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La data de 15 ianuarie 2020, la vârsta de 86 de ani a plecat în lumea drep
cercetătorul științific Vasile NEAGA, specialist geotectonic
științifică și managerială.  

După absolvirea Facultă
Vasile NEAGA şi-a început activitatea de muncă în calitate de geolog în diferite structuri 
ale fostului minister de geologie a URSS. Din a. 1964 activează în Institutul de Geologie 
și Seismologie. Dl V. Neaga a activat în diferite funcții șt
cadrul IGS, în perioada anilor 1984
exercitat și funcția de director interimar.

Fiind înzestrat din plin cu harul de cercetător şi o capacitate enormă de muncă, dl
V. Neaga a reuşit să realizeze enorm de mult pe parcursul a peste 56 de ani de activitate 
creatoare în domeniul ştiinţei. În rezultatul activităţii sale dlui a publicat cca 90 de lucrări 
științifice, printre care și 4 monografii, precum și rapoarte tematice special

Activitatea ştiinţifică a dlui V. Neaga este axată pe studiul structurii tectonice a 
interfluviului Nistru - Prut 

Printre elaborările de bază, care au determinat succesul investigaţiil
dat, în primul rând, se poate menţiona studiul structurii tectonice a Republicii Moldova, 
procesele de sedimentare în Ediocarian, dezvoltarea depresiunii Predobrogene în 
prepoleozoic.  

Ţinând cont de rezultatele cercetărilor ştiinţifice de p
parcursul activităţii ştiinţifice, Consiliul Ştiinţific al Institutului de Geologie 
Seismologie (ședința din 13 februarie 2018) solicit
medalia „Milescu Spătaru” a A
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IN MEMORIAM 
Vasile Ion NEAGA 

 

 (23.02.1933 - 15.01.2020) 

La data de 15 ianuarie 2020, la vârsta de 86 de ani a plecat în lumea drep
științific Vasile NEAGA, specialist geotectonică cu o vastă experien

 

După absolvirea Facultății de Geologie a Universității din Chișină
a început activitatea de muncă în calitate de geolog în diferite structuri 

ale fostului minister de geologie a URSS. Din a. 1964 activează în Institutul de Geologie 
și Seismologie. Dl V. Neaga a activat în diferite funcții științifice și administrative în 
cadrul IGS, în perioada anilor 1984-2009 a activat în funcția de secretar științific, a 

și funcția de director interimar. 
Fiind înzestrat din plin cu harul de cercetător şi o capacitate enormă de muncă, dl

a reuşit să realizeze enorm de mult pe parcursul a peste 56 de ani de activitate 
creatoare în domeniul ştiinţei. În rezultatul activităţii sale dlui a publicat cca 90 de lucrări 
științifice, printre care și 4 monografii, precum și rapoarte tematice specializate.

Activitatea ştiinţifică a dlui V. Neaga este axată pe studiul structurii tectonice a 
Prut și formațiunilor sedimentare de vârstă vendiană (ediocariană). 

Printre elaborările de bază, care au determinat succesul investigaţiilor în domeniul 
dat, în primul rând, se poate menţiona studiul structurii tectonice a Republicii Moldova, 
procesele de sedimentare în Ediocarian, dezvoltarea depresiunii Predobrogene în 

Ţinând cont de rezultatele cercetărilor ştiinţifice de performanţă obţinute pe 
parcursul activităţii ştiinţifice, Consiliul Ştiinţific al Institutului de Geologie 

ședința din 13 februarie 2018) solicită decernarea dlui Vasile N
” a AȘM. 

 

La data de 15 ianuarie 2020, la vârsta de 86 de ani a plecat în lumea drepți 
ă cu o vastă experiență 

ău, în 1958, dl 
a început activitatea de muncă în calitate de geolog în diferite structuri 

ale fostului minister de geologie a URSS. Din a. 1964 activează în Institutul de Geologie 
țifice și administrative în 

ția de secretar științific, a 

Fiind înzestrat din plin cu harul de cercetător şi o capacitate enormă de muncă, dl 
a reuşit să realizeze enorm de mult pe parcursul a peste 56 de ani de activitate 

creatoare în domeniul ştiinţei. În rezultatul activităţii sale dlui a publicat cca 90 de lucrări 
izate.  

Activitatea ştiinţifică a dlui V. Neaga este axată pe studiul structurii tectonice a 
ă vendiană (ediocariană).  

or în domeniul 
dat, în primul rând, se poate menţiona studiul structurii tectonice a Republicii Moldova, 
procesele de sedimentare în Ediocarian, dezvoltarea depresiunii Predobrogene în 

erformanţă obţinute pe 
parcursul activităţii ştiinţifice, Consiliul Ştiinţific al Institutului de Geologie și 

ă decernarea dlui Vasile Neaga cu 
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Azi clopotele bisericii noastre plang, pentru ca a plecat pe drumul celor drepti un 
om care pana mai ieri era in mijlocul nostru, un om care ne era drag si pe care toti il 
apreciam. Cu toate ca era in varsta, dar era mereu plin de viata, de energie pozitiva, pe 
care o raspandea tururor celor din jur. Destinul sau s-a impletit timp de aproape 60 de ani 
cu cel al Institutului de Geologie si Seismologie. A fost un colaborator unic si 
sarguincios, si-a dedicat toata viata cercetarilor in geologie dar indeosebi in domeniul 
tectonicii. A participat in multe expeditii si studii geologice importante ale teritoriului 
interfluviului Nistru-Prut, rezultatele cercetarilor le-a redat in nenumaratele sale lucrari, 
de care se conduc astazi tinerii specialisti. Cu multa durere si regrete in suflet ii spunem 
azi ADIO dlui Vasile Neaga, coleg, prieten, indrumator...Ne va lipsi mult, felul lui de a fi, 
glumele lui cu talc, sfaturile si tot ce este legat cu el. Pentru noi, cei care l-am cunoscut pe 
dl Vasile Neaga, ramane un model de abnegatie profesionala, dusa pana la sacrificiul 
suprem. De aceea, datoria noastra este de a-i pastra vie memoria si de a-i continua 
cercetarile.  

V. Neaga va ramane pe veci in inimile noastre.  

Dumnezeu sa-l odihneasca în pace! 

 

I. Nicoara – director,  C. Spian – secretar științific. 




