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FORUM CARPATICUM 2016 
28-30 SEPTEMBRIE 2016, PALATUL PARLAMENTULUI, BUCUREȘTI 

România, a organizat cea de-a patra            
Conferință internațională dedicată dezvoltării       
durabile, inteligente si inclusive a  Munților         
Carpați:  Forum Carpaticum 2016, la finalul lunii 
septembrie anul curent.  

Evenimentul a fost coordonat de Facultatea 
de Geografie,  Universitatea din Bucuresti și  Insti-
tutul Național de Cercetări  și Amenajări Silvice. 
Numeroși și importanți parteneri s-au alăturat 
evenimentului: Comisia de Învățământ, Știință, 
Tineret și Sport din cadrul Camerei Deputaților, 
Parlamentul României;  Univesitatea “Ștefan Cel 
Mare”, Suceava; Institutul de Geografie al Acade-
miei Române; OMTR; Asociația Profesională a 
Geografilor din România; Ministerul      Educației 
și Cercetării Științifice; Ministerul Mediului, 
Schimbărilor Climatice și Pădurilor; Autoritatea          
Natională de Turism.  

La acest eveniment au participat peste 200  
ceretători, specialişti din domenii cheie:  ecologie,      
biologie, geografie, ştiința mediului, silvicultură, 
climatologie, hidrologie,  turism, agricultură etc., 
care au prezentat circa 150 de lucrari orale și 
postere a peste 500 de autori din 90 de instituții 
din învățământ superior, cercetare stiințifică și 
academică, centre de cercetare și inovare, din 16 
state,  reprezentanți ai unor organisme mondiale 
(IUFRO, UNEP) și europene (Convenţia                  
Carpatică). 

Forum Carpaticum 2016  a cuprins 14 sesi-
uni tematice,  4 sesiuni plenare şi patru worksho-
puri de mare interes pentru viitorul Munților          
Carpați cuplate pe trei mari direcţii: inteligent,     
durabil şi inclusiv. 

Lucrările conferinței vor fi publicate într-
un număr special al Revistei STOTEN și ARF, dar 
și în cadrul publicațiilor partenere. Conferinta a 
fost urmată de câteva aplicaţii pe teren în Parcul 
Natural Munții Bucegi pentru a prezenta atât 
managementul acestei arii protejat, dar și pro-
gramul de monitorizare a pădurilor în contextul 
schimbărilor climatice; Munţii Făgăraș, procese  
geomorfologice actuale şi impactul activităţilor 
antropice asupra mediului alpin; Vulcanii                   
Noroioși, o integrare durabilă a unei arii protejate în circuitul turistic. 

Informații legate de Forum Carpaticum 2016 se pot găsi pe paginile site-ului (http://
geo.unibuc.ro/fc/FC_2016.html). 
 

http://geo.unibuc.ro/fc/FC_2016.html
http://geo.unibuc.ro/fc/FC_2016.html


3 

FORUM CARPATICUM 2016 
28-30 SEPTEMBRIE 2016, PALATUL PARLAMENTULUI, BUCUREȘTI 
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În perioada 18 – 19 noiembrie 2016 a avut loc în Aula Bibliotecii Central Universitare 

„Carol I” din București sesiunea științifică anuală a Facultății de Geografie a Universității din 
București.  Ediția 2016 a manifestării a fost organizată de Departamentul de Geografie Umană 
și Economică, cu tema Re-shaping Territories, Environment and Societies: New Challenges 
for Geography, și s-a bucurat de participare internațională. 

Lucrările manifestării au fost deschise de  prof. univ. dr. Laurențiu Leuștean (Prorector 
al Universității din București), prof. univ. dr. Laura Comănescu (Decanul Facultății de Geogra-
fie), prof. univ. dr. Liliana Dumitrache (Directorul Departamentului de Geografie Umană și 
Economică).  

Manifestarea s-a bucurat de prezența unor personalități din domeniul geografiei, admi-
nistrației publice precum și asigurării calității învățământului universitar : Academician Dan 
Bălteanu – Academia Română, Arh. Mihaela Vrabete – Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, Prof. dr. Thomas Krafft – Maastricht University, Prof.dr. 
Antony Tulla  – Universitat Autònoma de Barcelona, Prof. dr. Vincent Wertz – Universite          
Catholique de Louvain, Prof. dr. Ioan Ianoș – Universitatea din București. 

În cadrul secțiunilor Conferinței au participat 241 de cadre didactice universitare și din 
învățământul preuniversitar, doctoranzi și studenți din România, Polonia, Cehia, Irlanda, 
Franța și Belgia. 

Mai multe detalii despre conferința Re-shaping Territories, Environment and                 
Societies: New Challenges for Geography pot fi consultate aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestarea a fost prezentată și pe site-ul INFO.UNIBUC.RO: 
http://infoub.unibuc.ro/2016/11/conferinta-re-shaping-territories-environment-and-societies

-new-challenges-for-geography/  

http://www.geo.unibuc.ro/geoconference/
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The 33rd International Geographical Congress 

Shaping Our Harmonious Worlds                        

21-25 August Beijing, China                                                                      

În perioada 21-25 august 2016, la Beijing, China,  s-au desfășurat lucrările celui de-al 
XXXIII-lea Congres Internațional de Geografie, având ca organizator principal Societatea de 
Geografie din China și Institutul de Științe Geografice și Resurse Naturale al Academiei Chi-
neze de Științe.  

Tema evenimentului a fost „Shaping our harmonious world”, lucrările fiind grupate în 
262 de sesiuni (2600 prezentări, 1200 postere).  

La acest eveniment au participat 4299 de persoane (2349 din China), din 101 state, 
conform datelor furnizate de organizatori.  

Din România a fost prezentă o delegație semnificativă compusă din membrii comuni-
tăților  academice de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea AI. I. Cuza 
din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara.   

Școala Geografică bucureșteană a fost reprezentată de cadre didactice și cercetători de 
la Facultatea de Geografie a Universității din București (Prof. univ. dr. Zaharia Liliana, Prof. 
univ. dr. Liliana Dumitrache, Lector univ. dr. Ilinca-Valentina Stoica, drd. Gabriela Moroșa-
nu, drd. Teodora Ursulică) și Institutul de Geografie al Academiei Române (Academician Dan 
Bălteanu și cercetător științific I dr. Monica Dumitrașcu).  

Tematica comunicărilor prezentate a vizat o gamă variată de probleme: accesibilitatea             
populației la serviciile sanitare, orașele mici, expansiunea urbană, utilizarea terenurilor, 
inundații ș.a. 

 Mai multe informații se găsesc pe site-ul: http://www.igc2016.org/dct/page/1 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
ZIUA INTERNAȚIONALĂ 

A MUNTELUI 

Facultatea de Geografie a           
Universității din București marchează 
Ziua Internațională a Muntelui,            
aniversată pe 11 decembrie sub egida 
Organizației Mondiale pentru Agricultu-
ră și Alimentație (FAO), printr-un            
eveniment care va avea loc în data de 9 
decembrie 2016, la  ora 14:00, în              
Amfiteatrul George Vâlsan (Bd. N.            
Bălcescu, Nr. 1), și care va reuni           
studenți, cadre didactice și pasionați ai 
muntelui. 

În cadrul evenimentului, o            
atenție deosebită va fi acordată             
prezentării Expediției Mont Blanc 2016 
(4800 m), la care a participat                       
Constantin Nistor, lector  univ. dr . 
la Facultatea de Geografie a                  
Universității din București. 

Tema de anul acesta stabilită de FAO este Culturile montane: celebrarea diversității și 
consolidarea identității, prin care se dorește sublinierea rolului spațiilor montane în                 
păstrarea diversității elementelor culturale și căutarea de modalități pentru consolidarea            
acestora în contextul globalizării. În cadrul manifestării vor fi prezentate și discutate mai              
multe teme cu caracter științific și  cultural turistic  cu rolul de popularizare a importanței 
muntelui pentru om și societate. 

În acord cu tematica de anul acesta, care se referă strict la spațiul carpatic, se poate 
spune că muntele conservă încă comunități locale cu tradiții prețioase, care sunt o cheie a    
conservării ecosistemelor. În România, munții acoperă 33% din suprafața țării și reprezintă 
un spațiu de locuire continuă, cu biserici și mănăstiri împrăștiate peste tot, un loc pentru              
turism și evenimente culturale. În Munții Carpați, trăiesc în armonie mai multe naționalități: 
română, maghiară, cehă, germană, ucraineană, sârbă, slovacă, care păstrează încă tradiții ale 
portului și sărbătorilor dedicate muntelui, fiind implicate într-o utilizare prietenoasă a             
acestuia. 

În prezent, extinderea activităților economice în zona montană prin valorificare              
turistică, hidroenergie, exploatarea lemnului, creșterea animalelor, a creat dezechilibre de   
mediu, un alt motiv pentru a redescoperi valoarea utilizării culturale și tradiționale a                
muntelui. 

Mai multe detalii despre Ziua Internațională a Muntelui pot fi consultate aici. 
 
Evenimentul a fost prezentat și pe pagina INFOUB:  

 
http://infoub.unibuc.ro/2016/11/ziua-internationala-a-muntelui-celebrata-la-facultatea-de-

geografie/  
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http://www.fao.org/international-mountain-day/imd-around-the-world/en/
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Înființată în anul 1903, Western Michigan University 
(WMU), situată în orașul Kalamazoo (statul Michigan), este o 
universitate de stat de prestigiu din SUA. Carnegie Foundati-
on for the Advancement of Teaching a inclus WMU în           
categoria celor 207 universități de cercetare din țară, iar            
conform U.S. News & World Report, WMU este una dintre 
cele mai bune universități naționale pentru 25 de ani consecu-
tivi, fiind considerată una dintre universitățile naționale de 
top din SUA.  

WMU include mai multe colegii (College of Arts and 
Sciences, College of Aviation, Haworth College of Business, 
College of Education, College of Engineering and Applied 
Sciences, College of Fine Arts, College of Health and Human 
Services ș.a.) și oferea în anul universitar 2015 – 2016, peste 
250 de programe de studii: 148 de licență, 74 de masterat, 31 
de programe doctorale. Numărul total de studenți înscriși la 
WMU depășește 23500, din care cca. 18500 (79%) sunt în    
ciclul de licență și aproximativ 5000 sunt la studii masterale și doctorale.  

Cu 26 de departamente și deținând circa jumătate din numărul total al studenților din 
WMU (6500 în ciclul de licență și 1500 la studiile masterle și doctorale), Colegiul de Arte și 
Știiințe (College of Arts and Sciences - CAS) este cel mai mare dintre colegiile din cadrul 
WMU. El include 23 de facultăți cu programe în domenii diversificate, precum: antropologie, 
biologie, chimie, comunicare, economie, studii environmentale, geografie, geoștiințe, istorie, 
matematică, filozofie, fizică, științe polictice, psihologie, sociologie, limba engleză, limbi și    
literaturi străine ș.a. 

Departamentul de Geografie este integrat în CAS și oferă trei programe de studiu la  
nivel de licență și tot atâtea la nivel de master. Programele de licență includ: 1) geografie; 2) 
planificare regională și locală și 3) turism. Programele de master sunt reprezentate de:             
1) planificare și dezvoltare comunitară; 2) analiza mediului și a resurselor și 3) SIG.  

În perioada 16 – 24 octombrie 2016, prof. univ. dr. Liliana Zaharia a efectuat o vizită la 
WMU, în calitate de profesor invitat în cadrul programului Visiting Scholars and Artists 
(VSAP). Creat în 1960, VSAP asigură suport financiar, pe bază de selecție de candidaturi,  
pentru specialiști din SUA și din străinătate, invitați la WMU pentru activități de cooperare 
academică. Vizita prof. univ. dr. Liliana Zaharia a constituit o nouă etapă în colaborarea din-
tre Facultatea de Geografie a Universității din București și Departamentul de Geografie de la 
WMU. Debutul cooperării a avut loc în noiembrie 2015, cu ocazia vizitei la București a prof. 
Chansheng He, în cadrul unui proiect desfășurat în Fulbright Specialist Program, în                    
colaborare cu prof. dr. Liliana Zaharia. În cadrul proiectului au fost derulate activități                
didactice (cursuri, discuții cu studenții) și de teren, având ca problematică generală resursele 
de apă și valorificarea lor la scara spațială a bazinului hidrografic.  

Programul vizitei prof. dr. Liliana Zaharia la WMU a inclus întâlniri cu reprezentanți ai 
conducerii WMU (dr. Wolfgang Schlör, prorector), Colegiului de Arte și Științe (dr. Carla              
Koretsky, decan), Departamentului de Geografie (Dr. Ben Ofori-Amoah, director de                
departament), precum și cu cadre didactice și studenți. Pe data de 21 octombrie prof. Liliana 
Zaharia a susținut conferința cu titlul Climate Changes Impacts on Water Resources and 
Adaptation Strategies: Case Studies in Romania, la care au participat studenți, cercetători 
și cadre didactice din Departamentul de Geografie și cel de Geoștiințe din cadrul CAS.  

Cu ocazia vizitei  prof. dr. Liliana Zaharia la WMU au fost discutate posibilități de           
dezvoltare în viitor a cooperării academice dintre Facultatea de Geografie a Universității din 
București și Departamentul de Geografie din cadrul WMU.  

COLABORARE ÎNTRE FACULTATEA DE GEOGRAFIE A UNIVERSITĂŢII DIN 
BUCUREŞTI ŞI DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE DE LA WESTERN  

MICHIGAN UNIVERSITY 



 

 

 

                 LANSARE DE CARTE 
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Vineri, 11 noiembrie 2016, începând cu orele 14:00, 
a avut loc lansarea volumului Județul Prahova. Spațiu, 
societate, economie, mediu. Autorii acestui volum sunt: 
Bogdan-Andrei Mihai (coord.), Adrian Nedelcu (coord.), 
Cezar Buterez (coord.), Ionuț Cruceru, Bogdan Olariu, 
Marina Rujoiu-Mare (Vîrghileanu), Ionuț Săvulescu,           
Ionuț Tudose. 

Evenimentul s-a desfășurat la Facultatea de             
Geografie a Universității din București, în Amfiteatrul G. 
Vâlsan. 

Despre volum și autori au vorbit conf. univ. dr. 
Bogdan Suditu și Călin Dimitriu - redactor la Editura       
Academiei Române. 

Coordonarea lucrării este rodul colaborării dintre 
geografi de la Universitatea din București, Facultatea de 
Geografie și de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, 
Facultatea de Științe Economice. 

Autorii sunt tineri doctori în geografie și mai ales 
doctoranzi, care au realizat un volum valoros pentru             
știința și cultura românească, o sursă de informare ce 
poate fi un exemplu pentru abordările regionale viitoare. 

Lucrarea are la bază cercetări efectuate în mod sistematic în perioada anilor 
2012−2016, în teren, dar și în biblioteci sau în diferite baze de date, ale diferitelor instituții 
reprezentative, care au continuat parțial și unele studii mai vechi dezvoltate de către unii            
autori încă din anii’90, în cadrul tezelor de doctorat, dar și al unor proiecte de cercetare                
științifică. 

Metodologia de cercetare este cea care diferențiază volumul de realizările similare de la 
noi. Autorii au procesat un volum mare de date geospațiale, în fomat raster și vector, cu             
integrarea datelor statistice și istorice, în vederea producerii unor seturi de hărți tematice de 
o mare complexitate. Toate acestea au rezultat în mediu digital, cu dezvoltarea de aplicații 
specifice SIG (Sistemul Informațional Geografic) ce au apelat și la imagini de teledetecție.            
S-au realizat documentări în arhivele cu hărți și izvoare istorice scrise, inclusiv la Biblioteca 
Academiei Române și la Arhivele Naționale din București. De asemenea s-a încercat și o           
unificare a toponimiei geografice, prin identificarea celor mai adecvate nume de locuri, în 
concordanță cu memoria locală, cu istoria și tradițiile acestui spațiu. 

 
 
Evenimentul a fost prezentat și pe pagina INFOUB: http://infoub.unibuc.ro/2016/11/

volumul-monografic-judetul-prahova-spatiu-societate-economie-mediu-elaborat-de-
profesori-ai-facultatii-de-geografie/ 
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TRAINING ÎN COLABORARE CU PROIECTUL EUROPEAN EDEN 
25 noiembrie 2016 

 
 
 

 

Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti, Masteratul de Managementul 
Dezastrelor a organizat vineri, 25 noiembrie 2016,  în parteneriat cu proiectul euro-
pean EDEN (End-user driven DEm o for  cbrNe), workshop-ul Responding to a CBRNE 
incident. 

Proiectul EDEN este finanțat de către Comisia Europeană în cadrul programului de 
cercetare FP7, iar unul din obiectivele principale ale proiectului este să crească reziliența        
populației ca răspuns la incidente CBRNE (accidente tehnologice și incidente teroriste          
cauzate de agenți Chim ici, Biologici, Radiologici, Nucleari și  Explozibili).  

Workshop-ul a fost susținut de către două firme din Marea Britanie, CBRNE Ltd and 
Watership Associates, specializate în probleme de securitate și răspuns la dezastre. 

La această manifestare au studeții din cadrul Programului de Master Managementul 
Dezastrelor, precum și 7 studenți de la Masterul de Mediu, precum și doi doctoranzi. 

Prin acest program, Facultatea de Geografie a oferit masteranzilor oportunitatea unui 
schimb de experiență pe tema rezilienței cu specialiști în domeniul răspunsului la dezastre. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



În perioada 7 - 11 noiembrie 2016 s-a desfășu-
rat la Universitatea Grenoble Alpes, prima reuniune 
de lucru în cadrul proiectului științific internațional 
AMIPAHYR (Approches Méthodologiques pour 
l’analyse des Impacts des Pressions Anthropiques sur 
l’état Hydromorphologique des Rivières). Proiectul 
este realizat în cadrul PNCDI III, Programul 3 - Coo-
perare europeană și internațională, Subprogramul 3.1. 
- Bilateral/multilateral, Modulul AUF-RO. Rezultat al 
încheierii unui Memorandum de înțelegere între       
Ministerul Educatiei Naționale și Cercetarii Știintifice 
și Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), Modu-
lul AUF-RO a fost lansat pentru prima dată în 2016, 
iar conducerea sa este realizată de către Institutul de 
Fizică Atomică (IFA) pe baza unui contract de fi-
nanțare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI). Sco-
pul general al acestui modul este consolidarea sistemului național de cercetare, dezvoltare și 
inovare (CDI) prin susținerea financiară și favorizarea schimburilor științifice și tehnologice de 
excelență între instituțiile afiliate Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) din România și 
din alte țări. Printre principalele obiective ale Modulului AUF-RO se înscriu: stimularea formă-
rii de echipe și rețele internaționale de cercetare care să abordeze problematici actuale și inova-
toare; creșterea vizibilității cercetării din Romania; formarea tinerilor cercetători (doctoranzi, 
postdoctoranzi) prin antrenarea lor în proiecte internaționale.  

Derulat în perioada august 2016 – decembrie 2017, proiectul AMIPAHYR are ca obiectiv 
general realizarea unei cercetăr i interdisciplinare pr in colaborarea unor  echipe 
din trei țări (România, Franța și Croația)  în cadrul unui studiu privind metodologiile de analiză 
și evaluare a impactului presiunilor antropice asupra stării hidromorfologice a râurilor. În pri-
ma etapă (corespunzătoare anului 2016), proiectul are ca obiectiv operațional, inventarierea și 
analiza critică a metodelor utilizate în prezent în evaluarea stării hidromorfologice a cursurilor 
de apă în țările partenere. În a doua etapă (2017), proiectul are ca obiectiv să identifice și să 
propună parametri/indici specifici dinamicii morfofluviale, ce ar putea fi luați în considerare în 
metodologiile naționale de evaluare a stării hidromorfologice a râurilor. 

Proiectul AMIPAHYR are ca obiectiv specific desfășurarea de activități și mobilități              
suplimentare în cadrul unei teze de doctorat în cotutelă internațională, realizată în perioada 
2015-2018 între Universitatea din București, Facultatea de Geografie (conducător științific 
prof. dr. Liliana Zaharia) și Universitatea Grenoble Alpes, Laboratoire d’Etude des Transferts 
en Hydrologie et Environnement - LTHE (conducător ştiinţific prof. dr. Phiplippe Belleudy). 
Teza va fi realizată de doctoranda Gabriela-Adina Moroşanu şi are ca problematică dinamica 
fluxurilor hidro-sedimentare în contextul presiunilor antropice, în bazinul râului Jiu. 

În cadrul proiectului AMIPHYR sunt implicați parteneri din trei țări europene: România 
(în calitate de coordonator de proiect), Franța și Croația. Partenerul din România este repre-
zentat de Universitatea din București, Facultatea de Geografie, Centrul de cercetări Gestiunea 
Resurselor de Apă și a Riscurilor Hidrice (GRARH). Echipa este alcătuită din prof. dr. Liliana 
Zaharia (director de proiect), lect. dr. Gabriela Ioana-Toroimac, drd. Gabriela-Adina Moroșanu 
și drd. Nicu Ciobotaru (membri). Partenerul din Franța este reprezentat de Universitatea               
Grenoble Alpes, LTHE. Echipa franceză este coordonată de prof. dr. Philippe Belleudy și inclu-
de ca membri pe prof. dr. Sylvain Bigot și conf. dr. Cédric Legoût. Croația este reprezentată de 
Universitatea din Zagreb, Facultatea de Științe, Departamentul de Geografie, echipa fiind alcă-
tuită din: dr. Ivan Čanjevac (director), conf. dr. Nenad Buzjak, dr. Neven Bočić și drd. Mladen 
Plantak (membri).  

10 

REUNIUNE DE LUCRU ÎN CADRUL PROIECTULUI ŞTIINŢIFIC  

INTERNAȚIONAL AMIPAHYR 

(GRENOBLE, 7 – 11 noiembrie 2016) 



Reuniunea de la Grenoble a fost prima din seria 
întâlnirilor de lucru prevăzute a se    desfășura în cadrul 
proiectului în cele trei țări partenere. Echipa României a 
fost reprezentată de: prof. dr. Liliana Zaharia, lect. dr. 
Gabriela Ioana-Toroimac și drd. Gabriela-Adina Mo-
roșanu, aflată deja la Universitatea Grenoble Alpes într-
un stagiu de pregătire doctorală, în perioada septembrie 
– decembrie 2016. Echipa franceză  a fost reprezentantă 
de toți cei trei membri ai săi, precum și de dr. Benoît Ca-
menen de la Institut National de Recherche en Sciences 
et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture 
(IRSTEA) din  Lyon, membru în comisia de îndrumare a 
tezei de doctorat a Gabrielei Moroşanu. Din partea 
Croaţiei au participat la reuniunea de la Grenoble dr. Ivan Čanjevac şi prof. dr. Nenad Buzjak.  

În cadrul reuniunii s-au derulat patru activități principale: 1) prezentari realizate de    
către membrii fiecărei echipe partenere, privind realizarea obiectivelor prevăzute pentru anul 
2016; 2) ședința  comisiei de îndrumare a tezei realizată de drd. Gabriela-Adina Moroșanu și 
susținerea de către aceasta a raportului anual privind stadiul tezei de doctorat; 3) bilanțul pri-
mei etape de derulare a proiectului și discuții privind activitățile prevăzute în planul de lucru 
pentru anul 2017; 4) activități pe teren: observații și discuții privind dinamica                                  
hidro-sedimentară a râului Isère.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniunea de la Grenoble a constituit o primă etapă în dezvoltarea colaborării academi-
ce dintre cele trei instituții partenere în proiectul AMIPAHYR. Ea s-a desfășurat într-o atmosfe-
ră convivială și a permis schimburi valoroase de idei, cunoștințe și experiențe între participanți. 
În 2017 sunt prevăzute reuniuni în România (în iunie și noiembrie), Croația (în iulie) și în 
Franța (în septembrie).  
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REUNIUNE DE LUCRU ÎN CADRUL PROIECTULUI ŞTIINŢIFIC  

INTERNAȚIONAL AMIPAHYR 

(GRENOBLE, 7 – 11 noiembrie 2016) 
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FORUMUL DE MOBILITATE METROPOLITANĂ 
METROPOLA DURABILĂ 21 

Brăila și Galați, 23-25 noiembrie 2016 

În organizarea Asociației pentru Mobilitate Metropolitană și ETL Mobility Cluster a avut 
loc, în perioada  23-25 noiembrie 2016, cea de-a 7-a ediție a Forumului de Mobilitate                      
Metropolitană.  

Tema ediției de toamnă 2016 a fost „Metropola durabilă 21” și s-a desfășurat în munici-
piile Brăila și Galați. Forumul este locul de dezbatere pentru subiectele de actualitate în piața 
mobilității din România și Europa Centrală și de Est, aflată de câțiva ani într-un proces de            
modernizare.  

Participanții la Forum au abordat subiecte legate de elementele noi de pe piața de mobi-
litate și dezvoltare urbană. 

Cele două elemente importante care marchează piața românească a mobilității la finalul 
anului 2016 sunt deschiderea apelurilor de proiecte destinate mobilității urbane pentru accesa-
rea de fonduri europene, apariția și asumarea PMUD într-o mare parte din orașele mari ale             
României. Numitorul comun este promovarea transportului public și mobilității blânde și redu-
cerea poluării. 

Pe acest fond au prezentat comunicări reprezentanți ai autorităților publice locale, ai            
Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerațiilor Urbane din România, specialiști angrenați 
în procesul legislativ din Parlamentul României, din cadrul Comisiei Europene. Au participat, 
cu contribuții și reprezentați ai autorităților publice locale din diferite județe, specialiști din             
cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională, dar și din mediul academic (Facultatea de Căi Ferate, 
Drumuri și Poduri din cadrul Universității Tehnice și de Construcții București, Facultatea de 
Geografie a Universității din București, Facultatea de Inginerie și Agronomie a Universității  
Dunărea de Jos, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România). 

Să menționăm că Facultatea de Geografie a Universității din București face parte, alături 
de  Academia de Studii Economice și Universitatea Tehnică și de Construcții București, din      
grupul partenerilor academici ai Forumului de Mobilitate Metropolitană. 

Detalii privind această manifestare sunt oferite de site-ul: http://forum.etlbiz.com/
nov2016/ ; http://forum.etlbiz.com/nov2016/prezentari-forum/ 

Ediția a 8-a se va desfășura în perioada 26-28 aprilie 2017, la Pitești, sub genericul 
„Metropola Inteligentă”. 
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EVENIMENT DEDICAT STUDENȚILOR DE LA SPECIALIZAREA  
PLANIFICARE TERITORIALĂ 

6 decembrie 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

O MANIFESTARE INTERESANTĂ 
http://geo.unibuc.ro./201611/afis_nastase_2.jpg  
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WORKSHOP-UL TINERILOR CERCETĂTORI - EDIȚIA a XVI - a 
9 decembrie 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop-ul se adresează tinerilor 
doctoranzi și masteranzi din diferite             
domenii de cercetare (geografie, geologie, 
ecologie, chimie, biologie, științe economice, 
etc.), preocupați de problemele actuale de 
mediu și are ca scop promovarea  rezultatelor 
acestora și schimbul de experiență.  

 
 

MANIFESTAREA VA AVEA LOC: 
 
 

VINERI, 9 DECEMBRIE 2016, ORA 
12ºº, LA SEDIUL  

INSTITUTULUI DE GEOGRAFIE  
 

STR. DIMITRIE RACOVITA, NR. 12,  
SECTOR 2, BUCUREȘTI  

 
- SALA "SIMION MEHEDINȚI" -  

 
 
 

PROGRAMUL MANIFESTĂRII:  
 

Deschiderea sesiunii (12ºº)  
Prezentarea comunicărilor, pe secțiuni  

(13ºº-15³º)  
Concluzii (15³º-16ºº)  

Sursa:  

http://geo.unibuc.ro./201611/workshop_ul_tinerilor_cercetatori_circulara.pdf 
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EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE ȘI LANSARE DE CARTE 
 
 
Casa de Cultură a Studenților București vă invită joi, 15 decembrie 2016, ora 

18:30 la vernisajul expoziției și lansarea catalogului Descoperirea Naturii în Gorjul 
Montan, din cadrul proiectului Romania Student Tour - program național de redesco-
perire și promovare a valorilor patrimoniului natural și cultural 

Acțiunea se desfășoară sub egida Ministerului Tineretului și Sportului, de către Casa 
de Cultură a Studenților București, având ca parteneri Asociația Unitate de Suport pentru 
Mediu și Arii Protejate, Administrația Ariei Naturale Protejate Nordul Gorjului de Vest, 
Clubul Studențesc de Artă Fotografică, National Geographic Romania, Facultatea de Geo-
grafie - Universitatea din București, UNESCO ProNatura, Centrul de Cercetare a Mediu-
lui și Efectuarea Studiilor de Impact/Universitatea din București, Cercetașii României – 
Centrul Local Sf. Nicolae București. 



 

AȘTEPTĂM CONTRIBUȚIILE  DUMNEAVOASTRĂ 

 

 

 

 

 

 

Facultatea de Geografie a Universității din București 
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 1, București, 010041 

Telefon: 021 3053775 

Vizitați-ne pe web la adresa: 

http://geo.unibuc.ro/buletin_informativ.html 

 

Buletin informativ al Facultății de Geografie 11/2016 

 

La Mulți Ani !   
Tuturor celor care își sărbătoresc onomastica  

de ziua  
Sfântului Ierarh Nicolae 


