
   
     

 
 

 
Prof. Gilles BOEUF 

 
 
 

Gilles Bœuf (1950) este profesor la 
Universitatea Pierre et Marie Curie 
(UPMC) şi îşi desfăşoară activitatea 
de cercetare în cadrul unităţii 
„Biologie integrativă a organismelor 
marine” din Laboratorul Arago 
(Observatorul oceanologic) de la 
Banyuls-sur-Mer, în Pirineii Orientali. 
Doctor în biologie marină. 
Preşedintele Muzeului Naţional de 
Istorie Naturală de la Paris (2009-
2015). A fost director timp de 6 ani al 
Observatorului oceanologic de la 
Banyuls, apoi timp de patru ani 
director al unităţii CNRS/UPMC 
„Modele în biologia celulară şi 
evolutivă”. Membru în numeroase 
consilii ştiinţifice şi în Comitetul 
naţional pentru cercetare ştiinţifică -
CNRS(1991-2000). Prof. Gilles Boeuf 
susţine numeroase conferinţe în Franţa 
şi în străinătate având ca tematică 
oceanul, biodiversitatea, adaptarea la 
mediul înconjurător, rolul apelor şi 
resursele marine. 

 
Dr. Dumitru MURARIU 

 
 
 

Dumitru Murariu (1940) a urmat 
cursurile Facultăţii de Biologie-
Geografie a Universităţii “Al. Ioan 
Cuza” din Iaşi (1966). În anul 1975 
si-a susţinut teza de doctorat 
devenind doctor în biologie. În anul 
1970 a înfiinţat primul laborator de 
histologie şi histochimie într-o 
instituţie muzeală din ţară, prevăzut 
cu  echipament specific şi materiale 
strict necesare. În anul 2003 a 
înfiinţat în muzeu Laboratorul de 
Biologie Moleculară. Este specialist 
în zoologie, grupul mamiferelor,   
şi a acordat atenţie deosebită  
mamiferelor mici. 
Cariera sa este legată de Muzeul 
Naţional de Ştiinţele Naturii 
“Grigore Antipa” unde a ocupat 
diferite funcţii, până în anul 1990, 
când a devenit director general al 
Muzeului (până în 2014). 
Este membru corespondent al 
Academiei Române din anul 2006. 

  

  
    
 
 

În cadrul Convenţiei de parteneriat dintre  
Academia Română şi 

 Ambasada Franţei în România - Institutul Francez,  
avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la  

manifestarea ştiinţifică  
 

ce va avea loc în data de luni, 28 septembrie, la ora 10.00  
în Aula Magna a Academiei Române 

 
 
 

  PROGRAM 
 
 

Cuvânt de deschidere   
(Opening Address) 

Acad. Cristian Hera, vicepreşedinte al Academiei Române 
 

 „Biodiversitatea şi schimbările climatice” 
(Biodiversity and Climate Changes)  

Prof.  Gilles Boeuf, Universitatea Pierre et Marie Curie-Paris 
 

„Adaptări ale biodiversităţii la schimbările climatice” 
(Biodiversity Adaptations to the Climate Changes) 

Dr. Dumitru Murariu, membru corespondent al Academiei 
Române 
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