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PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR EMERIT MARIA PĂTROESCU
MEMBRU DE ONOARE A SOCIETY FOR URBAN ECOLOGY - SURE
În data de 22 august 2017, în
Laboratorul de Știința Mediului al
Universității din București, Facultatea de
Geografie s-a desfășurat ceremonia de
acordare a titlului de membru onorific al
prestigioasei organizații profesionale
internaționale Society for Urban Ecology –
SURE, doamnei prof.univ.dr. emerit Maria
Pătroescu.
În urma unui proces complex de
avizare, membrii Comitetului Executiv al
SURE au recunoscut meritele deosebite
ale doamnei prof. univ. dr. emerit Maria
Pătroescu în promovarea cercetării
științifice de excelență în domeniul
ecologiei urbane, dar și rolul semnificativ
în dezvoltarea resurselor umane în acest
domeniu.
În discursul președintelui SURE,
profesor Jurgen Breuste (Profesor
Honoris Causa al Universității din
București), acesta a evidențiat cariera de excepție a doamnei prof. univ. dr. Maria Pătroescu, în care excelența,
abordarea pluridisciplinară și conectarea permanentă cu nevoia factorilor de decizie au fost piloni de bază.
Astfel, prof. univ. dr. Maria Pătroescu devine cel de-al doilea membru onorific al SURE, alaturi de unul
dintre fondatorii domeniului ecologiei urbane, profesor Herbert Sukopp.
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WORLD LANDSLIDE FORUM - LJUBLJANA
SLOVENIA

A patra ediție a Forumului, s-a desfășurat la Ljubljana (Slovenia), în perioada 29 mai-2 iunie 2017, fiind
organizată sub egida ICL (International Consortium of Landslides), cu sprijinul UNESCO și UNISDR. Tema acestei
manifestări “LANDSLIDE RESEARCH AND RISK REDUCTION FOR ADVANCING CULTURE OF LIVING WITH NATURAL

HAZARDS”

Universitatea din Bucureşti, prin reprezentanții Lector dr. Andreea Andra-Topârceanu și Lector dr. Mihaela
Verga, se regăseşte printre participanții care prezintă Declarația de la Ljubljana (Slovenia) din 2017 privind
Reducerea Riscului de Alunecare spre aprobare UNISDR ( United Nations International Strategy for Disaster
Reduction), ca un angajament suplimentar din partea comunității globale de prevenire și combatere a alunecărilor
de teren conform Acordului Sendai pentru Reducerea Riscului la Dezastre ( Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction) 2015-2030.
Declarația adoptată este un angajament voluntar al World Landslide Forum, în contextul actual al
pierderilor materiale şi umane induse de hazardele naturale, cu efecte socio – economice pe termen lung asupra
comunităților.

2

INTERNATIONAL GEOCONFERENCE SGEM 2017
Albena - Bulgaria
În perioada 27 iunie-06 iulie 2017, o delegație a CAIMT a luat parte la 17th INTERNATIONAL DISCIPLINARY
SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2017, care s-a desfășurat la Albena (Bulgaria). Gazda evenimentului a fost
Centrul de Congrese al Hotelului Paradise Blue.
Tematica evenimentului a acoperit o paletă largă de domenii de interes științific: Science and
Technologies in Geology, Exploration and Mining, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Water
Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Energy and Clean Technologies, Ecology, Economics, Education
and Legislation, Nano, Bio, Green & Space Technologies for Sustainable Future, abordând o serie de aspecte
teoretice si metodologice, legate de noile cunoștințe din domeniu.
Din cadrul Centrului de Analiză Integrată şi Management Teritorial (CAIMT) au participat conf. univ. dr.
habil. Daniel Peptenatu, conf. univ. dr. Cristian-Constantin Drăghici, lector univ. dr. Radu-Daniel Pintilii, drd. AnaMaria Ciobotaru, masterand Andreea-Karina Gruia, masterand Alexandra Grecu, din cadrul Universității din
București. Echipa a fost completată de prof.univ.dr. Răzvan Cătălin Dobrea și drd. Cristina Dima, de la Academia de
Studii Economice (ASE), din București.
Una din temele, cu care delegația CAIMT a participat în cadrul evenimentului ( Changes in Land Cover and
Forest Resources along Aridity Indexes: Economic Perspectives ), a fost premiată de către organizatori, drd. AnaMaria Ciobotaru obținând premiul SGEM AWARD 2017, pentru cea mai bună prezentare, din cadrul Secțiunii Forest
Ecosystems. Totodată, acest lucru reprezintă o premieră pentru Centrul de Analiză Integrată și Management
Teritorial (CAIMT), care într-o perioadă atât de scurtă de la apariția sa, a reușit să obțină o asemenea performanță
științifică.
De asemenea, s-au stabilit relații de colaborare științifică cu specialiști, din țară și din străinătate, din
diverse domenii: dr. Sorina Dumitru-specialist din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pedologie, Agrochimie si Protecția Mediului INCDPAPM-ICPA București și cercetător dr. Safim Brahi de la
Universitatea M'Hamed Bougara of Boumerdes, Departamentul de Ingineria Materialelor (DGMAT), Boumerdas,
Algeria.
Evenimentul s-a dovedit a fi unul de un real succes, prin experiența acumulată prin audierea prezentărilor
și vizionarea posterelor, mai ales pentru doctoranzii și masteranzii aflați la începutul carierei în cercetarea
științifică.
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LUMEA GEOSPAȚIALĂ 2017
STUDENTUL CU VIZIUNE GEOSPAȚIALĂ
În perioada 29-30 iunie 2017, în cadrul evenimentului Lumea geospațială 2017, organizat de către
Integraph Computers Services, s-a derulat concursul Studentul cu viziune geospațială 2017. Competiția, aflată la
cea de-a doua ediție, încurajează utilizarea soluțiilor geospațiale Hexagon/Integraph de către studenți pentru
fundamentarea deciziilor legate de managementul teritoriului. Primii trei clasați au participat gratuit la Lumea
Geospațială 2017.
La această ediție, primele două poziții au fost ocupate de doi studenți ai masterului Evaluarea integrată a
stării mediului, Facultatea de Geografie, Universitatea din București:
•

Talabă Odelin – Argumentare privind importanța recuperării zonelor verzi retrocedate (studiu de caz: Parcul
Tineretului)
„Spațiile verzi din Municipiul București reprezintă un subiect de interes atât pentru spațiul public cât și

pentru cel privat. Beneficiile pe care le aduce la nivelul populației sunt numeroase, printre care amintim:
reducerea poluării fonice, creșterea cantității de oxigen, îmbunătățirea calității peisagistice a orașelor etc.
Retrocedările care au avut loc în ultimii ani au dus la înlocuirea unor suprafețe verzi însemnate cu spații
rezidențiale.
Harta
atașată
exemplifică beneficiile și modul în
care Parcul Tineretului (spațiul verde)
contribuie la diminuarea poluării
fonice (dB) cauzate de traficul rutier."
•

Popa Ana Maria – Dinamica
peisajului în Parcul Național Cozia
„Schimbările în utilizarea

terenului, elemente ce au stat la baza
realizării prezentei hărți, au dus la
modificări ale peisajului pe parcursul
anilor luați în analiză. De la o
diversitate a peisajului de foarte
ridicată (peste 40 de unități) în 1990 a
scăzut la mai puțin de jumătate în
2012. Decizia impusă de această
modificare majoră este de a
implementa politici și acțiuni mai
riguroase decât cele stipulate în
prezentul plan de management,
întrucât cele actuale (până în anul
2012) nu au avut un randament bun."

Marele premiu al acestui
concurs a fost câștigat de către
Talabă Odelin, care a primit din partea
organizatorilor diploma de Studentul
cu viziune geospațială 2017 și un
Notebook HP Pro Book 430 G4.
De remarcat este faptul că
Integraph Computers Services este
unul dintre partenerii educaționali
importanți ai Facultății de Geografie
din 2012, asigurând desfășurarea
Practicii
profesionale
pentru
deprinderea abilităților GIS prin
utilizarea soluțiilor Geomedia din
cadrul masterului Evaluarea integrată
a stării mediului.
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FESTIVITATEA DE
ABSOLVIRE - 6 iunie 2017

În ziua de 6 iunie 2017, în AULA MAGNA a Universității din București, s-a desfășurat Festivitatea de absolvire a
Promoției 2017 a Facultății de Geografie.
Manifestarea a fost organizată de Asociația Studenților Geografi și Facultatea de Geografie și s-a bucurat de prezența
Domnului Profesor universitar doctor Laurențiu VLAD, Prorector al Universității din București, a conducerii Facultății de
Geografie și a unor membrii ai Corpului profesoral al facultății.
Au fost decernate medalii și diplome de absolvire
șefilor de promoție :
- Geografie: Nicoleta Mihai
- Geografia Turismului: Claudiu Bîță
- Hidrologie și Meteorologie: Lidia Dinu
- Cartografie: Florina Dediu
- Planificare Teritorială: Georgiana Tudor
- Geografia Mediului : Ramona Bucur

De asemenea, toți studenții au primit Diplome de absolvire,
festivitatea marcând finalul primei etape din viața de student.

FELICITĂRI TUTUROR ABSOLVENȚILOR !
.
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GREEN INFRASTRUCTURE FOR SUSTAINABLE URBAN PLANNING
WORKSHOP INTERNAȚIONAL
În perioada 6-9 iulie 2017 a avut loc workshop-ul internațional Green Infrastructure for Sustainable Urban
Planning, organizat de Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact, ca rezultat al proiectului
de cercetare PN-II-RU-TE-2014-4-0434 Dezvoltarea unui model de evaluare a potențialului infrastructurilor verzi
pentru planificarea urbană durabilă - PlanGreen, coordonat de conf. univ. dr. Mihai Răzvan Niță și finanțat de
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare CNCS – UEFISCDI. În ziua de 6 iulie 2017, participanții
au fost invitați să ia parte la festivalul de Jazz București ( Bucharest Jazz Festival).
Lucrările workshopului au fost deschise de alocuțiuni ale Dl. Prodecan Cristian Tălângă din partea
Facultății de Geografie a Universității din București, Dl. Prof. Cristian Iojă, președinte al filialei Europa de Sud-Est a
Society for Urban Ecology și Dl. Conf. Mihai Răzvan Niță în calitate de organizator al evenimentului.
Au urmat atât prezentări ale rezultatelor din proiectul mai sus menționat cât și 3 sesiuni plenare încheiate
cu o dezbatere despre serviciile ecosistemice furnizate de infrastructurile verzi urbane, moderată de Dr.
Athanasios Gavrilidis. Ziua a treia a workshopului a continuat de asemenea cu prezentarea unor rezultate ale
proiectului de cercetare PlanGreen, cu prezentări din partea invitaților și cu o sesiune de discuții moderată de Dr.
Denisa Badiu, despre infrastructurile verzi urbane în context național și european. A doua parte a zilei a fost
rezervată unei deplasări de teren în cadrul orașului București, unde au fost vizitate atât obiective culturale
(Muzeul Satului) cât mai ales aspecte ale infrastructurilor verzi urbane (Grădina Cișmigiu, Parcul Kiseleff, Parcul
Herăstrău).
În ultima zi a workshop-ului internațional a avut loc o deplasare de teren organizată de membrii
proiectului de cercetare Dr. Diana Onose și Dr. Athanasios Gavrilidis pentru evaluarea unor categorii de
infrastructuri verzi de interes metropolitan: Parcul Natural Văcărești și Parcul Natural Comana.
În cadrul workshop-ului au participat cu lucrări 50 de cercetători, studenți și doctoranzi din România,
Germania, Slovenia, Italia, Olanda, Algeria, Singapore sau Marea Britanie.
Un album foto de la workshop-ul internațional Green Infrastructure for Sustainable Urban Planning poate
fi consultat aici.
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METODE PRACTICE PENTRU EVALUAREA STĂRII MEDIULUI
ȘCOALA DE VARĂ - CCMESI
19 - 23 IULIE 2017
În perioada 19-23 iulie
2017 s-a desfăşurat cea de a IV-a
ediţie a Şcolii de Vară intitulată

Metode
evaluarea

practice
stării

pentru
mediului.

Aceasta a fost organizată de
Centrul de Cercetare a Mediului
si Efectuare a Studiilor de Impact
(CCMESI) în parteneriat cu
Facultatea de Geografie şi a avut
ca scop formarea specialiștilor
în domeniul Ştiinţei mediului.
Participanţii înscrişi au fost
studenţi
provenind
de
la
specializarea Geografia mediului
din anii II şi III, cât şi viitori
masteranzi
ai
programelor
Evaluarea Integrată a Stării
Mediului şi Politici de Mediu
pentru Dezvoltare Durabilă, din
cadrul Facultăţii de Geografie.
Pe parcursul celor cinci zile participanţii au învăţat cum să facă o cercetare de mediu. Astfel, subiectele
abordate au constat în dezbaterea utilizării tehnicilor tradiţionale şi a celor moderne în cercetarea mediului,
despre importanţa voluntariatului în formarea personală şi profesională, despre modul în care trebuie planificat
un studiu înainte de a se merge pe teren, cum să se gestioneze şi să se prelucreze o bază de date utilizând tehnici
GIS şi metode statistice. De asemenea, participanţii au luat contact direct cu instrumente de măsurare a calităţii
apei şi aerului, efectuând măsurători pe Lacul Morii.
Activităţile desfăşurate au contribuit la însuşirea de noi cunoştinţe, cât şi la consolidarea celor deţinute,
fiind accesibile din punct de vedere al modului de înţelegere pentru toţi participanţii. Aceştia au fost împărţiţi în
trei echipe şi au avut ca sarcină evaluarea stării mediului din trei parcuri urbane (Carol, Circului şi Cişmigiu),
folosindu-se de informaţiile primite pe parcursul şcolii, de aparatura de mediu pusă la dispoziţie, de chestionare şi
de cunoştinţele acumulate în timpul facultăţii. Rezultatele au fost prezentate în ultima zi a şcolii de vară, care s-a
desfăşurat într-un cadru verde, în parcul Herăstrău, şi au constat în analiza intensităţii zgomotului din parcul
Cişmigiu, analiza serviciilor ecosistemice oferite de lacul Circului şi analiza calităţii apei din parcul Carol.
Festivitatea de premiere s-a încheiat cu o surpriză din partea organizatorilor constând într-o plimbare cu
vaporaşul pe lacul Herăstrău.
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WATER IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT - CHALLENGES
AND OPPORTUNITIES
ȘCOALĂ DE VARĂ - VARȘOVIA, POLONIA . 10-15 IULIE 2017
Stundenți ai Facultății de Geografie participanți la Școala de Vară ”Water in the sustainable development –
challenges and opportunities”, Varșovia, 10-15 iulie 2017 .
Școala de vară s-a desfășurat în perioada 10-15 iulie 2017, sub egida Global Water Partnership, în cadrul
Facultății de Științe ale Vieții a Universității din Varșovia. Informațiile au fost transmise și discutate de persoane cu
experiență în domeniul managementului apelor, remarcabili fiind: Danka Thalmeinerova (expert în managementul
mediului), Susanne Brandstetter (Ministru al Ministerului pentru Agricultură, Păduri și Managementul Apei din
Austria) și Francois Brikke (inginer și economist).
Activitățile au cuprins atât prelegeri (Communicating water, Wastewater and Jobs in the 2030 Agenda,
etc.), proiecte în echipă si vizite pe teren (de exemplu, Parcul Natural Kampinoski).
Programul Școlii de Vară a fost structurat astfel:
Ziua 1: Prelegeri – Guvernarea și Managementul Integrat al Resurselor de Apă
Ziua 2: Vizită la Parcul Kampinoski (conflicte în cadrul sitului, management, activități)
Ziua 3: Prelegeri – Economia și Managementul Integrat al Resurselor de Apă
Ziua 4: Prelegeri – Soluții innovative
Ziua 5: Prelegeri – Schimbări climatice în Managementul Apei (politic)
Ziua 6: Prelegeri - Schimbări climatice în Managementul Apei (extreme climatice)
Rețeaua Global Water Partnership a susținut și sprijinit întărirea relațiilor dintre tinerii cu același
scop.Astfel, în timpul Școlii de Vară a fost formată o nouă echipă (Central and Eastern Europe Youth Water
Community) ce urmărește susținerea implicării tinerilor specialiști în spațiul decizional. In acest grup de lucru au
fost implicate și doi studenți ai masterului Evaluarea integrată a stării mediului, Talabă Odelin și Vrânceanu
Alexandra.
Școala de Vară a pus bazele relațiilor internaționale dintre studenți, dar a contribuit și la întărirea
colaborării dintre Universitatea din București și Universitatea din Varșovia.
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ȘCOALA DE VARĂ - SOCIETY FOR URBAN ECOLOGY
SALZBURG, AUSTRIA, 3-7 IULIE 2017
În perioada 3-7 iulie Society of Urban Ecology (SURE) în parteneriat cu Urban and Landscape Research
Group of Salzburg University au organizat a VI-a ediție a SURE Summer School (http://www.society-urbanecology.org/meetings-conferences/past-events/) adresată studenților din întreaga lume. Ediția de anul acesta a
fost organizată la Universitatea din Salzburg, Austria de către președintele Society for Urban Ecology, profesor
emerit al Universității din București, Jurgen Breuste.
Școala de vară a abordat diferite teme din domeniul ecologiei urbane, cum ar fi managementul
infrastructurilor urbane, utilizarea socială a diferitelor categorii de structuri urbane, managementul conflictelor
de mediu, modul de evaluare a serviciilor ecosistemice, ori modul de implementare a politicilor de mediu .
Invitații de anul acesta, au fost profesori si cercetatori de la diferite universitati și centre de cercetare din
spatiul european, partenere ale Universității din București, Facultatea de Geografie, implicati in diferite proiecte de
cercetare a mediilor urbane. Specialiști din 8 state și-au arătat interesul în a instrui tineri pasionați de ecologie
urbană. Cursurile au fost dublate de activități în teren extrem de instructive, care s-au desfășurat în orașele
Salzburg și Linz. Informații referitoare la lectorii invitați și cursurile susținute puteți găsi aici (http://www.societyurban-ecology.org/wp-content/uploads/2014/04/Schedule-Lectures-Summer-School.pdf).
La aceasta ediție au participat 26 de studenți din 4 state (Austria, Germania, România și Argentina), între
care s-au regăsit și 4 studenți ai masterului Evaluarea Integrată a Stării Mediului, Facultatea de Geografie (Popa
Ana-Maria, Talabă Odelin, Vrânceanu Alexandra și Bucur Ramona). Participarea a fost posibilă cu sprijinul și
îndrumarea prof. univ. dr. Cristian Iojă (trezorierul SURE si președintele SURE South-East Europe Chapter) și lect.
univ. dr. Mihai Niță (președintele SURE România).
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ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
IULIE 2017

În perioada 6 – 25 iulie 2017, Universitatea din București a derulat înscrierile pentru sesiunea din iulie a
admiterii la toate cele 19 facultăți ale sale.
În urma opțiunilor absolvenților de Bacalaureat, facultățile Universității din București au raportat un
număr de 20.812 de candidați înscriși la studii universitare de licență.
În ceea ce privește concurența pe locurile finanțate de la bugetul de stat, Universitatea din București a
înregistrat o medie de 4,6 candidați înscriși/loc.
Facultatea de Geografie: 6,9 candidați/loc. Cele mai căutate specializări au fost: Geografia Turismului (8,3
candidați/loc), Hidrologie-Meteorologie (8 candidați/loc), Planificare teritorială (7,9 candidați/loc), Geografie (7,7
candidați/loc), Cartografie (7,3 candidați/loc);
Sursa:
http://infoub.unibuc.ro/2017/07/aproximativ-21-000-de-candidati-inscrisi-la-programele-de-studiiuniversitare-de-licenta-ale-universitatii-din-bucuresti/
Ultima medie în sesiunea iulie 2017 (locuri finanțate de la bugetul de stat):
•
•
•
•
•
•

Cartografie = 7,53
Geografia mediului = 6,25
Geografia turismului = 8,60
Geografie = 7,81
Hidrologie –Meteorologie = 6,60
Planificare teritorială = 7,18
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ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
IULIE 2017

În perioada 6 – 25 iulie 2017, Universitatea din București a derulat înscrierile pentru sesiunea din iulie a
admiterii la programele de studii universitare de masterat.
Facultățile Universității din București au raportat un număr de 3.510 de candidați înscriși la studiile
universitare de masterat.
În ceea ce privește concurența pe locurile finanțate de la bugetul de stat, Universitatea din București a
înregistrat o medie de 1,05 candidați înscriși/loc.
Facultatea de Geografie: 1,2 candidați/loc. Cele mai căutate specializări au fost: Gestiunea spațiului turistic
și servicii de ospitalitate (2,6 candidați/loc), Managementul resurselor și activităților turistice (2 candidați/loc);
Sursa:

http://infoub.unibuc.ro/2017/07/peste-3-500-de-candidati-inscrisi-la-programele-de-studii-universitare-demasterat-ale-universitatii-din-bucuresti/
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BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ
„CAROL I”
BIBLIOTECA DE GEOGRAFIE
LISTA BIBLIOGRAFICĂ A PUBLICAŢIILOR NOU
ACHIZIŢIONATE - MAI 2017

Titlu:
Japonia după Fuchushima
Autor:
Radu Serban
Date publicare: Bucuresti : Editura Tribuna Economica, 2016
Cota:
19991Geogr.
*********************
Titlu:
Studiul geografiei României
Autor:
Florin Achim
Date publicare: Bucuresti : Editura Transversal, 2015
Cota:
19826 Geogr.
*********************
Titlu:
Hidrologie si meteorologie practica in arealul Portilor de Fier
Autor:
Daniel Constantin Diaconu, Amadeus Adrian Tiscovschi
Date publicare: Bucuresti : Editura Universitara, 2017
Cota:
19992 Geogr.
*********************
Titlu:
Geomorfometria circurilor glaciare din Carpatii Românesti
Autor:
Marcel Mindrescu
Date publicare:Suceava : Editura Universitatii "Stefan cel Mare", 2016
Cota:
19993Geogr.
*********************
Titlu:
Studii si referate
Autor:
Vasile Loghin
Date publicare: Târgoviste : Cetatea de Scaun, 2016
Cota:
19994Geogr.
*********************
Date statistice privind activitatea bibliotecii in cursul lunii mai:
Cititori inscrisi ianuarie - mai 2017: 240.
Total cititori inscrisi in baza de date: 2044.
Total cititori frecventa biblioteca: 2366.
Total volume consultate: 10.291.
Total tranzactii de imprumut: 1486.
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