
IN MEMORIAM

UN REPUTAT GEOFIZICIAN, DR. NICOLAIE HEREDEA,
A TRECUT LA CELE VEŞNICE !

În ultima zi de toamnă, 30 noiembrie,  s-
a stins fulgerător din viaţă, trecând la cele
veşnice, în lumea celor drepţi, inginerul
geofizician Nicolaie HEREDEA, un vechi şi
constant colaborator al revistei noastre.

Născut pe meleagurile Albei, la Miceşti,
pe 29 martie 1948, a urmat clasele generale
şi liceale în Alba Iulia, absolvit cursurile
Liceului “Horea, Cloşca şi Crişan” în anul
1966, urmând apoi Facultatea  de Geologie
Tehnică, secţia Prospecţiuni Geofizice, din
cadrul Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie
din Bucureşti, pe care a absolvit-o în anul
1971, obţinând titlul de Inginer Geofizician.

De-a lungul carierei profesionale, în
calitate de cercetător al Institutului de
Geologie şi Geofizică din Bucureşti, s-a
implicat în cercetarea ştiinţifică aplicativă şi
investigarea geologico-geofizică complexă,
aducând contribuţii valoroase în domeniile
geofizicii şi geologiei, concretizate în

rapoarte, comunicări şi lucrări ştiinţifice,
specializându-se în domeniul geofizicii
nucleare, domeniu în care a obţinut şi titlul
de doctor în geologie - geofizică.

După anul 1989 s-a dedicat activităţilor
de protecţie a mediului, fiind unul dintre
primii specialişti geofizicieni prezenţi printre
promotorii acestui domeniu în România,
acoperind un spectru larg de preocupări,
printre care: politici de mediu, popularizare,
expertiză tehnico-ştiinţifică, educaţie,
management, consultanţă, servicii.

În perioada 2005-2010 a activat în
Ministerul Mediului, unde a iniţiat
introducerea în preocupările ministerului şi
a problemelor de contaminare şi protecţie a
mediului geologic, asigurând conducerea şi
coordonarea acestora în structurile
ministerului, fiind astfel unul dintre primii
specialişti români în domeniu, cu numeroase
elemente de noutate aduse atât la nivel
naţional, cât şi european.

În cadrul Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor (MMGA), a fost şeful
Direcţiei Biodiversitate, Biosecuritate, Sol şi
Subsol şi consilier superior în cadrul
Corpului de Control. În cadrul aceluiaşi
minister, este atestat ca expert principal în
bilanţuri de mediu şi evaluator de impact
asupra mediului în domeniile: geologie,
energie (depozite de carbuni si alte resurse
minerale) şi ape subterane.

A mai primit, deasemenea, atestări din
partea Ministerului de Justiţie ca expert
tehnic in domeniile mine-geologie şi
ingineria mediului, iar din partea Asociaţii
Naţionala a Evaluatorilor din România
(ANEVAR), ca evaluator al societăţilor
comerciale.
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Pe plan extern, a fost reprezentantul
României în “Committee on the Challanges
of Modern Society” (2005-2006) şi “Science
for Peace and Security Committee”
(2006-2010), structuri civile, tehnico-
ştiinţifice ale NATO, cu preocupări de
protecţie a mediulu şi membru al structurii
europene “Common Forum on Contaminated
land in the European Union”.

A plecat fulgerător chiar  în zilele în care
i se zămislea o nouă apariţie editorială, la
prestitgioasa editură “Lambert”, a nu mai
puţin prestigioasei Fundaţii “Lambert
Academic Publishing”, a uneia dintre cele
mai importante lucrări în domeniul protecţiei
mediului, respectiv “For a better
understanding of environmental
protection”

“DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE !”


