, valorificarea şi gestionarea geore-
surselor şi a materialelor cu interes industrial;  



EDUCAŢIE. CERCETARE. PROGRES TEHNOLOGIC 

 
Buletinul AIR nr. 3/2011 ● iulie-septembrie 68 

– cercetări privind evaluarea şi ocrotirea bunurilor 
culturale, naturale şi ambientale;  

– monitorizarea parametrilor geologici şi ambientali; 
– metodologie pentru zonarea teritorială cu referire 

particulară la riscul seismic şi cel hidrogeologic; analiza 
complexelor hidrogeologice sub aspectul resurselor şi al 
vulnerabilităţii la agenţi poluanţi.  

În sfârşit, în vederea atingerii competenţelor speci-
fice, este prevăzută activarea metodelor specifice res-
pective, caracteristice resurselor şi cartografiei geologice, 
riscurilor hidrogeologice şi degradării mediului încon-
jurător, riscului seismic şi impactului mediului.  

Specialistul absolvent în Ştiinţe geologice în dome-
niul resurselor, mediului înconjurător şi teritoriului, 
graţie competenţelor sale tehnico-culturale, are posi-
bilităţi să fie repartizat în acele sectoare, care prevăd 
asumări directe de responsabilităţi profesionale în cadrul 
activităţilor prevăzute pentrumembrii Ordinului profesio-
nal al geologilor, instituţiilor publice sau private, care 
acţionează în sectorul gestionării, a evaluării şi a salv-
gardării resurselor geologice şi ambientale, instituţiilor 
publice sau private care operează în sectorul preîntâmpi-
nării riscurilor geologice, instituţiilor de formare în 
vederea transferării, la diferite niveluri, a cunoştinţelor 
privitoare la mediul înconjurător, respectiv la resurse şi la 
riscurile respective. Procesul pătrunderii în toate sec-
toarele ştiinţifice a revoluţiei informatice sigur că a 
marcat şi domeniul Ştiinţelor Pământului, deşi în mod 
diferenţiat, în funcţie de natura mediilor disciplinare, 
pentru unele dintre ele interfaţa cu informatica consti-
tuind instrumentul esenţial pentru asigurarea dezvoltării 
ulterioare şi aplicarea metodologiei proprii Geologiei.  

Răspunzând unei exigenţe din ce în ce mai mari 
privind informatizarea cunoştinţelor geologice, începând 
cu anul 1988, oamenii de ştiinţă din domeniul Ştiinţele 
Pământului şi-au manifestat interesul faţă de aplicaţiile 
geomatematice şi informatice în sectoarele disciplinare 
respective, având în vedere şi sugestia Comitetului 
Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie a Informaţiei, numit 
Grupul pentru Informatica Aplicată în Ştiinţele Pămân-
tului (GIAST), sub egida Comitetului sus menţionat. 
Grupul întruneşte circa 300 de specialişti din diferite 
domenii, care fac cercetări în aplicarea informaticii în 
cadrul Ştiinţelor Terrei, stimulând activitatea informa-
tică în cadrul geologiei.  

Ţinta finală este informatizarea cât mai amplă în 
domeniul Ştiinţei Pământului, profitând şi de opor-
tunităţile oferite în cadrul programelor cadru de cercetare 
ştiinţifică ale Uniunii Europene. În acest context, liniile 
fundamentale de acţiune ale GIAST sunt legate de pro-
movarea cercetărilor de interes strategic, de coordonarea 
unor activităţi de interes general, de distribuirea infor-
maţiilor şi metedologiilor prin diferite canale. Funcţia de 

promovare este îndreptată către cercetările avansate în 
domeniul aplicaţiilor informatice. Mai concret, în mo-
delarea numerică şi grafică a datelor geografice şi 
geologice, prin vizualizarea şi analiza imaginilor cu 
ajutorul tehnicilor moderne, printre altele cele privind 
realitatea virtuală, ca şi trecerea de la sistemele 
informative geografice la sisteme hipermediale şi multi-
mediale.  

GIAST consideră fundamentală asigurarea coordo-
nării activităţilor de interes general, ca: producerea 
bazelor de referinţă comune (standarde) pentru a fi 
utilizate atât la construirea bazelor de date, cât şi pentru 
accesul la date (inclusiv vizuale), prin intermediul 
reţelelor, inclusiv la proiectul naţional al Cartografiei 
Geologice la scara 1:50000; dezvoltarea interfeţelor 
pentru accesul la datele disponibile în reţelele infor-
matice; relaţii cu organisme internaţionale, ca, de pildă, 
comisia IUGS-COGEOINFO şi asociaţia internaţională 
de geologie matematică, AMG, unde este în curs de a 
lua fiinţă o secţie europeană etc.; agregare fizică şi 
virtuală de organisme şi de cercetători prin organizarea 
de reţele naţionale pentru primire şi schimb de 
informaţii şi de documente la scară naţională şi inter-
naţională; coordonare şi promovare de proiecte finali-
zate şi strategice. În sfârşit, GIAST are ca obiectiv 
primordial implementarea canalelor de distribuire a 
cunoştinţelor în sectorul de aplicare. Alături de re-
propunerea de instrumente deja experimentate cu succes 
în trecut, sunt identificate alte instrumente tehnologic 
avansate:  

a) şcoli destinate să distribuie în mediul geologic 
cunoştinţele de bază matematice, statistice şi informatice, 
care trebuie să contribuie la dezvoltarea activităţilor în 
disciplinele geologice;  

b) şcoli avansate, specializate în cunoaşterea şi 
însuşirea tehnicilor matematice, statistice şi informatice 
de nivel înalt, pentru creşterea, aprofundarea şi con-
solidarea bazelor ştiinţifice în cercetarea geologică;  

c) reţele de conexiune, care, prin utilizarea celor 
existente, să permită accesul în timp real la informaţii 
privind evenimente importante, la documente, la experi-
mentări şi la realizări. Aceste reţele sunt considerate 
strategice; un exemplu este cea care funcţionează în 
cadrul Comisiei COGEOINFO şi care a necesitat con-
stituirea unei reţele europene pentru schimb de 
informaţii privind activităţile în curs de desfăşurare;  

d) simpozioane, cărora li se potriveşte formula de 
workshop de interes naţional, cu perspectiva participării 
unui număr cât mai mare de instituţii ştiinţifice şi de 
cercetători, la scală europeană;  

e) reviste: periodicul Geoinformatica, organ al 
GIAST, se propune să devină o revistă europeană, cu 
largă distribuire.  
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GIAST, în momentul de faţă, este structurat în trei 
secţii tematice:  

1) achiziţie şi reprezentare de informaţii geologico-
teritoriale;  

2) modelistică geologică;  
3) sisteme multimedia.  
În secţia întâi se identifică Unităţile Operative cu 

activitate de cercetare în domeniul achiziţiei de infor-
maţii geologice primare şi de reprezentare sub forma 
unui document grafic („harta geologică”). Aici sunt 
cuprinse tematicile şi tehnicile orientate spre organiza-
rea bazelor de date şi de sisteme informative geografice, 
precum şi metodologiile de standardizare, de evaluare, de 
gestiune şi de folosire a informaţiei geologice prin 
intermediul sistemelor de analiză, respectiv elaborarea şi 
reprezentarea automatică a datelor şi a imaginilor. În acest 
cadru sunt importante studiile privind crearea unui 
standard de lucru, atât în vederea adaptării la cerinţele 

achiziţiei de noi date, cât şi a exigenţelor legate de 
sistemele automatizate de tratare, inclusiv realizarea 
unei recuperări eficiente şi folosire a datelor existente în 
literatura de specialitate.  

Cea de a doua secţie cuprinde Unităţile Operative care 
sunt destinate prelucrării informaţiilor geologice cu 
metode informatice, matematice, statistice, grafice, pentru 
studiul obiectelor şi fenomenelor cu modele spaţio-tempo-
rale descriptive şi interpretative, dezvoltând reconstrucţii 
cinematice şi dinamice, precum şi modele previzionale.  

Cel de-al treilea grup de tematici cuprinde cerce-
tările care sprijină distribuirea, integrarea şi schimbul 
de date de diferite naturi şi origini, folosindu-se de 
sistemele de comunicare în reţea în vederea accesului 
inteligent la informaţii documentare, factuale şi 
vizuale. Unităţile Operative aferente sunt orientate spre 
crearea de standarde conceptuale pentru integrarea 
informaţiilor.  

 


