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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Pentru mulți profesori din centrele universitare cu învățământ 

geografic ale României a devenit în ultimele decenii o rutină, ca la 

fiecare sfârșit de martie, să își îndemne cei mai buni studenții să 

participe la Simpozionul Național al Studenților Geografi.  

Studenţii geografi consideră Simpozionul Naţional al Studenţilor 

Geografi o provocare permanentă menită să le valideze munca de 

cercetare ştiinţifică în care au investit numeroase resurse, dar şi o 

posibilitate de a veni în contact cu colegii din alte centre 

universitare şi cu problematica proiectelor în care este antrenată 

geografia.  

Pentru organizatori este un moment de încercare,  în a găsi 

resursele necesare pentru a oferi un cadru cât mai adecvat 

dezbaterii academice şi desfășurării lucrărilor Simpozionului 

Naţional al Studenţilor Geografi la un nivel apropiat, dacă nu egal, 

cu cel al intâlnirilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Oare de ce această coagulare de forțe? Oare de ce această 

încăpățânată perseverență? Oare de ce această încredere în a 

investi în resurse viitoare ale geografiei? 

 Pentru că o universitate performantă este aceea care 

investește și reușeste să producă semințe rezistente la 

presiunea intemperiilor viitorului.  

 Pentru că mediul universitar are în codul lui genetic 

încăpățânata perseverență a performanței reale și a 

dezbaterii academice.  

 Pentru că societatea românească are resurse umane care 

merită și trebuie încurajate să gândească și să 

construiască.   

 Pentru că un individ, comunitate ori societate are nevoie 

de încredere pentru a păși înainte. 
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Simpozionul Național al Studenților Geografi: este un spațiu de 

dezbatere academică, deja consacrat în lumea geografică și a 

științelor mediului, procesul lui ştiinţific fiind materializat prin 

continuarea unor proiecte de cercetare şi numeroşi tineri acceptaţi 

a lucra în departamentele universitare de geografie, Institutul de 

Geografie al Academiei Române, Agenţii de Protecţia Mediului, 

firme private de consultanţă pe probleme de mediu.  

La sfârșitul lunii martie, imediat după intrarea în primăvara 

astronomică, studenții geografi vin la Bucureşti voluntar să își 

evalueze rezultatele științifice, obținute în urma unor cercetări 

individuale ori colective, coordonate ori necoordonate, teoretice 

sau practice. Cei care le evaluează munca sunt colegii lor, care s-au 

dovedit de-a lungul generațiilor, cei mai corecţi şi duri evaluatori. 

Ediția a XXVI-a a Simpozionului Național al Studenților Geografi, se 

va desfășura în perioada 30-31 martie 2019, sub directa organizare 

a Centrului de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de 

Impact, Universitatea din Bucureşti. Ca în fiecare an, beneficiem 

de sprijinul unor parteneri consacrați, cum ar fi Facultatea de 

Geografie (Universitatea din București), Centrul Carpato-Danubian 

de Geoecologie, Integraph Computers Services, Asociația 

Profesională a Geografilor din România – filiala Municipiul 

București, Regia Națională a Pădurilor și ESRI România. 

În programul Simpozionului Național al Studenților Geografi, după 

cuvântul de deschidere al conducerii Facultății de Geografie, 

domnul Conf. Univ. Dr. Mihai Răzvan Niță va prezenta un subiect de 

mare actualitate pentru lumea științifică referitor la Provocările 

mediilor urbane din perspectivă geografică.  

Apoi cuvântul este dat studenților, care își prezintă în cele 6 

secțiuni, rezultatele cercetărilor. Lucrările sunt realizate de 

studenții celor mai reprezentative centre universitare de 

învățământ geografic București, Iași, Craiova, Cluj-Napoca, 
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Constanța și Timișoara. La această ediție s-au înscris 48 de lucrări 

științifice, care abordează o tematică deosebit de variată, dar de 

mare actualitate. Riscurile și hazardurile naturale în relație cu 

activitățile umane, calitatea componentelor mediului (ape 

subterane, ape de suprafață), regimul activităților umane în ariile 

protejate, dinamica diferitelor utilizări ale terenurilor, evaluarea 

impactului unor activități și amenajări antropice asupra mediului, 

testarea unor metodologii de analiză și prognoză a diferitelor 

procese naturale și antropice, analize istorice, instrumente 

didactice utile în predarea geografiei sunt doar câteva dintre 

subiectele propuse de către studenți spre a fi dezbătute în cadrul 

acestei ediții. 

Ca în fiecare an, organizatorii și partenerii lor vor acorda 

următoarele premii: 

- Premiile I, II, III și trei mențiuni, oferite de organizator cu 

sprijinul Intergraph Computer Servicesi; 

- Premiul Valer Trufaș oferit de CCMESI, pentru cea mai bună 

lucrare ce abordează probleme de hidrochimie şi hidrologie; 

- Premiul Alexandru Roșu, oferit de CCMESI, pentru cea mai 

bună lucrare de evaluare a stării mediului la nivel local sau 

regional; 

- Premiul Vintilă Mihăilescu, oferit de Institutul de Geografie al 

Academiei Române, pentru cea mai bună lucrare ce abordează 

probleme relaționate de dezvoltarea durabilă; 

- Premiul ROMSILVA, oferit de Regia Națională a Pădurilor, 

pentru cea mai bună lucrare ce abordează aspecte specifice 

ariilor naturale protejate; 

- Premiul CCDG, oferit de Centrul Carpato-Danubian de 

Geoecologie, pentru cea mai bună lucrare ce abordează 

aspecte legate de educația pentru mediu; 
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- Premiul Gabriela Apostol, oferit de Centrul Carpato-Danubian 

de Geoecologie, pentru cea mai bună lucrare de didactica 

geografiei; 

- Premiul H2O Sense pentru cea mai bună lucrare de modelare 

hidrologicăș 

- Premiile ESRI, oferite de ESRI România, sub forma unor cursuri 

de perfecționare în GIS și a calificării în finala națională a 

concursului ESRI Young Scholars. 

 

Tuturor participanților Simpozionului Național al Studenților 

Geografi, ediția a XXVI-a le urăm mult succes și să investească în 

continuare pasiune și resurse în impunerea geografiei în cercetarea 

ştiinţifică şi societatea românească căci parafrazându-l pe 

academicianul Grigore Moisil, ”spre deosebire de vin, ştiinţa nu 

trebuie lăsată să se învechească”. 

 

Comitetul de organizare, 

25.03.2019  
 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

CENTRUL DE CERCETARE A MEDIULUI SI EFECTUARE A STUDIILOR 

DE IMPACT – 25 DE ANI DE ISTORIE 

 

 

Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor de Impact 

– CCMESI a fost înfiinţat prin decizia Rectorului nr. 400/26.03.1993, 

cu statut de Centru de Cercetare în cadrul Universităţii din 

Bucureşti. Fondatorii CCMESI sunt profesorii Valer Trufaş şi Maria 

Pătroescu, care şi-au propus încă de la început să creeze un spaţiu, 

în care tinerii cercetători să se poată învăţă, inova şi produce 

rezultate ştiinţifice sub îndrumarea profesorilor şi cercetătorilor cu 

experienţă în domeniul analizei şi evaluării mediului.  

În activitatea CCMESI au fost şi sunt implicate cadre didactice 

universitare, cercetători, postdoctoranzi, doctoranzi, masteranzi, 

studenţi şi chiar liceeni de excepţie.  

CCMESI a beneficiat de-a lungul timpului de recunoaşterea 

Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 

Superior (CNCSIS) şi a Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. 

Principalele domenii de expertiză ale CCMESI sunt conservarea 

diversităţii biologice, ecologia peisajelor rurale şi urbane, evaluarea 

impactului asupra mediului, planificare urbană şi rurală, sisteme 

informaţionale geografice (GIS) şi chimia mediului.  

Printre obiectivele activităţii CCMESI se numără:  

 oferirea de soluţii practice pentru probleme de mediu 

actuale,  

 promovarea conceptului de dezvoltare durabilă în 

România,  

 dezvoltarea de parteneriate de cooperare cu universităţi, 

institute şi centre de cercetare, autorităţi locale şi 

naţionale, organizaţii non-guvernamentale,  

 oferirea de oportunităţi de pregătire a tinerilor cercetători 

interesaţi de programele de cercetare a mediului. 

Conservarea biodiversităţii a constituit o temă importantă încă de 

la înfiinţarea CCMESI. La început am abordat subiecte legate de 
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zona Porţile de Fier şi Munţii Banatului, pentru ca treptat tematica 

să fie extinsă la nivel naţional. Majoritatea proiectelor de cercetare 

în domeniul biodiversităţii au fost coordonate de prof. dr. Maria 

Pătroescu, iar în ultimii ani de prof. dr. Maria Pătroescu, conf. dr. 

Laurențiu Rozylowicz şi CS III dr. Marius Lucian Matache. 

Una dintre primele teme de cercetare a fost Studiul geoecologic al 

văii Dunării Româneşti (1996-1998), în care s-au abordat probleme 

de dezvoltare spaţială a acestui teritoriu şi proiecţia lor în calitatea 

mediului. Tot în această perioadă a fost realizat studiul Starea 

mediului în depresiunile intracarpatice, iar începând cu anul 1999 – 

Amenajarea, protecţia şi gestiunea spaţiilor naturale şi sensibile în 

sprijinul evaluării Capitalului Natural al României. 

Primul proiect complex din sud-vestul României a fost proiectul 

LIFE Nature LIFE00NATRO/0007171 Parcul Natural Porţile de Fier – 

gestiunea şi conservarea habitatelor şi speciilor. Prin intermediul 

acestui proiect au fost puse bazele administraţiei Parcului Natural 

Porţile de Fier, a fost înfiinţat Centrul de monitorizare a habitatelor 

şi speciilor din comuna Eşelniţa, şi au fost derulate acţiuni concrete 

de conservare a speciilor şi habitatelor naturale, o atenţie specială 

acordându-se ţestoasei lui Hermann, viperei cu corn şi păsărilor 

acvatice. În cadrul acestui proiect, în parteneriat cu Centrul 

Carpato-Danubian de Geoecologie, a fost derulată o amplă 

campanie de informare şi educare a populaţiei. Proiectul a fost 

continuat prin două granturi de cercetare, Biodiversitate, 

naturalitate şi funcţionalitatea ecosistemelor din Munţii Banatului – 

protecţie, conservare şi gestiune socială şi Structura şi distribuţia 

habitatelor în Parcul Natural Porţile de Fier, ambele finanţate de 

CNCSIS. De asemenea, cu sprijinul Rufford Small Grant, au fost 

derulate trei granturi de conservare a țestoasei lui Hermann. 

Continuitatea prezenţei ştiinţifice a CCMESI în Parcul Natural Porţile 

de Fier a fost asigurată şi prin implicarea membrilor CCMESI în 

asigurarea unui management eficient al acestei arii protejate. 

Astfel, de la înfiinţarea Consiliului Ştiinţific al Parcului Natural 

Porţile de Fier, doamna prof. univ. dr. Maria Pătroescu deţine 
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funcţia de preşedinte al acestei structuri de administrare, esenţiale 

pentru funcţionarea ariei protejate. 

Între 2003 şi 2010 Centrul a fost implicat în judeţul Vrancea pentru 

protecţia carnivorelor mari (urs, lup şi râs), fiind coordonator 

ştiinţific al acţiunilor de conservare. În acest spaţiu CCMESI a 

contribuit la înfiinţarea Parcului Natural Putna-Vrancea (a doua arie 

protejată mare creată cu sprijinul CCMESI), a aplicat metode 

inovative de monitorizare a carnivorelor mari (radiotelemetrie, 

camere foto, instalare garduri electrice, etc.) şi de reducere a 

conflictelor cu comunităţile umane. Finanţarea acestor iniţiative a 

fost asigurată prin proiectele LIFE02NAT/RO/8576 – Conservarea 

in-situ a carnivorelor mari din Judeţul Vrancea şi 

LIFE05NAT/RO/000170 – Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a 

carnivorelor mari din Judeţul Vrancea. 

După anul 2005, Centrul s-a implicat în îmbunătăţirea 

managementului Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior. 

Astfel, în cadrul proiectului LIFE05NAT/RO/000155 – Reconstrucţia 

ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior s-au 

realizat studii detaliate de evaluare a potenţialului biologic şi a 

exploatării biologice, s-a evaluat impactul asupra mediului al 

activităţilor umane şi s-au realizat paşii necesari pentru realizarea 

planului de management al ariei protejate. Aceste studii au stat la 

baza promovării unor măsuri tehnice de conservare, relevante în 

acest sens fiind realizarea de canale, repararea digurilor, 

decolmatarea unor structuri hidroameliorative existente. 

În prezent este în derulare un contract LIFE privind îmbunătăţirea 

statutului de conservare al speciilor şi habitatelor prioritare din 

zona umedă Porţile de Fier. 

Calitatea mediului a reprezentat un domeniu de interes continuu 

pentru colectivul CCMESI, exprimat prin numărul mare de proiecte 

de cercetare cu această tematică. Abordările în această direcţie s-

au concentrat în direcţii complementare precum: evaluarea 

impactului antropic asupra mediului, ecologie urbană şi rurală, 

respectiv componenta de mediu a planificării teritoriale. 
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Majoritatea programelor de cercetare privind calitatea mediului au 

fost realizate sub îndrumarea prof. dr. Maria Pătroescu şi conf. dr. 

Cristian Ioan Iojă. 

Primele programe de cercetare, realizate în parteneriat cu diferite 

instituţii (ICIM, CPUMB, MCT), abordau problematici diverse, 

precum analiza calităţii apelor subterane, dinamica aşezărilor 

umane şi a utilizării terenurilor, evaluarea calităţii mediului în 

diferite ecosisteme urbane, preponderent din Câmpia Română. 

Între 1994-1999 CCMESI a participat la fundamentarea Planului 

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, fiind implicat direct în 

realizarea studiului Direcţii, sensuri şi intensităţi de dezvoltare a 

Municipiului Bucureşti, coordonat de Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism Ion Mincu. 

În cadrul unor echipe pluridisciplinare, CCMESI a participat în 

perioada 2005-2009 la realizarea rapoartelor de mediu necesare 

obţinerii avizelor de mediu pentru PUZ-urile unor noduri 

intermodale (Obor, Gara de Nord, Piața Sudului), penetraţiile 

autostrăzilor Bucureşti-Constanţa şi Bucureşti-Braşov sau raportul 

de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal – zona 

aglomeraţiei urbane şi zona metropolitană ale Municipiului 

Bucureşti. 

De asemenea, CCMESI a realizat între 2004 si 2008 rapoarte privind 

impactul asupra mediului pentru diferite obiective precum 

platforme industriale sau parcuri urbane, dar şi bilanţuri de mediu 

de nivelul I şi II pentru staţii de epurare, rampe de deşeuri, 

alimentări cu apă, etc. 

În intervalul 2007-2013, programele de cercetare (Idei, 

Parteneriate, CEEX) au fost concentrate pe problematica calităţii 

mediului în cadrul zonelor metropolitane din România (cu o privire 

speciala asupra Bucureştiului), cu tematici ce au variat de la 

gestionarea integrată a deşeurilor sau calitatea mediului în spaţiile 

rezidenţiale, până la soluţii interdisciplinare convergente în 

amenajarea teritoriului şi în structurarea sistemului de transport, 

orientate către dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii vieţii. 
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Din 2012, în cadrul CCMESI se derulează două programe UEFISCDI – 

Tinere Echipe privind modelarea impactului asupra mediului indus 

de tipologiile de incompatibilităţi în utilizarea terenurilor din 

aşezările umane şi Planificarea spaţială a conservării la scări 

multiple (importanţa dinamicii habitatelor şi a incertitudinilor în 

planificare). 

Activitatea de cercetare ştiinţifică a fost dublată de o preocupare 

continuă pentru promovarea rezultatelor cercetării, membrii 

CCMESI având numeroase publicaţii ştiinţifice de importanţă 

internaţională şi naţională. Dintre lucrările de sinteză relevante 

menţionăm: Atlasul României (cu ediţiile în limba franceză 

publicate la Editura RECLUS), Conservarea diversităţii biologice, 

Fundamentele conservării diversităţii biologice şi Evaluarea 

integrată a stării mediului în spaţii rezidenţiale.  

CCMESI a coordonat ori a fost implicat în numeroase programe 

care au vizat formarea profesională a profesorilor din învăţământul 

preuniversitar, personalului administraţiilor ariilor protejate, a 

funcţionarilor publici ori a altor categorii interesate de cunoaşterea 

diferitelor aspecte legate de starea mediului. Importante prin 

proiecţia naţională au fost pregătirile realizate prin Centrul de 

Perfecţionare a Profesorilor din Învăţământul Preuniversitar, 

înfiinţat în cadrul proiectului TEMPUS.  

CCMESI oferă consultanţă diferitelor structuri ale administraţiei 

publice, ONG-urilor ori unor agenţi economici pentru îmbunătăţirea 

eficienţei aplicării unor instrumente de finanţare. 

Dincolo de toate acestea, ţinta noastră este de a forma specialişti 

capabili să susţină procesul de modernizare al societăţii româneşti, 

Oameni capabili să depăşească obstacolele, de multe ori absurde, 

ale sistemului ori ale susţinătorilor acestuia, Oameni care au curajul 

să îşi susţină ideile şi să lupte pentru punerea acestora în practică, 

Oameni care au răbdare şi care înţeleg că rezultatele se văd după 

ani de muncă. 
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Modelare hidrologică 2D în vederea realizării hărților de risc 

utilizabile în elaborarea planurilor de management împotriva 

inundațiilor 

 

Urzică Andrei(1), Șorea Ionuț(2) şi Pîrtică Marius(3) 

Specializarea Geomatică(1,2) si  Geografia Turismului(3), master anul II(1), 

master anul I(2) şi licenta anul III(3), Facultatea de Geografie și Geologie, 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

urzica.andrei94@gmail.com(1) 

 

Cuvinte cheie: modelare hidrologică, plan management, inundații, 

Directiva 2007/60/CE 

 

La nivel global, inundațiile produc cele mai mari pagube, atât directe 

cât și indirecte. Dintre cele două categorii, pagubele directe au un 

impact major asupra societății umane, și sunt generate de distrugerea 

efectivă produsă de unda de viitură (distrugerea barajelor, deteriorarea 

sau distrugerea completă a drumurilor, distrugerea culturilor agricole 

etc.).  

Studierea și înțelegerea modului de manifestare a acestui fenomen 

poate duce la o mai bună gospodărire a resurselor de apă, dar și o mai 

bună gestionare a riscului la inundație prin prevenirea și atenuarea 

efectelor pe care le poate exercita asupra comunităților umane.  

În acest sens, Parlamentul European a adoptat în anul 2007 Directiva 

2007/60/CE a cărei implementare presupune realizarea planurilor de 

management pentru fiecare bazin hidrografic, cu scopul de a proteja și 

de a reduce efectele negative pentru „sănătatea umană, mediu, 

patrimoniul cultural și activitatea economică asociate cu inundațiile în 

cadrul Comunității”. 

Bazinul hidrografic Bașeu, împreună cu multe alte bazine hidrografice 

de aceleași dimensiuni sau mai mici, nu deține încă un plan de 
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management. Lipsa unui plan de management pentru astfel de artere 

hidrografice importante la nivel local, afectează și încă vor mai afecta 

activitățile socio-economice din zona limitrofă.  

Studiul de față are ca scop oferirea unei metodologii și a unor 

materiale cartografice ce pot duce la realizarea planurilor de 

management împotriva inundațiilor, specifice bazinelor hidrografice 

pentru care nu au fost realizate încă astfel de planuri. Analizarea unor 

parametri precum adâncimea, viteza, erodabilitatea, timpul de sosire, 

durata și perioada de retragere oferă o imagine de ansamblu a modului 

de manifestare a unei inundații în funcție de zona geografică, condițiile 

geologice, pedologice și geomorfologice. Considerăm că valorile 

acestor parametrii permit formularea și luarea unor decizii menite a 

proteja zonele supuse riscului la inundație. 
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Evaluarea procesului de planificare a conservării în siturile 

Natura 2000 din România 

 

Enache Florina Cătălina 

Specializarea Politici de Mediu pentru Dezvoltare Durabilă, master anul 

II, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti 

florina.en@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: conservare, biodiversitate, planificare, Natura 2000, 

România  

 

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, legislația 

românească a trebuit să fie reactualizată pentru a se alinia la cerințele 

impuse de UE. Astfel, au fost declarate siturile Natura 2000 și o serie de 

arii naturale protejate fapt ce a făcut ca circa 30% din suprafața țării să 

fie în prezent cu astfel de situri.  

Fiecare arie naturală trebuie să aibă un plan de management care ține 

cont de Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității  și 

reprezintă un ghid pentru realizarea unei conservări eficiente a 

elementelor ce necesită protecție din interiorul sitului. 

În demersul nostru ne propunem să evaluăm procesul de planificare a 

conservării în siturile Natura 2000 din România, pe baza conținuturilor 

și măsurilor din planurile de management. Obiectivul principal al 

lucrării îl reprezintă realizarea analizei de structură a planurilor de 

management ale ariilor naturale protejate de interes comunitar din 

România pe baza căreia va rezulta evaluarea procesului de planificare a 

conservării. 

Metodologia de lucru s-a bazat pe crearea unei baze date ce cuprinde 

măsurile din planurile de acțiune ale 87 de planuri de management. 

Numărul de măsuri depășește 5000, iar acestea au fost extrase și 

clasificate pe baza unui protocol de lucru (în funcție de tipul măsurilor, 
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prioritizarea acestora, perioada de implementare, tipurile de finanțare 

etc.). De asemenea, a fost realizată o analiză de structură a planurilor 

de management în Excel, ulterior o parte din date fiind folosite pentru 

realizarea unei analize statistice în programul RStudio. 

Concluziile lucrării arată în ce categorie se încadrează fiecare plan de 

management analizat (conservaționist, economist, mixt, administrativ) 

și în ce măsură planurile se corelează cu Strategia Națională pentru 

Conservarea Biodiversității. 
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Dezvoltarea locală și producția alimentară în Municipiul 

Mangalia 

 

Pricop Alin Constantin (1), Alvar Schasmin (2), Antonia Panaitescu (3), 

Giacomo Santoro (4), Reem Hamdan (5) 

Specializarea Geografie Aplicată și Evaluarea Resurselor Turistice, 

Universitatea Ovidius Constanța (1) și Arhitectură (2-5), master anul __, 

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole (1), Eesti Maaulikool 

(2), Faculty of Urban Planning (3), Area didattica Architettura (4) și 

International Master of Landscape Architecture (5) 

alynpricop@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: peisaj; Mangalia; producție; alimente. 

 

Cercetările sintetizate în această lucrare s-au efectuat în cadrul unui 

proiect derulat sub auspiciile programului Erasmus, numit "CO-LAND - 

Inclusive Coastal Landscapes", axat pe activitățile intensive de 

cercetare a zonei de coastă, în vederea valorificării potențialului 

peisajelor din zona municipiului Mangalia. Proiectul a fost împărțit în 

mai multe categorii, fiind făcute grupe ce s-au axat pe diverse aspecte 

ale subiectului general. 

Viziunea proiectului este aceea de a activa infrastructurile verzi - 

albastre pentru dezvoltarea sustenabilă a suprafeței urbane. Peisajele 

costiere contează deoarece sunt un spațiu valoros de locuit, care este 

supus competiției constante în legătură cu apartenența sa spațială și 

funcțională. Aceste peisaje produc oportunități economice și generează 

valori, prezintă o moștenire multiculturală, sunt centre de 

biodiversitate și de ajutor în bunăstarea și sănătatea populației. 

Partea de proiect de care am fost responsabili, s-a numit "Peisaje 

productive: Cazul de studiu Mangalia". Prin demersal nostru ne-am 

dorit conștientizarea potențialului productiv al Mangaliei de către 
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consumatori și autorități, insistând asupra importanței beneficiilor în 

cazul agriculturii sustenabile, a producției agricole locale și a 

biodiversității pentru relația de bunăstare și sănătate. 

Soluția pe care am propus-o a fost ameliorarea producției locale din 

municipiul Mangalia, favorizarea dezvoltării interne și externe a 

orașului, susținerea și îmbunătățirea în continuare a conceptului de 

peisaj sustenabil în Mangalia și conservarea și consolidarea identității 

sistemului alimentar local, implementarea planului de acțiune urmând 

să se desfășore pe o perioadă de nouă ani, cu etape de trei ani fiecare.
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Evaluarea serviciilor ecosistemice generate de Fluviul Dunărea 

în Municipiul Olteniţa 

 

Paraschiv Monica-Gabriela 

Specializarea Geografia mediului, licenta anul III, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din Bucuresti 

monica_gabriela32@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: Fluviul Dunărea, servicii ecosistemice, servicii de reglare, 

servicii de aprovizionare, servicii culturale 

 

Localizarea Municipiului Olteniţa în coridorul fluvial al Dunării aduce 

numeroase beneficii sub raportul diversității serviciilor ecosistemice. În 

lucrarea de faţă, importanţa fluviului va fi abordată prin intermediul 

tuturor tipurilor de servicii ecosistemice: de aprovizionare, de reglare, 

de suport şi culturale.  

Serviciile ecosistemice de aprovizionare sunt reprezentate de 

produsele care pot fi obținute din ecosisteme. În cazul fluviului, acest 

serviciu ecosistemic este reprezentat de aprovizionarea cu apă, peşte şi 

agregate minerale, pentru care am pus în evidenţă cantitățile 

produselor şi beneficiarii acestora.  

Serviciile ecosistemice de reglare sunt legate de capacitatea 

ecosistemelor de a regla anumite procese naturale cum ar fi: reglarea 

climatică, reglarea scurgerii apelor, purificarea apei şi dispersia 

poluanţilor. În ceea ce priveşte reglarea climatică, am presupus că 

temperatura şi umiditatea aerului scad de la fluviu spre prima sa terasă 

şi am realizat măsurători cu ajutorul senzorilor de temperatură şi 

umiditate pentru a demonstra acest lucru. 

 Serviciile ecosistemice culturale sunt beneficiile nonmateriale pe care 

oamenii le obțin din ecosisteme și presupun dezvoltarea spirituală, 

recreerea și valoarea estetică. Prin aplicarea unui chestionar socio-
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ecologic, am evaluat profilul vizitatorilor fluviului şi percepţia acestora 

faţă de serviciile ecosistemice asociate acestuia.  

Serviciile de suport sunt cele care stau la baza producerii celorlalte 

tipuri de servicii ecosistemice, iar în cazul fluviului, aceste servicii sunt 

reprezentate de suportul activităţilor antropice (transport fluvial) şi de 

asigurarea de habitate pentru specii, în zona oraşului fiind trei situri 

Natura 2000.  

Studiul are ca finalitate analizarea cererii serviciilor ecosistemice în 

raport cu oferta pe care o pune la dispoziţie fluviul, dar şi punerea 

evidențierea cu claritate a importanţei fluviului pentru oraş, şi în mod 

deosebit nevoia de conştientizare a acesteia.  
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Evoluția temperaturii la sol (LST) utilizând imagini satelitare. 

Studiu de caz: Platforma Industrială Săvinești 

 

Ursu Cosmina-Daniela 

Specializarea Geomatica, master anul I, Facultatea de Geografie, 

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca 

ursucosmina@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: indici satelitari, Platforma Industrială Săvinești 

 

În perioada comunistă, industria era ramura economică pe care liderii 

doreau să o dezvolte cel mai intens. Unul din obiectivele acestui 

deziderat a fost construirea Platformei Industriale Săvinești, care a luat 

ființă ca răspuns la dorința lui Gheorghe Gheorghiu Dej de a se 

desprinde de dependența de Uniunea Sovietică. Astfel, “în 1959 a 

început să producă prima şi cea mai importantă din ţară Uzină de fire şi 

fibre sintetice, realizând fire textile de tipul mătăsii, fire supraelastice, 

fire voluminoase, fire tehnice pentru diverse utilizări (fire special, site 

mecanice, unelte pentru pescuit industrial, fire pentru curele şi benzi 

de transport, pentru corturi şi prelate, etc.). Numai producţia de fibre 

de tip melana-înlocuitor de lână- echivalează cu producţia anuală de 

lână a peste 4 milioane de oi” (Maria Mihail, 1977, p. 201-202). Potrivit 

unui reportaj Platforma Industrială exporta produsele sale în ţări ca 

Italia, Danemarca, Elveția, Austria, RFG, Turcia, fiind al treilea 

exportator european. Platforma, care se întindea pe o suprafaţă de 

aproximativ 185 ha era compusă din: Uzina de fire şi fibre sintetice, 

Combinatul de îngrăşăminte chimice Azochim şi Institutul de cercetare 

propriu. 

După căderea regimului comunist, în 1990, cele trei unități industriale 

au fost divizate în fabrici independente. În noiembrie 1999, Uzina a fost 

transferată de la Fondul Proprietăţii de Stat (FPS) la Ministerul de 
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Finanţe, care a scos la vânzare acţiunile, acestea fiind achiziţionate la 

preţuri reduse de către o firmă italiană. Prin această acţiune, firma şi-a 

consolidat locul 3 pe piaţa mondială a industriei chimice, eliminând 

astfel competitorul român. Situaţia este similară şi în cazul Azochim, o 

parte fiind achiziţionată de către un om de afaceri român, în prezent 

nefuncțională. Numeroase utilaje au fost vândute, vechile hale au fost 

demolate şi s-au realizat disponibilizări masive de forță de muncă 

specializată.  

Studiul urmăreşte surprinderea evoluţiei temperaturii la sol în zona 

Platformei Industriale, utilizând imagini Landsat. Ipoteza pe care am 

dori să o testăm este dacă temperatura la sol a înregistrat scăderi ca 

urmare a încetării activităţii industriale în anumite areale ale 

platformei. În plus, pentru a sublinia schimbările produse în peisajul 

industrial s-au calculat pentru două momente cheie (1988 şi 2018) 

Indicele normalizat de diferențiere al vegetației (NDVI) şi Indicele 

normalizat de diferențiere al umidităţii (NDMI), fiind știut faptul că 

vegetaţia şi umiditatea solului fiind situate într-o strânsă corelaţie cu 

temperatura la sol. 
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Evaluarea participativă a serviciilor ecosistemice sociale 

generate de zonele umede din Municipiul București. Studiu de 

caz: Parcul Natural Văcărești 

 

Slave Andreea Raluca  

Specializarea Evaluare Integrată a Stării Mediului, master anul II, 

Facultatea de Geografie, Universitatea din București 

slave.raluca@yahoo.ro 

 

Cuvinte cheie: PGIS, evaluare participativa, spatii verzi, zone umede, 

Parcul Natural Văcărești 

 

Dezvoltarea recentă a tehnicilor și tehnologiilor de cartografiere 

participativă a permis comunităților locale să realizeze hărți ale 

terenurilor și resurselor, precum și reprezentarea problemelor cu care 

aceștia se confruntă. Într-un context participativ, tehnologiile utilizate 

pentru descrierea informațiilor spațiale pot fi utilizate de către 

comunitățile locale, în vederea implicării în luarea deciziilor legislative. 

Studiul de față dorește să evidențieze rolul comunităților locale în 

procesul decizional, precum și riscurile cu care acesta se confruntă într-

un spațiu verde urban. 

Metodologia de lucru a constat în crearea unei aplicații web GIS, cu 

ajutorul căreia respondenții să evidențieze zonele considerate a fi 

nesigure, precum și tipul riscului la care aceștia se expun. În urma 

mediatizării acestei aplicații pe diferite grupuri de interes s-a atins 

numărul minim de răspunsuri la care se pot realiza analize statistice ale 

datelor colectate. 

Concluzia demersului nostru evidențiază pe de-o parte care sunt zonele 

de insecuritate din parcul natural Văcărești, iar pe de altă parte care 

sunt tipurile de riscuri la care sunt expuse comunitățile locale într-o 

zonă umedă din municipiul București. 
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Utilizarea Facebook-ului ca metodă de cercetare. Studiu de caz: 

Festivalul de muzică UNTOLD din Cluj-Napoca 

 

Căciulă Marina 

Specializarea Geografia Turismului, licenta anul III, Facultatea de 

Geografie și Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

marina.madalina97@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: Untold, Facebook, online reviews, analiza conținutului, 

experiență 

 

Rețelele de socializare au un impact din ce în ce mai mare asupra 

deciziilor și comportamentului turiștilor, deoarece, manageri, directori 

de marketing, responsabilii din companiile de turism și marii operatori 

turistici s-au adaptat rapid la noile tendințe, fiind extrem de activi pe 

Facebook, adaptând produsele turistice la nevoile, necesitățile și 

dorințele turiștilor. Nu toți folosesc însă Facebook-ul în același scop, în 

cazul de față, activitatea din acest spațiu virtual a condus la rezultate 

valoroase, cu privire la experiența participanților la festivalul UNTOLD.  

UNTOLD este cel mai important festival internațional de muzică 

organizat în România, ajungând la aproximativ 355.000 de participanți 

în 2018. De la prima ediție (în 2015), organizatorii au dezvoltat 

continuu experiența vizitatorilor, iar comunicarea online a reprezentat 

o parte esențială a strategiei de promovare UNTOLD. Studiul nostru a 

urmărit să analizeze percepția generală a participanților despre 

experiența lor necondiționată în cadrul a 3 ediții ale festivalului. Datele 

au fost reprezentate de recenzii online postate pe pagina oficială de 

Facebook a festivalului, ele dezvăluind atât aspecte pozitive, cât și 

negative ale experiențelor participanților. Oamenii au apreciat muzica, 

organizarea și atmosfera generală. Au existat, de asemenea, aspecte 

negative în ceea ce privește prezența minorilor, prețurile și curățenia. 
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Noutatea acestui studiu este tema abordată, experiențele devenind tot 

mai importante în cadrul evenimentelor sau a festivalurilor. 
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Analiza calității morfologice a Lacului Strachina 

 

Avram Emilia 

Specializarea Geografie, licenta anul III, Facultatea de Geografie, 

Universitatea din Bucuresti 

emilia.avram97@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: morfometrie lacustră, zona ripariană, zonă ripicolă, Lacul 

Strahcina, România 

 

Lucrarea de față își propune să completeze metodologia de evaluare a 

stării hidromorfologice a lacurilor prin introducerea unor indicatori 

suplimentari referitori la caracteristicile malului. Se axează pe studiul 

de caz al lacului Strachina, din județul Ialomița. Lacul este încadrat în 

categoria limanurilor fluviatile, luând naștere prin bararea cu aluviuni a 

unui afluent al râului Ialomița, iar în prezent are folosință piscicolă.  

Caracteristicile malului au fost determinate pornind de la documente 

cartografice vechi (începând cu harta Specht 1790 și harta Szathmary 

1864) și imagini satelitare recente (2017). Situația de la sfârșitul 

secolului al XVIII-lea este considerată de referință istorică cvasi-

naturală, când lacul este compus din trei bazine: Strachina I, Strachina 

II și Valea Ciorii.  

Cuveta lacustră a Lacului Strachina a fost puternic transformată în 

perioada analizată. Astfel că, în 1790 erau două lacuri ce erau 

conectate printr-un râu, ariile lacurilor erau de 2 km2 și 1,5 km2, 

lungimile de 3 km și 3,3 km, lățimile de 1,5 km și 1,2 km, iar în 2017 

avea o arie de 9 km2 , o lungime de 12,6 km și o lățime maximă de 1,6 

km. În 1790 malurile celor două lacuri aveau lungimi de 8,7 km și 9,7 

km, iar în 2017 malul lacului avea o lungime de 28,8 km.  

În prezent, malul are un grad redus de artificializare (<20 %), deși 

gradul de amenajare a lacului este relativ ridicat. Lacul Strachina 
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prezintă 2 baraje de compartimentare, ce au un impact semnificativ 

asupra conectivității apei din lac. Zona ripariană nu este una naturală, 

astfel încât pe toată lungimea sa terenul este utilizat mai ales în scop 

agricol.  Calitatea morfologică a Lacului Strachina este deteriorată față 

de starea de referință cvasi-naturală deși a fost declarat arie protejată 

cu statut de sit Natura 2000 (SPA). Studiul va fi continuat cu analiza 

comparativă a altor documente cartografice istorice și contemporane. 
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Optimizarea procesului de predare – învățare a geografiei prin 

integrarea aplicațiilor web și a sistemelor informatice 

geografice 

 

Glonți Mădălina 

Specializarea Dezvoltare și amenajare turistică, master anul I, 

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din 

Timișoara 

madalina.glonti96@e-uvt.ro 

 

Cuvinte cheie: învățare constructivistă; strategii didactice moderne; 

aplicații web; ArcGis Online, scară Likert 

 

Pentru modernizarea și eficientizarea procesului educațional, un rol 

semnificativ îl are utilizarea calculatorului la clasă. Învățarea 

constructivistă, în care elevul percepe învățarea ca pe un proces activ și 

dinamic, are ca stimuli importanți utilizarea în procesul de predare - 

învățare a mijloacelor didactice multimedia. Este de preferat ca aceste 

mijloace să ofere un anumit grad de libertate, astfel încât elevii să 

descopere singuri informația, pentru a-și dezvolta abilitatea de a gândi 

critic fenomenele puse în discuție. Strategiile didactice care utilizează și 

resurse multimedia cresc interesul elevilor în procesul de învățare și 

influențează pozitiv atitudinea acestora și implicarea lor în activitățile 

de învățare.  

În acest context, scopul lucrării elaborate este de a observa și evalua 

gradul de implicare al elevilor în activitățile de învățare și interesul 

manifestat de aceștia, atunci când în procesul de predare - învățare 

sunt integrate și mijloace de învățământ multimedia. S-a ales ca studiu 

de caz o lecție de geografie de la clasa de a XI-a, tematica acesteia 

oferind profesorului posibilitatea de a integra în procesul de predare - 

învățare aplicații web. Au fost propuse două aplicații web, realizate în 
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ArcGis Online, rolul acestora fiind acela de a-i implica pe elevi în 

rezolvarea unor sarcini specifice de învățare, prin lucrul în echipă. 

Pentru a evidenția eficacitatea acestor aplicații web și a suportului 

cartografic creat în ArcGIS Online, la finalul lecției a fost aplicat elevilor 

un chestionar format din  5 întrebări, folosindu-se o scară Likert de la 1 

la 5. Rezultatele au fost procesate statistic prin intermediul 

programului SPSS Statistics. 
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Impactul târgurilor și evenimentelor de iarnă din orașele 

Moldovei asupra turismului 

 

Moraru Sabrina-Gabriela 

Specializarea Geografia turismului, licenta anul III, Facultate de 

Geografie si Geologie, Universitate Alexandru Ioan Cuza din Iasi 

moraru.sabrina@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: Târguri de Craciun, evenimente de iarnă, meșteșuguri, 

Moldova, România 

 

Ne-am gândit să studiem fenomenul Târgurilor de Crăciun și a 

evenimentelor similare, organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

Fenomenul este nou în România, dar foarte la modă, asa că am vrut să 

vedem care sunt cele mai importante, care sunt tradițiile și 

magnitudinea lor. De asemenea, am dorit sa observăm dacă sunt 

corelate cu nevoile orașelor sau dacă au impact asupra activitatilor 

turistice. Am studiat România per ansamblu, dar în special ne-am axat 

pe Moldova. Potențial existent în regiunea Moldovei, care ar putea să 

dezvolte târguri de crăciun, având un impact asupra turiștilor plăcut, 

dar și în acelaș timp stârnindu-le curiozitatea, dorind să afle cât mai 

multe despre istorie, artă și obiceiuri specifice zonei.  Prin aceste 

Târguri de Crăciun, regiunea Moldovei poate avea prilejul de a fascina 

prin ospitalitatea, spiritualitatea și poveștile sale. Aceasta păstrează cu 

sfințenie tradițiile și obiceiurile populare care pot face un spectacol 

desăvârșit. Dansul urșilor de pe Valea Trotușului a reușit să capteze 

atenția atât românilor cât și străinilor, sau vestitele măști de la 

Ruginoasa, cunoscute pentru culorile,  cusăturile și importanța 

acestora in istoria Moldovei. Prezența standurilor, rolul acestora fiind 

dată de  reprezentarea gastronomica și a  meșteșugurilor specifică 

zonei Moldovei. 
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Orășelul copiilor este un subiect sensibil, dar foarte solicitat de către 

familii. Trebuie alocată o suprafață raportată la numărul de copii din 

orașele studiate, de ce dispun acestea și ce impact pot avea asupra 

copiilor, acestea fiind foarte importanți în deciziile de familie mai ales 

când vine vorba de locuri de vizitat. Majoritatea părinților când 

hotărăsc să își petreacă timpul într-o anumită destinație pun pe primul 

loc nevoile și dorințele copiilor, aceștea fiind principali actori.
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Evaluarea sustenabilității sistemului de transport pietonal în 

Municipiul București  

 

Manea Cosmina – Andreea 

Specializarea Dezvoltare teritorială inteligentă, master anul I,  

Facultatea de Geografie, Universitatea din București 

cosmina.andreea.manea@geo.unibuc.ro 

 

Cuvinte cheie: transport pietonal, sustenabilitate, walkability score, 

București, România 

 

Principalul obiectiv al acestei lucrări este evaluarea sustenabilității 

sistemului de transport pietonal în trei zone din centrul Bucureștiului: 

Dorobanţi, Armenească și Iancului. Walkability este un concept căruia i 

se acordă tot mai multă atenție în țările vestice, cercetările axându-se 

pe calcularea diferiților indici și scoruri, însă neexistând o abordare 

universală. În această lucrare am încercat să calculăm un walkscore 

folosind cei mai frecvenți 24 de indicatori întâlniți în studiile din ultimii 

doi ani și sortați prin intermediul unei matrici. Scopul a fost de a 

identifica nivelului de intervenție necesar (stradal, la nivel de cartier 

sau de oraș) pentru a schimba folosirea predominantă a 

autovehiculului cu bicicleta sau mersul pe jos. Rezultatele astfel 

obținute au fost verificate si validate prin tehnici calitative prin 

intermediul unei serii de chestionare aplicate în cele trei zone. Ulterior 

s-a încercat identificarea soluțiilor specifice pentru îmbunătățirea 

situației actuale. Ca rezultat principal, această lucrare arată cum 

amenajările pietonale diferă cantitativ și calitativ nu numai între 

diferite zone ale unui oraș, ci și în interiorul unei zone relativ omogene 

funcțional, fiziologic și sociologic. De asemenea, există o serie de 

factori precum mixajul funcțional ce influențează decizia de a merge pe 

jos mai mult decât alții, precum prezența intersecțiilor semaforizate. 
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Acest tip de analiză poate fi folosită de instituțiile publice și private 

pentru a identifica zonele ce necesită investiții în relație cu amenajările 

pietonale, ducând astfel la creșterea nivelului de trai și a calității vieții 

locuitorilor capitalei. Cercetările cu privire la walkability în Romania 

sunt limitate, iar acest studiu conține o metodologie unică de evaluare, 

ce poate fi dezvoltată și aplicată ulterior la scară mai largă. Considerăm 

că valoarea lucrării este dată în principal de abordarea metodologică, 

ce permite o identificare precisă a punctelor ce necesită intervenția 

autorităților.  
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Ecologia urbană în contextul expansiunii teritoriale. Studiu de 

caz: Cartierul Sopor, Cluj-Napoca 

 

Simioană Mălina-Mihaela 

Specializarea Planificare Teritorială, licenta anul I, Facultatea de 

Geografie, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca 

malinasimioana@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: sustenabilitate, regenerare, expansiune urbană, ecologie 

urbană, smart city 

 

Lucrarea de față este fundamentată pe bine-cunoscutul slogan 

“Gândire globală, acțiune locală”, care se referă, în fapt, la necesitatea 

de a lua deciziile cu acuratețe la nivel local, fără a disturba armonia 

ansamblului global. Cu alte cuvinte, toate deciziile luate la nivel local ar 

trebui să ducă la progresul societății. În acest context, ecologia urbană 

are implicații majore, în condițiile în care oicumenele se extind într-o 

manieră accelerată, iar societățile umane sunt tot mai diversificate. Se 

înțelege, deci, necesitatea de a găsi soluții la problemele actuale în 

mediul antropic pentru a gestiona un spațiu finit în contextul unor 

cereri infinite. 

În cuprinsul acestei cercetări științifice s-a încercat, în primul rând, a 

clarifica ce este ecologia urbană și care sunt scopurile sale principale, 

pentru ca mai apoi aplicabilitatea conceptelor să se poată realiza în 

două direcții: pentru ceea ce se construiește “de la 0” și pentru 

domeniile deja existente. În prima situație s-a luat drept exemplu 

studiul de caz al cartierului ce se dorește a se construi în municipiul 

Cluj-Napoca și anume cartierul Sopor, făcând apel la PUZ și la hotărârile 

privind aprobarea acestuia, așadar utilizând datele legislative, 

nuanțând atât problemele cu care se confruntă cartierul, cât și 

propunerile ce ar duce la eficiența sporită a acestuia din perspectivă 
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funcțională. În situația a doua, în urma unor activități pe teren, am 

dorit a sublinia câteva metode de regenerare urbană ce pot fi folosite 

pentru o mai bună utilizare a spațiului, într-o manieră cât mai ecologică 

și sustenabilă. 

În încheiere, am oferit câteva exemple de “smart city” din spațiul 

european și nu numai, care funcționează după criterii ecologice bine 

structurate, fiind considerate modele de urmat pentru alte comunități. 

Pentru a întări efectul acestor exemple, s-a utilizat metoda calitativă de 

cercetare a “Focus Grupului”, desfășurată în cadrul unui schimb de 

experiențe cu studenți de la Facultatea de Geografie a Universității din 

Viena. Aceștia au răspuns unui set de întrebări privind măsurile ce ar 

trebui luate în orașele românești pentru a ajunge la îmbunătățirea 

condițiilor ecologice si ce schimbări ar trebui să se realizeze pentru 

împlinirea acestor deziderate.  
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Evaluarea serviciilor ecosistemice în contextul modernizării 

parcului Drumul Taberei din București 

 

Boerescu Cristian 

Specializarea Geografia Mediului, licenta anul III, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București 

cristianboerescu977@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: servicii ecosistemice, urban, parc, evoluție, conflict 

 

În marea majoritate a cazurilor omul poate accesa serviciile 

ecosistemice fără a realiza investiții speciale. În mediul urban serviciile 

ecosistemice pot fi accesate prin intermediul spațiilor verzi, mai ales a 

celor din categoria parcurilor, fiind necesare însă investiții în acest sens 

ce trebuie realizate în conformitate cu cerințele populației, astfel încât 

spațiile amenajate să ofere servicii ecosistemice diversificate și 

performante care să asigure, totodată, standardele impuse de 

populația beneficiară. Ele aduc un plus important calității vieții având în 

vedere faptul că toate categoriile de spații verzi acoperă o gamă largă 

de carențe pe care viața în mediul urban le presupune cum ar fi aerul 

poluat, zgomotul, sedentarismul și lipsa coeziunii sociale. 

Arealul de studiu este reprezentat de Parcul Drumul Taberei din 

cartierul bucureștean Drumul Taberei al Sectorului 6. Cu o suprafață de 

aproximativ 12 ha, arealul deservește o populație de cca. 300.000 

locuitori (ai cartierului). 

Obiectivele acestui studiu vizează evaluarea calității anumitor servicii 

ecosistemice puse la dispoziție de Parcul Drumul Taberei și analiza 

percepției populației asupra acestor servicii în contextul modernizării 

recente a parcului, rezultatul final fiind un model ipotetic al parcului 

care ține cont de cerințele reale ale populației beneficiare dar și de 

eficientizarea serviciilor ecosistemice oferite. 
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Efectuarea studiului a presupus două etape, cea de birou 

(documentare, fișe de observații, recenzii, puncte de măsurători) și cea 

de teren (efectuarea în perioada 13 – 17.08.2018 între orele 09:00 – 

11:00 de măsurători în 8 puncte de măsurători). La final s-a obținut o 

imagine de ansamblu asupra calității serviciilor ecosistemice, care 

alături de preferințele populației au stat la baza unui model ipotetic al 

parcului personalizat. 

Având în vedere faptul că preferințele populației se schimbă odată cu 

timpul, studiul poate continua pe termen nedifinit, iar concluziile și 

rezultatele obținute trebuiesc aplicate treptat sub forma unor 

„actualizări” în teritoriu. 
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Dinamica despăduririlor în Munții Bucegi 

 

Hodorog Cristina-Andreea 

Specializarea Geografie Aplicată și Evaluarea Resurselor Turistice, 

master anul I, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole,  

Universitatea Ovidius din Constanța 

hodorog.cristina@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: dinamica despăduririlor, defrisari ilegale, exploatare, 

Muntii Bucegi, dinamica 

 

Lucrarea abordează o problema importanta atat la nivelul tarii, cat si al 

Muntilor Bucegi. In acest sens, au fost comparate date in legatura cu 

volumul de lemn recoltat din cadrul masivului, cu suprafata ocupata de 

păsure intr-un interval de timp. De asemenea, a fost realizata si o 

comparatie cu Masivul Leaota, care se afla in vecinatatea Bucegilor, din 

care a rezultat faptul ca Muntii Leaota nu sunt atat de afectati de 

exploatarea-lemnului. 

In acelasi timp, defrisarile ilegale au capatat o aploare deosebita in 

Bucegi, fenomen reflectat și de majoritatea mijloacelor media. 
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Aplicabilitatea soluţiilor verzi la nivelul oraşelor din judeţul 

Prahova. Studiu de caz: Vălenii de Munte 

 

Bucur Mariana Ramona 

Specializarea Evaluarea integrată a stăriii mediului, master anul II, 

Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti 

ramonabucur_02@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: soluţii verzi, probleme urbanistice, Vălenii de Munte, 

județul Prahova, România 

 

Mediile urbane din judeţul Prahova fac parte dintr-o reţea urbană 

puternic industrializată, care a dus la apariţia unor probleme 

urbanistice, amplificate de contextul istoric şi politic, printre care de 

amintit sunt: poluarea apelor, solurilor şi aerului, iar după 1990 

managementul defectuos al deşeurilor, privatizarea marilor companii 

de stat din industrie, creşterea şomajului. Soluţiile verzi vin în 

întâmpinarea acestor probleme cu care se confruntă mediile urbane 

din judeţul Prahova, reprezentând soluții la provocările societăţii, fiind 

inspirate şi susținute de natură, rentabile şi cu beneficii simultane 

pentru biodiversitatea urbană și bunăstarea umană. În această lucrare 

ne vom axa pe analiza soluţiilor vezi în raport cu problemele cu care se 

confruntă oraşul Vălenii de Munte din judeţul Prahova, tema făcând 

parte dintr-un studiu mai elaborat realizat la nivel de judeţ. În studiul 

amintit evaluăm potenţialul de aplicare al soluţiilor verzi pe diferitele 

componente de mediu, economice şi sociale din toate oraşele judeţului 

Prahova. 

Metodele utilizate au fost cele cartografice, analiza unor documente 

administrative privind dezvoltarea oraşului în perioada 2016- 2020, la 

care s-au adăugat observaţiile de teren realizate în perioada iunie- 

octombrie 2018. Rezultatele studiului evidenţiază aplicabilitatea 

mailto:ramonabucur_02@yahoo.com
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multiplă a soluţiilor verzi pentru tipologiile de probleme identificate în 

oraşul Vălenii de Munte şi prezintă diferenţierea dintre soluţiile verzi 

prezente în documentele administrative locale şi soluţiile verzi luate ca 

bune practici în oraşe europene sau prezentate în diferite studii 

ştiinţifice. Având o suprafaţă totală de 2164,12 ha şi caracteristici 

fizico- geografice favorabile, oraşul Vălenii de Munte prezintă potenţial 

de aplicare al soluţiilor verzi pentru latura socială, economică şi de 

mediu, acestea fiind utile adminstraţiei locale pentru o mai bună 

gestionare a oraşului. 
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Studiu preliminar în determinarea unor parametri care stau la 

baza estimării calității apei în localitatea Ruseni, județul Neamț 

 

Racariu Vasilica 

Specializarea Geomatică, master anul II, Facultatea de Geografie și 

Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

vasilica_1996@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: calitatea apei, monitoring integrat al apei, 

multiparametrul Hach Lange, apă freatică, fântâni 

 

În prezent, importanța apei reprezintă o prioritate pentru toate statele 

lumii. Se urmărește, întâi de toate, o gestionare sustenabilă a 

resurselor de apă, urmată de preocuparea tot mai actuală de a repune 

în circulație apa utilizată, lipsită de poluanți.  

Importanța studierii unei astfel de teme este dată și de preocuparea 

din ce în ce mai mare a societății contemporane pentru un monitoring 

integrat al calității apei. În România, o mare parte a locuitorilor 

beneficiază de utilizarea apei subterane, fie prin rețeaua de canalizare, 

fie prin construirea unor fântâni. În primul caz, standardele calitative 

ale apei sunt conforme, acestea fiind continuu verificate. În al doilea 

caz, însă, situația este oarecum diferită deoarece rămâne la latitudinea 

fiecărui utilizator și proprietar să se intereseze și să adopte măsurile 

necesare pentru asigurarea unei ape de calitate. 

O modalitate în evaluarea calității apei freatice este dată de 

multiparametrul Hach Lange cu ajutorul căruia se pot măsura 

temperatura, pH-ul, oxigenul dizolvat și conținutul total de săruri 

dizolvate ale apei. Datele prelevate din teren, corelate cu harta 

pedologică și cea geologică, redau proprietățile chimice ale apei 

freatice. Datele măsurate sunt validate și în funcție de analizele 

statistice, dar și în funcție de aceste două hărți. Prin comparare cu 
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evaluarea gradului de satisfacție a locuitorilor zonei de calcul se 

observă corelarea dintre rezultatele finale și percepția acestora. 

Prin cercetările efectuate în acest studiu preliminar s-a creat o imagine 

de ansamblu asupra calității apei freatice din localitatea Ruseni, județul 

Neamț, rezultată din standardele care stau la baza construirii și îngrijirii 

fântânilor comparate cu stratul pedologic și temperatura înregistrată în 

sezonul de toamnă și cel de primăvară. 
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Evaluarea impactului asupra mediului generat de schimbările în 

utilizarea terenurilor în comuna Filipestii de Padure 

 

Pelmuș Gabriela Cristina 

Specializarea Geografia mediului, licenta anul III, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din Bucuresti 

cristinna.c165@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: impact, mediu, schimbări în utilizarea terenului, Filipeștii 

de Pădure, județul Prahova 

 

Comuna Filipeștii de Pădure face parte din județul Prahova. Fizico-

geografic, aceasta se situează la contactul morfologic al dealurilor 

subcarpatice cu câmpia piemontană a Cricovului Dulce, ocupând 

bazinul inferior al pârâului Provița. Vecinii comunei Filipeștii de Pădure 

sunt: în partea de N comuna Măgureni, în partea de E comuna Floresti, 

în V Moreni (Jud. Dâmbovița), iar în S și SE comuna Filipești de Târg. 

Aceasta se află foarte aproape de orașe precum: Băicoi (8km), Moreni 

(13km), Câmpina (19km) și Ploiești (29km). 

În componența Filipeștilor de Pădure intră, pe lângă satul de reședință, 

care dă numele comunei, Filipeștii de Pădure și satele Siliștea Dealului 

situat pe dealul dintre Roșioara și Planga, acesta aflându-se la 3 km de 

vatra satului, Minier este așezat peste apa râului Provița la 2,5 km SE în 

câmpia dintre Filipeștii de Târg și Filipesștii de Pădure și Dițești. Acesta, 

situându-se la Sud, a intrat ultimul în componența comunei, în anul 

1969. Toate aceste sate sunt strâns legate prin drumuri bine 

modernizate, și unele chiar componente ale drumurilor județene. 

În demersul nostru sunt prezentate în primul rând, modificări în timp și 

spațiu ale modului de utilizare al terenurilor, dar și efectele pe care le 

au acestea asupra stării mediului. Au fost abordate și comparate mai 

multe perioade pentru a observa evoluția utilizării terenurilor în arealul 
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comunei Filipeștii de Pădure. Cartogramele rezultate pot fi comparate, 

oferind informații cantitative și calitative asupra amplorii schimbărilor 

în utilizarea terenurilor și a proiecției acestora în calitatea și starea 

mediului. 
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Analiza geomorfometrică pentru cartografierea automată a 

alunecărilor de teren 

 

Paulescu Larisa Nicoleta 

Specializarea Sisteme Informatice Geografice, master anul I, Facultatea 

de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara 

larisa.paulescu96@e-uvt.ro 

 

Cuvinte cheie: segmentare, geomorfoni, ArcPy, Buzău, Shizuoka 

 

Alunecările de teren pot provoca pagube foarte mari, motiv pentru 

care este important să le putem preveni. Inventarul alunecărilor de 

teren oferă o sursă fundamentală de date pentru modelări de 

susceptibilitate, hazard și riscuri. La momentul actual, hărțile cu 

inventarul alunecărilor de teren se pot produce prin două metode: 

convenționale și inovative. Metodele convenționale necesită 

cunoștințe de specialitate, sunt subiective, consumatoare de timp și au 

o reproductibilitate mică. Metodele inovatoare folosesc teledetecția și 

pot trece peste problemele metodelor convenționale, însă acestea 

necesită o automatizare. 

Deoarece alunecările de teren au forme specifice, analiza orientată 

obiect (OOA) se recomandă pentru identificarea şi cartografierea 

automată a acestora. Segmentarea este una dintre etapele OOA și se 

referă la partiţionarea unui raster în obiecte (grupuri de pixeli) 

omogene.  

Obiectivul studiului este utilizarea OOA pentru automatizarea 

procesului de cartografiere a alunecărilor de teren. Pentru segmentare 

au fost folosite derivatele modelelor digitale de elevaţie (DEM), 

rugozitatea și panta, ca image layer și geomorfonii ca thematic layer.  

Pentru atingerea obiectivului, s-au realizat experimente pe un areal din 

Japonia, regiunea Shizuoka și pe un areal din România, județul Buzău. 
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Pentru arealul din Shizuoka am avut disponibil un DEM, cu rezoluția 

spațială de 5 m, derivat din LiDAR și o bază de date cu 371 râpe de 

desprindere sub formă de poligon, iar pentru arealul din Buzău am avut 

un DEM, cu rezoluția spațială de 4 m și o bază de date cu 622 râpe de 

desprindere sub formă de poligon.  

Segmentarea cu geomorfoni ca thematic layer a dat rezultate 

nesatisfăcătoare, rezultând o suprasegmentare. În consecinţă, am creat 

un flux de lucru cu ajutorul pachetului ArcPy din limbajul de 

programare Python, pentru a deriva bazinele hidrografice de diferite 

ordine, care urmează să fie folosite pentru constrângerea segmentării.



Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXVI-a, 30-31 Martie 2019 

35 

 

Beneficiile parcurilor urbane în cadrul oraşelor mici din 

România. Studiu de caz: Parcul Central Râmnicu Sărat 

 

Pîndaru Lavinia Corina 

Specializarea Geografia Mediului, licenta anul III, Facultate de 

Geografie, Universitatea din Bucureşti 

pindarulavinia@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: beneficii, spaţii verzi, parcuri urbane, municipiul 

Râmnicu Sărat. 

 

Studiul despre spaţiile verzi este necesar pentru a înţelege cât de multe 

beneficii oferă atât pentru mediu cât şi pentru bunăstarea populaţiei. 

Municipiul Râmnicu Sărat este cel de-al doilea oraş ca mărime din 

judeţul Buzau, atât din punct de vedere al dimensiunii, dar şi din punct 

de vedere al numărului de locuitori. Acesta este aşezat în partea de 

sud-est a ţării şi în partea de nord-vest a judeţului. Parcul Central 

Râmnicu Sărat în cadrul oraşului, este localizat în partea centrală a 

acestuia, ocupând o suprafaţă de aproximativ 2 ha.  

În analiza noastră s-a avut în vedere evaluarea caracteristicilor actuale 

ale parcului central (poziția în cadrul orașului; accesibilitatea; 

clasificarea parcului; configurația și proximitățile parcului; starea 

actuală), evaluarea beneficiilor (servicii ecosistemice) şi  studiul de caz 

(cartarea mobilierului urban, cartarea arborilor, fluxul de vizitatori). 

Principalele metode folosite în obţinerea datelor au fost observaţiile pe 

teren. Mijloacele prin care s-a realizat cartarea au fost telefonul 

Huawei Y6II, aplicaţia Locus Gis, iar prelucrarea datelor, în QGis şi 

ArcGis. 

S-au analizat și prioritizat beneficiile pe care parcul le oferă vizitatorilor 

prin dotările pe care le prezintă, dar şi beneficiile arborilor asupra 

mediului şi bunăstării oamenilor. Pe viitor se doreşte a se cerceta 



Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXVI-a, 30-31 Martie 2019 

36 

 

percepţia vizitatorilor în legătură cu beneficiile oferite de către parc şi 

de către spaţiile verzi, în general. De asemenea, un alt aspect este 

reprezentat de opinia publicului cu privire la dotările pe care parcul le 

are în prezent. 
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Presiunile și amenințările pentru Pădurea Tudora RONPA 0248 

 

Stăuceanu Marina 

Specializarea Geomatică, master anul I, Facultatea de Geografie și 

Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

stauceanu_marina@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: biodiversitate, Taxus baccata, presiuni, amenințări, 

gestionare. 

 

Tema lucrării este expunerea presiunilor și amenințărilor pentru specia 

de tisă (Taxus baccata), din Pădurea Tudora, județul Botoșani, ca 

urmare a co-existență cu omul. În elaborarea conținutului lucrării, 

etapele de abordare a temei au fost : etapa de teren și etapa de 

prelucrare a datelor și informației obținute în teren. Observația 

personală, analiza datelor, transformarea datelor, obținerea de 

reprezentări grafice, cartografice și fotografiile din teren au ajutat la 

conturare ideilor abordării unui asemenea subiect. 

Problemele identificate și evaluate au fost procesele de versant 

(manifestate prin alunecările de teren) și pășunatul în proximitatea 

rezervației. Alunecările de teren au fost activate în urma despăduririlor, 

dar lucrările de stabilizare a versanților afectați nu s-au efectuat chiar 

dacă era necesar și după regenerarea naturală a pădurii. Alunecările de 

teren din partea superioară a pârâului Tisei exercită o presiune 

considerabilă asupra exemplarelor de tisă, copacii fiind situați la baza 

versantului și în zona de desprindere. În această zonă se găsesc 

exemplare care depășesc vârsta de 100 de ani fiind și singura zonă din 

rezervație unde se mai găsesc . 

O scădere numerică semnificativă a copacului de tisă a fost cauzată de 

acțiunile întreprinse de ciobani. Din cauza faptului că tisa este un 

arbore otrăvitor, ciobanii au recurs la tăierea speciei pentru a evita 
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moartea animalelor care pășunau în pădure. O problemă actuală este 

amplasarea stânelor în proximitatea rezervației, pe imașul Bolohani, iar 

accesul spre intravilanul satului se realizează prin cadrul rezervației, 

fapt ce nu permite o creștere spontantă a puieților de tisă, deci nu 

poate fi vorba de o autogenerare evidentă. 

Așadar, problemele de mediu cauzate de activitățiile antropice trebuie 

semnalate și remediate pentru a evita un dezechilibru în ecosistem, 

preocupările pentru protecția și conservarea unei specii sunt esențiale 

în integritatea unui ecosistem. 
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Evaluarea conectivităţii spaţiilor verzi ale instituţiilor publice 

naţionale din municipiul Bucureşti 

 

Ungureanu Alexandra 

Specializarea Evaluarea Integrata a Starii Mediului, master anul II, 

Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti 

alexandra_ungureanu_2010@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: spaţii verzi, instituţii publice, conectivitate, municipiul 

Bucureşti, România 

 

Spaţiile verzi aferente oraşelor sunt recunoscute pentru rolul lor în 

creşterea calităţii vieţii urbane. Ele sunt parte integrantă a vieţii 

cotidiene a locuitorilor, începând cu spaţiile verzi din proximitatea 

zonelor rezidenţiale (grădinile din faţa blocurilor, pereţii acoperiţi cu 

plante căţărătoare), aliniamente stradale, scuar-uri, grădinile 

instituţiilor, parcuri etc. Urbanizarea rapidă a oraşelor a dus la 

fragmentarea peisajului natural şi dispersarea lui în areale verzi de 

dimesiuni, caracteristici şi mod de folosinţă diferite. În funcţie de 

categoria în  care se află, spaţiile verzi oferă populaţiei deservite servicii 

ecosistemice diverse.  Studiul îşi propune să surprindă modul în care 

spaţiile verzi ale instiuţiilor publice din municipiul Bucureşti contribuie 

la îmbunătăţirea coerenţei reţelei mari de infrastructuri verzi a oraşului 

şi generearea de servicii ecosistemice. Fluxului de lucru a urmărit 

crearea unei baze de date geospaţiale, şi pe baza acesteia au fost 

identificaţi şi analizaţi factorii care determină caracteristicile specifice 

spaţiilor verzi ale instituţiilor publice (localizarea, structura compactă 

sau dispersată a diferitelor categorii de instituţii, tipul de spaţiu verde, 

gradul de disponibilitate pentru public, suprafaţa de spaţiu verde 

aferent fiecărei instituţii publice etc). 
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Informaţiile din baza de date au fost utilizate pentru aplicarea de 

metode de analiză spaţială şi statistică în ceea ce priveşte 

conectivitatea de tip structural, potenţial şi funcţional a reţelei de 

suprafeţe verzi a instituţiilor publice naţionale în relaţie cu parcurile 

oraşului. Rezultatele au confirmat capacitatea acestor infrastructuri 

verzi de a genera servicii ecosistemice de reglare, de suport şi culturale. 

Astfel, în urma corelării rezultatelor am constatat faptul că spaţiile verzi 

ale instituţiilor publice naţionale din municipiul Bucureşti îmbunătăţesc 

conectivitatea reţelei de parcuri şi cresc capacitatea de generare a 

serviciilor ecosistemice.  
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Modificări în structura funcțională a orașului Roman 

 

Agape Ana – Maria 

Specializarea Turism și dezvoltare regională, master anul I, Facultatea 

de Istorie și Geografie , Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

anamaria.agape@yahoo.fr 

 

Cuvinte cheie: amenajarea teritoriului, arie de polarizare, zonare 

funcțională, zone de discontinuitate, reconversie teritorială 

 

Orașul Roman a apărut ca un târgușor de etapă, fiind menționat pentru 

prima dată într-un document emis de Roman I Mușat la sfârșitul 

secolului al XIV-lea. Vocația comercială a orașului situat la confluența 

Moldovei cu Siretul, s-a menținut de-a lungul celor peste șase sute de 

ani de existență, punându-și amprenta asupra tramei stradale a 

acestuia. De-a lungul timpului, funcționalitatea orașului s-a modificat, 

în perioada comunistă predominând funcția industrială. Revoluția din 

1989 a însemnat închiderea marilor unități industriale de pe teritoriul 

acestuia, determinând reconversia teritorială a fostelor zone 

industriale. Oraș de rangul III, Romanul nu a reușit să polarizeze o zonă 

foarte extinsă, aria lui de influență intrând în concurență directă cu 

ariile de influență a mult mai puternicelor municipii reședință de județ 

din vecinătate: Piatra – Neamț, respectiv Bacău. Influența teritorială a 

orașului se suprapune în mare parte peste fostul județ Roman, ceea ce 

înseamnă că se extinde peste limitele județului Neamț, înaintând în 

teritoriul județelor Bacău, Vaslui și Iași. Acest comportament poate fi 

considerat o reminiscență a percepției orașului Roman ca un punct 

nodal de urbanizare într-o zonă rurală destul de întinsă. În prezent, 

municipiul Roman mizează în dezvoltarea sa teritorială și economică pe 

funcția de servicii (în special în domeniul educațional, medical și 

administrativ) și pe cea comercială. Ultimii 10 ani au adus în Roman 
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mai mulți retaileri care au deschis aici mai multe puncte de lucru, 

inclusiv 2 centre logistice. Aceste transformări au determinat o supra-

aglomerare a traficului în oraș, iar lipsa de soluții pentru repararea 

trecerii peste calea ferată Roman – Buhăești a făcut ca punctul 

respectiv să se transforme într-o zonă de discontinuitate în traficul 

rutier. În acest moment se ridică două întrebări: „Care sunt soluțiile de 

optimizare a traficului?”, respectiv „Este comerțul o soluție de viitor 

pentru dezvoltarea economică a orașului?”. 
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Variațiile izotopice ale precipitațiilor între nordul și sudul 

României 

 

Tărlungeanu Andreea-Teodora 

Specializarea Meteorologie-Hidrologie, licenta anul III, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din Bucuresti 

andreeateodora08@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: precipitații, izotopi stabili, mase de aer, evaporare, 

România  

 

Regimul precipitațiilor atmosferice la scară anuală sau sezonieră 

prezintă un mare interes pentru activitățile umane, cu precădere 

pentru activitățile agricole. Avansarea cercetărilor în acest domeniu a 

permis, cu timpul, identificarea provenienței maselor de aer, implicit a 

precipitațiilor aduse de către acestea. Cu ajutorul izotopilor stabili (O-

18/O-16și H-2/H-1), se pot identifica, prin modelare, sursa vaporilor din 

care s-a evaporat apa și dinamica maselor de aer până în momentul 

condensării. 

Acest studiu își propune să cerceteze repartiția precipitațiilor în 

latitudine și a semnăturii lor izotopice. Perioada analizată este cuprinsă 

între anii 2014-2018, stațiile meteorologice reprezentative fiind: 

Drobeta-Turnu Severin și Râmnicu Vâlcea pentru regiunea sudică și 

Bistrița pentru partea nordică a României. Datele zilnice de precipitații 

și temperatură pentru cele trei stații au fost prelucrate statistic și 

comparate cu datele izotopice obținute din apa de precipitații, 

acumulată lunar în recipiente în localitățile Isverna, Pietreni și Năsăud. 

În ceea ce privește datele izotopice, analiza comparativă s-a realizat 

pentru intervalul 09.2014 – 02.2015 în cazul stațiilor meteorologice 

Bistrița și Drobeta-Turnu Severin și pentru intervalul 10.2016 – 04.2018 

în cazul stațiilor Drobeta-Turnu Severin și Râmnicu Vâlcea. 
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Pentru a determina aria-sursă a precipitațiilor, s-a reconstituit 

traiectoria maselor de aer pe o perioadă de 72 de ore, care au precedat 

zilele cu precipitații mai mari de 5 mm. S-au folosit programul HYSPLIT 

4 și date meteorologice din Global Data Assimilation System (GDAS) la 

o rezoluție de 0,5° a coordonatelor geografice.  

Liniile meteorice la Drobeta-Turnu Severin și Năsăud indică o sursă 

preponderent atlantică a precipitațiilor, iar valorile izotopice mai 

scăzute la Năsăud față de Drobeta-Turnu Severin par să fie în acord cu 

diferența de temperatură medie anuală dintre cele două stații. 
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Aplicarea tehnicilor din domeniul radar pentru recunoașterea 

spațiului construit în principalele arii urbane din România 

 

Oșlobanu Constantin 

Specializarea Cartografie, licenta anul III, Facultatea de Geografie, 

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca 

constantinoslobanu@yahoo.ro 

 

Cuvinte cheie: retrodifuzie, coerență, amprentă urbană, metropolizare 

 

Căutarea de noi metode pentru analize cât mai precise în raport cu ce 

se întâmplă în realitate, determină abordarea unor procedee 

interdisciplinare și mai specializate. Acesta este și cazul imaginilor radar 

(SAR), care vin în sprijinul tipurilor de date consacrate pentru analiza 

componentelor geografice. Astfel, prin intermediul datelor oferite de 

Agenția Spațială Europeană, mai exact a imaginilor oferite de sateliții 

SENTINEL 1-A și SENTINEL 1-B, se pot utiliza o serie de tehnici pentru 

identificarea spațiilor construite. Acesta este și cazul studiului de față, 

care dorește să verifice dacă asemenea tipuri de date spațiale pot 

constitui o bază pentru diferite rapoarte tehnice, strategii de 

dezvoltare etc. 

Pentru ca aceste imagini să poată fi integrate în procesele de analiză 

teritorială, ele trebuie să parcurgă o serie de etape de procesare, de la 

întrebuințarea unor informații referitoare la orbită până la estimarea 

coerenței și realizarea în final a unei amprente a spațiului urban. 

Matricele de conformitate și metodele de teledetecție și GIS, executate 

prin softuri de specialitate, vor întregi acest studiu în care vor fi 

descifrate eventualele erori asupra porțiunilor de teren de pe zonele 

studiate. 

Întrucât condițiile naturale influențează într-o anumită măsură 

realizarea oricăror tipuri de analize asupra centrelor urbane, se vor 
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aborda diferite situații, în care vor fi incluse zonele metropolitane 

funcționale din România. Acestea au fost alese pentru a verifica dacă 

acest tip de analiză, prin intermediul imaginilor radar (SAR), se pretează 

pentru zone care constituie centre polarizatoare, în proces de 

dezvoltare și de formare a unor zone metropolitane care până în acest 

moment au dovedit acest fapt, fie prin rapoarte științifice și tehnice, 

prin studii de dezvoltare spațială, fie prin publicarea de informații 

referitoare la activitatea asociației metropolitane sau alte proiecte.



Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXVI-a, 30-31 Martie 2019 

47 

 

Evaluarea conflictelor de mediu din Municipiul Ploiești 

 

Pelmuș Mihaela Alexandra 

Specializarea Geografia Mediului, licenta anul III, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din Bucuresti 

alexandra.a164@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: conflicte de mediu, evaluare, municipiul Ploiești, 

protecția mediului 

 

Arealul de studiu este municipiul Ploiești, reședința județului Prahova, 

situat în partea de sud a României. Orașul se află la distanțe relative 

mici de : Brașov-110km, Buzău- 71km, Urziceni- 63km, Târgoviște- 

48km și Slobozia- 125km. A primit o importanță deosebită datorită 

apropierii de București, distanța fiind de 60km pe șoseaua DN1-E60.  

Orașul este mărginit de mai multe localități: la nord Ploieștiori, 

Țânțăreni, Blejoi, la nord – est Bucov, la est Berceni, la sud – est 

Ghighiu, la sud Tătărani, la sud – vest Strejnicu, la vest Târgșorul Nou și 

Stoenești și la nord – vest Buda. După modul cum evoluează orașul și 

cu ce rapiditate se extinde cu siguranță va integra aceste localități în 

cadrul său. 

Lucrarea elaborată de noi prezintă apariția și desfășurarea mai multor 

conflicte de mediu. Pe baza consultării a unui număr apreciabil de ziare 

locale s-au constatat apariția unor situații pe care populația, dar și 

instituțiile competente în domeniul protecției mediului nu le acceptă. 

Aceste situații se referă la poluarea mediului sau degradarea lui în 

diferite moduri. 

Din analiza textelor lecturate în aceste publicații s-au stabilit actorii 

implicați, în special agenții economici care au fost descriși. După 

descrierea agenților economici și a activităților poluatoare pe care le 

desfășoară s-au stabilit efectele asupra mediului înconjurător. Pe baza 
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descrierii mai multor component s-au făcut legături între 

componentele naturale (relief, hidrografie), între cele antropice 

(formarea ploilor acide), factorii sociali (etnie, nivelul de școlarizare, 

numărul persoanelor care beneficiază de șomaj, numărul persoanelor 

salariate) chiar și dezvoltarea infrastructurii (feroviară, rutieră, 

canalizare) și posibilitatea de apariție a unor conflicte de mediu 

generate de interacțiunea acestor factori cu populația locală. 

Tot din publicațiile locale s-a stabilit nivelul de implicație al instituțiilor 

care se ocupă cu protecția mediului. În primul rând s-a stabilit modul 

de aplicare al amenzilor în urma poluării a aerului, apei, solului, 

efectele asupra populației, generate de agenții economici care își 

desfășoară activitatea pe teritoriul Ploieștiului. 
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Evaluarea conflictelor de mediu din județul Călărași 

 

Penu Alina-Maria 

Specializarea Geografia mediului, licenta anul III, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din Bucuresti 

penualinamaria97@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: evaluare, conflicte de mediu, poluare, conștientizare, 

județul Călărași 

 

Evaluarea conflictelor de mediu în județul Călărași este un studiu impus 

de necesitatea identificării și analizei conflictele de mediu, dar și pentru 

a se conștientiza problemele existente, iar pe viitor a se încerca 

minimizarea acestor probleme și viitoarelor probleme. Arealul de 

studiu este reprezentat de județul Călărași, acesta este situat în sud-

estul regiunii Muntenia din România, pe malul stâng al Dunării, având o 

suprafață de 5.088 km2. 

Un prin obiectiv al acestui studiu este acela de a identifica conflictele 

de mediu din județul Călărași. Un al doilea obiectiv al acestui studiu 

consta în explicarea existenței acestor conflicte de mediu. Ultimul 

obiectiv este legat de conștientizarea consecințelor care se pot 

produce și care le poate suporta mediul. Principala metodă de evaluare 

a conflictelor de mediu a fost Analiza Mass-Media. Această analiză a 

constat în analiza documentelor din media și rapoartelor de mediu. 

În județul Călărași s-au identificat mai multe conflicte de mediu, unul 

dintre aceste conflicte este reprezentat de poluarea râului Dâmbovița 

în orașul Budești. Locuitorii orașului Budești împreună cu administrația 

locala au decis să dea în judecată Primăria București pentru apele uzate 

aduse de Dâmbovița. Orășelul este așezat chiar la gura de vărsare a 

Dâmboviței în Argeș și este cel mai afectat de poluarea râului, 

deoarece acesta taie localitatea în două la un moment dat. Gradul de 
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suportabilitate al locuitorilor și al reprezentanților locali se pare că a 

ajuns la limită. În urma mai multor discuții avute în Consiliul Local, 

autoritățile locale au decis să dea în judecată Primăria București pentru 

situația creată. “Sunt în primărie din 2004 și pot să vă spun că nu s-a 

schimbat absolut nimic. Apa este neagră, poluată și miroase foarte urât 

în special în perioadele calde. Atunci este imposibil să deschizi geamul 

dimineața sau seara”, a declarat pentru Green Report, primarul 

orașului Budești, Lucia Lefter, în anul 2014. Pentru rezolvarea acestui 

conflict au fost construită stația de epurare a apelor uzate de la Glina. 

Prin construirea acestei stații apa care ajunge în Dâmbovița nu a mai 

fost poluată, iar problemele de la Budești au fost rezolvate. 

Un alt conflict este reprezentat de o fermă de animale care este 

amplasată în comuna Cuza Vodă din județul Călărași. Localnicii sunt 

revoltați deoarece această fermă de animale este amplasată la 

aproximativ 4 metri de cimitir și 10 metri de locuințele sătenilor. 

Justificările aduse de locuitorii comunei sunt legate de faptul că ferma 

este amplasată pe un teren pe care proprietarul fermei nu deține acte. 

Un alt argument constă în faptul că ferma nu respecta distanța minima 

legala supusa de Ordinul 119/2014. 

În concluzie, conflictele de mediu tind a devenii un obiect al 

cercetărilor viitoare, acest lucru este datorat schimbărilor politice, 

strategiilor, care duc la accentuarea conflictelor de mediu, ale căror 

efecte negative se resimt din ce în ce mai mult. 
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VIGO în geografia mentală a cicloturiştilor 

 

Ioan Patricia 

Specializarea Turism și Dezvoltare Regională, master anul II, Facultatea 

de Geografie și Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

patricia.elena07@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: cicloturism, mindmap, bicicliști, GIS, geografie mentală 

 

Cicloturismul, o tendință actuală în societățile dezvoltate, reprezintă o 

experiență de călătorie care se concentrează pe bicicletă, ca mod 

principal de transport. Combină localitățile deosebit de sugestive 

(indiferent dacă este vorba de o zonă montană, rurală sau urbană) pe 

care o puteți vizita cu ușurință pe bicicletă. Această formă de turism 

reprezintă o alternativă la turismul tradițional (cel cu automobilul), 

fiind un mijloc ecologic și rafinat de a vă deplasa. Practicarea unui 

turism responsabil, menținerea unui echilibru în natură, implicarea 

comunităților locale sunt câteva din mijloacele care contribuie la 

conturarea tabloului numit, cicloturism. 

Studiul de față propune o analiză care vine în ajutorul comunității prin 

realizarea unei hărți mentale pe baza a ceea ce își amintesc bicicliștii cu 

privire la un anumit traseu cicloturistic, propus de mine într-o lucrare 

anterioară.  

Geografia mentală este ramura geografiei umane aflată în zona de 

interacțiune între geografie și psihologie, care studiază percepția 

asupra spațiului ca mod de formare, niveluri de acțiune și produse 

cognitive rezultate, precum și spațiile mentale imaginate sau virtuale.  

Realizarea acestui studiu s-a concretizat prin abordarea unui grup țintă, 

precum bicicliștii ieșeni care pedalează și în afara orașului, cărora li s-a 

dat câte o hartă cu traseul de bicicletă pentru a plasa din memoria lor 

diferite locații regăsite în urma parcurgerii acestora prin zona 
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respectivă. Informațiile obținute au fost stocate într-o bază de date 

complexă de tip Big Data, manageriată cu ajutorul programului Excel, 

iar în final cu ajutorul posibilităților oferite de softurile GIS, s-a 

concretizat rezultatul obținut.  

Acesta, constă într-o hartă mentală prin intermediul căreia am 

comparat obiectele spațiale date de bicicliști cu propunerea avută de 

mine într-o lucrare anterioară. Am obținut rezultatul final pentru a-mi 

da seama dacă ceea ce presupune un traseu oarecare de cicloturism 

coincide cu geografia mentală a bicicliștilor. 



Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXVI-a, 30-31 Martie 2019 

53 

 

Evaluarea susceptibilității terenului la procese de deplasări pe 

versant în bazinul superior (carpatic și subcarpatic) al râului 

Gilort, utilizând tehnici GIS 

 

Giurea Alexandru-Andrei 

Specializarea Geomorfologie și Cartografie cu Elemente de Cadastru, 

master anul I, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti 

giurea.alexandruandrei@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: susceptibilitate a terenului, alunecări, prăbușiri, GIS, râul 

Gilort 

 

Evaluarea susceptibilității terenului la deplasări pe versant se realizează 

printr-o analiză multicriterială, care urmărește să cuprindă factori 

potențiali cât mai variați și semnificativi. Astfel, sunt incluși în analiză 

factori morfologici (expoziția versanților), morfometrici 

(geodeclivitatea, densitatea fragmentării reliefului, energia de relief), 

factori geologici, factori climatici (cantitatea medie anuală de 

precipitații), dar și antropici (utilizarea terenului). 

Arealul de studiu se situează în partea de sud-vest a României, în 

bazinul superior al râului Gilort, afluent pe stânga al Jiului, cu o 

suprafață de aproximativ 872 km2. Utilizând tehnici GIS s-a identificat 

distribuția spațială a valorilor critice a parametrilor enumerați anterior 

pentru declanșarea deplasărilor pe versant, iar în final s-au suprapus 

toți parametrii, pentru a identifica arealele susceptibile la aceste 

deplasări.  

Metoda se bazează pe identificarea, extrapolarea și suprapunerea 

principalilor factori care influențează declanșarea proceselor 

gravitaționale de versant. Pentru eliminarea subiectivismului, s-a recurs 

la cartarea unor alunecări deja existente în arealul de studiu, iar 



Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXVI-a, 30-31 Martie 2019 

54 

 

ulterior, pentru fiecare factor identificat s-a stabilit un interval critic în 

care se declanșează/ produc deplasările pe versant.  

Rezultatul final al studiului este reprezentat de o hartă a distribuției 

arealelor cu susceptibilitate de producere a proceselor de alunecări de 

teren și prăbușiri. S-a obținut că aproximativ 16% din totalul arealului 

de studiu (echivalentul a 140 km2) prezintă susceptibilitate la alunecări 

de teren. Metoda are un pronunțat caracter practic-aplicativ, specific 

studiilor de geomorfologie dinamică, fiind utilă în domeniul dezvoltării 

teritoriale, a proiectării căilor de transport etc. 
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Identificarea arealelor optime privind amplasarea unui parc 

fotovoltaic. Studiu de caz: U.A.T. Florești 

 

Kobulniczky Bela 

Specializarea Resurse și riscuri în mediul hidro-atmosferic, master anul 

I, Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

kobulniczky.bela11i@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: parc fotovoltaic, radiație solară, implementare, 

favorabilitate, energie regenerabilă 

 

În contextul încălzirii globale și al combaterii acesteia, una dintre 

soluțiile cele mai revoluționare și viabile o reprezintă utilizarea energiei 

regenerabile, categorie din care face parte și energia solară, ceea ce 

este foarte îmbucurător pentru că în sfârșit omul poate produce 

energie fără să polueze mediul. Inițiativele de acest tip trebuie 

susținute și promovate, iar analize precum este și cea din cazul de față 

nu fac altceva decât să ajute și să perfecționeze implementarea, 

parcurgerea pașilor înspre ceea ce mulți spun că reprezintă viitorul în 

materie de energie. Prin această lucrare se dorește să se surprindă 

analiza preliminară, la care este supus un anumit areal pe care ar urma 

să se contruiască un parc fotovoltaic. Pe scurt, criteriile ce conduc la 

alegerea unui astfel de teritoriu, favorabilitatea acestuia, dificultățile 

pe care le pot întâlni proiectanții, importanța analizei și rezultatele 

obținute, dar și calitățile primordiale, care trebuie să le aibă un areal 

pentru a face posibil obiectul unei asemenea investiții. Toate acestea 

sunt obiective pe care demersul nostru dorește să le evidențieze. 
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Evaluarea caracteristicilor terenurilor abandonate din Sectorul 

2, Municipiul Bucureşti 

 

Palanici Anamaria                                               

Specializarea Geografia Mediului, licență anul III, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București 

anamaria.palanici@gmail.com 

                                                        

Cuvinte cheie: terenuri abandonate, reconversie, dezindustrializare, 

utilizare istorică a terenurilor 

 

Terenurile abandonate sunt suprafeţe de teren situate în cadrul sau la 

perifieria aşezarilor umane, care din cauza unor schimbări politice sau 

economice şi-au pierdut funcţia. În prezent, acestea duc la apariţia 

unor disfuncţionalităţi de mediu în cadrul ariilor metropolitane. În 

România, principala cauză a apariţiei acestor terenuri este 

dezindustrializarea. Este necesară studierea terenurilor abandonate 

deoarece, din punct de vedere environmental, contribuie la degradarea 

calităţii aerului, solurilor, a biodiversității urbane, și reprezintă un 

suport fizic pentru depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere şi a 

celor provenite din construcţii sau demolări. Evaluarea caracteristicilor 

terenurilor abandonate din Sectorul 2, Municipiul Bucureşti, a decurs în 

mai multe etape. Prima etapă a fost identificarea acestora pe baza 

imaginilor satelitare şi introducerea lor într-o bază de date spaţială. A 

doua etapă a presupus deplasarea pe teren şi cartarea terenurilor 

identificate, fiind aplicate 45 de fişe de observaţie. Ulterior, fişele au 

fost centralizate, rezultatele fiind interpretate statistic şi a fost 

identificată utilizarea istorică a terenurilor. Analiza evidenţiază  faptul 

că majoritatea terenurilor abandonate din Sectorul 2 au avut în trecut 

funcţie industrială. De asemenea, o mare parte dintre ele sunt în 

proprietate privată, ceea ce împiedică autorităţile locale să aplice 
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anumite măsuri pentru micşorarea numărului de terenuri abandonate 

din cadrul Sectorului ori să decidă reconversia lor. Cu toate acestea, 

terenurile private sunt alocate unor proiecte, mai ales rezidenţiale, însă 

construcţia este blocată de anumiţi factori cum ar fi criza economică 

sau lipsa unor avize care să permită finalizarea proiectului. Multe dintre 

aceste terenuri deţin şi clădiri abandonate, care prezintă un grad de 

risc ridicat în cazul unui seism de magnitudine mare şi facilitează 

degradarea peisajului. În perspectivă cercetarea d teren va fi 

continuată în vederea elaborării unei ierarhizări și spațializări corecte a 

terenurilor abandonate, terenurilor neîntreținute și terenurilor 

neutilizate, oferind astfel planificatorilor teritoriali și de mediu 

posibilități de formulare a unor propuneri de renovare și densifiere 

urbană, ori de înființare a unor suprafețe oxigenante, atât de necesare 

Bucureștiului și în mod deosebit Sectorului 2. 
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În umbra luminii – un studiu despre poluare luminoasă, 

creștere economică și război utilizând GIS 

 

Teleoacă Iulian 

Specializarea Planificare Teritorială, licenta anul II, Facultatea de 

Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara 

iulian.teleoaca95@e-uvt.ro 

 

Cuvinte cheie: statistică spațială, GIS, geovizualizare, DMSP-OLS, 

poluare luminoasă 

 

Acest studiu analizează dinamica intensității luminoase pe o suprafață 

de cca. 800 000 km2 (Bazinul Dunării), timp de 20 de ani. Scopul este de 

a explora capacitatea de datare a imaginilor satelitare de noapte 

pentru evenimente sau procese spațiale. 

Datele utilizate sunt date libere, sub formă de imagini satelitare 

compozite cloud-free de tipul DMSP-OLS (Defense Meteorological 

Satellite Program – Operational Linescan System), oferite de NOAA.gov 

și Copernicus.eu. Prelucrarea datelor s-a făcut folosind analiza statistică 

și mijloace GIS. 

Perioada de studiu este 1993-2013, cu observații și măsurători asupra 

arealului din 5 în 5 ani. Analiza evaluează în timp dinamica poluării 

luminoase. Rezultatele scot în evidență etape clare a evoluției spațiale 

în anumite zone metropolitane, dar și scăderi ale valorilor intensității 

luminoase în unele regiuni ale arealului studiat. Toate aceste fenomene 

sunt influențate de mai mulți factori, precum creșterea demografică, 

dezvoltarea economică, aderarea anumitor țări la Uniunea Europeană 

în intervalul de ani studiat, dar și factori negativi precum războaiele 

(războaiele Iugoslave) și declinul economic.  
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Crearea unui sistem informațional istorico-geografic privind 

localitățile din județul Vâlcea și accesarea lor cu ajutorul 

aplicațiilor web-GIS 

 

Dascălu Vasile-Gabriel 

Specializarea Sisteme informationale Geografice, master anul I, 

Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti 

gabrieldascalu96@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: GIS, toponimie, demografie, județul Vâlcea 

 

Prin studiul pe care dorim să îl prezentăm ne propunem să extragem o 

serie de informații istorice și geografice ale așezărilor omenești din 

județul Vâlcea (sate, comune, orașe) și să le integrăm într-o aplicație 

online de GIS, accesibilă oricui. Datele folosite sunt legate de evoluția 

numerică a populației, de data atestării documentare, de tipul de 

așezare ș.a. Cel mai important parametru pe care dorim să îl 

introducem în acest sistem informațional este etimologia toponimelor. 

Astfel, pe lângă datele prezentate anterior, utilizatorii pot vizualiza 

pentru fiecare sat/comună/oraș, originea numelui așezării. Prin 

urmare, studiul devine și unul istoric, pe lângă cel de natură geografică.  

Trecerea datelor în mediul online se va face cu librăria Leaflet și cu 

ajutorul limbajelor Javascript, HTML și CSS, necesare manipulării și 

prelucrării datelor introduse. S-a ales acest mod de integrare al datelor 

pentru o mai bună independență. 

Importanța acestui studiu este valabilă atât pentru domeniul 

geografiei, cât și pentru cel al istoriei. Datele introduse în acest sistem 

informațional pot fi folosite în scop educațional/științific sau pur și 

simplu pentru curiozitate. Un astfel de studiu este cu atât mai 

important cu cât un asemenea sistem informațional nu mai există 

pentru județul Vâlcea, iar demersul nostru, modul de abordare și 
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prelucrare a datelor pot fi modele în crearea unor sisteme 

informaționale istorico-geografice pentru alte județe din România. 
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Utilizarea imaginilor satelitare în analiza spațio-temporală a 

incintelor îndiguite din Delta Dunării. Studii de caz 

 

Stanciu Andy-Gabriel 

Specializarea Cartografie, licenta anul III, Facultatea de Geografie, 

Universitatea din Bucuresti 

andystanciu06@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: Delta Dunării, imagini satelitare Landsat, clasificare 

supervizată, change detection / analiza schimbărilor, incinte indiguite. 

 

Scopul prezentului studiu este de a evidenția schimbările spațio-

temporale ce au avut loc în cadrul Deltei Dunării, ca urmare a 

intervențiilor antropice. Analiza s-a bazat pe imagini satelitare Landsat 

5 TM și Landsat 8 OLI, preluate de la diferite momente temporale, între 

1985 și 2017. După corectarea acestora cu scopul de a elimina 

influențele atmosferice, imaginile satelitare au fost utilizate pentru 

extragerea semi-automată a datelor spațiale referitoare la acoperirea 

terenurilor prin procesul de clasificare supervizată. Ulterior, rezultatele 

obținute au fost integrate într-o analiză change detection (analiză a 

schimbărilor), oferind o vedere de ansamblu a spațialității incintelor 

indiguite, cât și a evoluției lor în timp. Validarea rezultatelor a 

reprezentat un alt punct cheie în realizarea lucrării, urmărind posibilele 

finalități economice și avantaje de care pot da dovadă arealele 

studiate.  

De asemenea, un alt obiectiv al studiului a fost urmărirea renaturării 

unora dintre terenurile neutilizate pentru o perioadă mai îndelungată 

de timp, dezvoltarea ecosistemelor și inundarea ori colmatarea 

vechilor incinte îndiguite sau canale.  

Analiza în cauză vine ca suport științific, dar și tehnic atât pentru 

instituțiile publice administrative, cât și pentru intreprinderile private 
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care vor să investească în dezvoltarea durabilă a unor areale agricole 

productibile, fără să modifice buna funcționare a cadrului natural 

geografic. 
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Folosirea imaginilor satelitare pentru identificarea zonelor cu 

potențial mineral în zonele defavorizate din județul Alba 

 

Szell Robert 

Specializarea Cartografie, licență anul III, Facultatea de Geografie, 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

robertszell12@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: teledetectie, Landsat, imagini satelitare, județul Alba 

 

S-a ales ca zona de studiu unitatea adimistrativ teritoriala a orasului 

Baia de Arieş, un fost oras minier care acum incearca sa isi revina dupa 

inchiderea minei de aur din zona. Imaginile folosite sunt Landsat . La 

imaginile Landsat 7 ETM s-a rezolvat eroarea cu ajutorul Gap Maskului 

,acest Gap Mask vine direct cu imaginile. Dupa acest pas a fost scazuta 

marimea unui pixel de la 30 pe 30 de metri la 15 pe 15 metri, aceasta 

se poate face cu ajutorul imagini 8 ,ea este banda pancromatica. Ca 

metoda de evidentiere a locurilor cu potential mineral am folosit 

combinatia de benzi a lui Sabin. Red o sa fie o banda noua 5/7 , Green 

o sa fie o banda 3/1 si pentru Blue sunt doua variante 4/5 sau 3/5. Pe 

banda 3/5 putem observa locurile cu oxizi de fier .Banda 5/7 arata 

locurile cu minerale argiloase apar cu pixeli albi. Metoda lui Sabin ne 

poate arata zonele cu discontinuitate, aceste zone pot contine aur. 

Kaufmann ratio este o alta metoda de identificare a discontinuitati, 

benzile care se folosesc pentru RGB sunt 7/4;4/3;5/7. Aici putem 

observa o mica discontinuitate. Alte metode care se folosesc sunt 

metoda lui Abrams 5/7;3/2;4/5.Metoda Chica-Olma 5/7;5/4;3/1. Toate 

aceste metode indica o anomalie, care se poate datora chiar prezentei 

aurului. In concluzie afirmam ca acest demers este primul pas catre a 

gasi pretiosul element, nu este garantat faptul ca o sa fie usor de extras 

sau ca o sa se gaseasca in cantitati apreciabile, dar este un inceput. 
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Pasul urmator se impune a fi cel de a merge sa ne confruntam cu 

realitatea din teren. 
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Influența mediului antropic asupra peisajului natural în Parcul 

Natural Comana (secolul XVII-prezent) 

 

Ștefan Iulian-Ion 

Specializarea Cartografie, licență anul  II, Facultatea de Geografie, 

Universitatea din București 

stefan_iulian619@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: peisaj natural, mediu antropic, GIS, teledetecție, Parcul 

Natural Comana 

 

Studiul de față și-a propus să evalueze evoluția mediului natural din 

arealul Parcului Natural Comana pe o perioadă de aproximativ 400 de 

ani (de la primele descrieri ale regiunii – în cadrul scrierilor despre 

Bătălia de la Călugăreni, urmate de numeroase documente referitoare 

la Bătălia de la Comana din cadrul războiului ruso-turc, Războiul de 

independență și la situația regiunii înainte de 1950 cuprinzând și 

primele hărți topografice românești; iar apoi situația după 1950 odată 

cu apariția și dezvoltarea fotogrammetriei și a teledetecției aplicate în 

studiul suprafeței terestre care ajută la o mai bună cunoaștere a 

peisajului natural din arealul studiat pe baza materialelor. 

Analiza noastră urmărește atât dezvoltarea spațială și densifierea 

așezărilor umane cât și influența acestora asupra mediului natural (de 

la situația modernă incipientă de la începutul secolului XVII – 

descrierea regiunii ca una ostilă locuirii din cauza influențelor otomane 

din zonă, la apariția statului modern român în care se evidențiază o 

dezvoltare a așezărilor datorită reformelor agrare implementate în a 

doua parte a secolului XIX, până la a doua jumătate a secolului XX 

odată cu conștientizarea pericolului degradării mediului cauzată de 

posibilitatea expansiunii așezărilor umane și implementarea noului 

concept de rezervație naturală). 
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Obiectivul studiului este acela de a urmări acțiunile factorului uman 

premergătoare declarării și consolidării ansamblului de rezervații 

naturale din arealul contemporan al Parcului Natural Comana. 
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Pot animalele crescute în captivitate să se readapteze la mediul 

natural? Studiu de caz: zimbrul (European bison) 

 

Cordoş Gabriel 

Specializarea Planificare Teritoriala, licență anul III, Facultatea de 

Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara 

gabriel.cordos96@e-uvt.ro 

 

Cuvinte cheie: sustenabilitate, GIS, European bison, Munții Țarcu 

 

Acest studiu are ca scop înțelegerea comportamentului spațial al 

zimbrilor resălbăticiți din arealul Armeniș – situl Natura 2000 Munții 

Țarcu, ținând cont de factorii naturali (elemente geomorfologice, 

hidrografice, tipuri de vegetație) și de unele elemente antropice (livezi, 

sălașe, drumuri). Datele de monitorizare sunt generate de semnalul 

emis la fiecare două ore cu ajutorul unui colar GPS permanent, pe care 

îl poartă ca zgardă liderul de turmă. 

Analiza este dedicată unei perioade de 2 ani (mai 2015 – iunie 2017) și, 

folosind metode statistice specifice GIS, pune în evidență 

particularitățile de readaptare la mediul natural, mobilitatea turmei în 

funcție de anotimp, zonele de tip hot-spot ș.a. 

Dreptul asupra datelor prezentate aparține organizației WWF Romania, 

care a avut bunăvoința să ni le furnizeze spre analiză pe baza unui 

protocol de colaborare.  Rolul important al zimbrilor în menținerea 

biodiversității, dar și vulnerabilitatea speciei, face din înțelegerea 

comportamentului acestor animale o necesitate în evaluarea 

sustenabilității proiectului de repopulare. 
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Rolul transportului în dinamica urbană și în funcția turistică a 

municipiului Constanța (1905-XXI) 

 

Candit Oana, Țăruș Constantina 

Specializarea Cartografie, licență anul II, Facultatea de Geografie, 

Universitatea din București 

canditoana98@gmail.com, catalinatarus9@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: dezvoltare urbană, organizarea spațiului, transport, 

turism, geografie istorică 

 

Originile orașului Constanța, atestat documentar în 657 î.Hr., sunt strict 

legate de lucrările coloniștilor greci din Milet care au înființat acolo 

așezarea Tomis. De-a lungul timpului, Constanța a fost supusă 

transformării, atât din punct de vedere al structurii, cât și al funcțiilor.  

În urma cercetărilor au fost stabilite câteva etape semnificative în 

transformarea structurii orașului și modificarea funcționalității 

elementelor componente ale sistemului teritorial analizat. Astfel, 

momentul de referință al prezentei analize este dat de primul deceniu 

al secolului al XX-lea, odată cu înființarea căii ferate Constanța-Băile 

Mamaia (1905), care era dedicată exclusiv fluxului de turiști și 

funcționa numai în sezonul de vară. Timp de mai bine de un secol 

diverși factori (politici, administrativi, economici, turistici, sociali) au 

exercitat o presiune diferențiată în modificarea ansamblului urban, 

ajungându-se în final la situația actuală. Aceste transformări sunt astăzi 

vizibile la nivelul peisajului urban contemporan. 

Realizarea studiului a presupus utilizarea de materiale cartografice 

(plan director de tragere, hărți rutiere vechi) și imagini satelitare 

(imagini Corona, imagini PlanetScope) în vederea extragerii 

informațiilor și analizei lor în aplicații de GIS și teledetecție. Obiectivul 

major al evaluărilor noastre l-a constituit observarea și analiza evoluției 
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urbane, începând cu perioada în care orașul a dobândit funcție turistică 

și până în prezent. 
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Utilizarea platformei ArcGIS Online ca unealtă de creare a unui 

WebGIS 

 

Pîrtică Marius (1), Căciulă Marina-Mădălina (2), Șorea Ionuț (3), Urzică 

Andrei (4) 

Specializarea Geografia Turismului(1, 2), Geomatică(3, 4), licenta anul II 
(1,2), master anul I (3) şi master anul II (4), Universitatea Al.I. Cuza Iași 

urzica.andrei94@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: ArcGIS Online, Bașeu, risc, WebGIS 

 

WebGIS reprezintă o nouă fază în care se află Sistemele Informatice 

Geografice. Acesta are ca scop eliminarea utilizatorului de dependența 

creată de utilizarea aplicațiilor S.I.G. pe un computer. WebGIS are o 

importanța deosebită în aplicarea acestuia într-o instituție deoarece 

permite ca modul de operare al acestui sistem și utilizatorul să nu aibă 

nevoie în permanența de un birou, acest fapt ajutând la o mai bună 

funcționare a tuturor sistemelor dintr-o instituție care are ca scop 

diferite acțiuni de ordin cadastral sau topografic. Acest sistem ne oferă 

posibilitatea de a rezolva mai rapid problemele care apar într-o 

instituție. Posibilitatea de utilizare a ArcGIS Online în crearea unui 

WebGIS facilitează punerea la dispoziție a unor informații de 

importanța locală, regională sau națională. Funcție de accesul la 

platforma ArcGIS Online, pot fi realizate aplicații GIS cu nivel diferit de 

complexitate. Utilizarea platformei ArcGIS Online poate fi folosită 

începând de la instituții publice cu importanță locală (primării), până la 

instituții de importanța națională (I.N.H.G.A.). Scopul demersului 

nostru este de a propune și a prezenta o unealtă care poate pune 

bazele unui WebGIS, ce poate fi folosit de instituțiile locale. Astfel, pe 

râul Bașeu, localizat în Nord-Estul României, s-au generat benzile de 

inundabilitate de 1%, echivalentul unei inundații cu o probabilitate de 
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producere la 100 de ani, respectiv riscul la inundații pentru aceeași 

probabilitate. 
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Analiza schimbărilor distribuției spațiale a vegetaţiei forestiere 

între anii 1990-2017, pe baza imaginilor satelitare Landsat. 

Studii de caz: județele Dolj și Harghita 

 

Ţucă Dănuţ-Marian 

Specializarea Cartografie, licență anul II, Facultatea de Geografie, 

Universitatea din București 

danuttuca@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: Landsat, clasificare nesupervizată, păduri, hărți 

 

Studiul de față utilizează o tehnică bazată pe Remote Sensing 

(Teledetecție) și GIS (Sisteme Informaționale Geografice) în evaluarea 

dinamicii categoriilor de utilizare aterenurilor județelor Dolj și Harghita 

pentru anii 1990 și 2017. Detaliile se restrâng la nivelul suprafețelor 

pădurii, încercând totodată să justifice și să compare rezultatele 

interpretării imaginilor satelitare cu datelele obținute de la Institutul 

Național de Statistică. 

Pădurile au fost în ultimii ani foarte mediatizate prin prisma faptului că 

multe areale au dispărut sau au fost tăiate ilegal, deci un subiect 

atractiv, motiv pentru care se dorește o comparare între datele INS și 

imaginile satelitare Landsat 5TM - 1990 (Timpul 1) și Landsat 8OLI – 

2017 (Timpul 2), dar în același timp și observarea arealelor de pădure 

care s-au menținut, care au apărut și care au dispărut. Situația de față 

implică arealele județelor Dolj și Harghita, ea nu este una 

întâmplătoare, deoarece Doljul este un județ de câmpie, unul mai mult 

agricol, dar totuși cu păduri ce ocupă suprafețe apreciabile, iar județul 

Harghita este un județ de podiș, de depresiune și munte, mult 

împădurit, de altfel, județul care a înregistrat cele mai mari creșteri la 

nivelul pădurilor. 
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Pentru acest lucru se vor folosi o serie de imagini satelitare, programul 

ENVI de extragere a informațiilor din imagini, se vor efectua anumiți 

algoritmi de procesare a imaginilor (calibrarea la senzor, corecția 

atmosferică, clasificarea nesupervizată, etc.), se va folosi programul 

QGIS pentru manipularea datelor vectoriale obținute prin intermediul 

ENVI, adăugarea tuturor elementelor unei hărți și crearea de produse 

cartografice tematice. 
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Evaluarea serviciilor ecosistemice aferente Parcului Natural 

Comana 

 

Oprea Alexandra-Gabriela 

Specializarea Geografia mediului, licenta anul III, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din Bucuresti 

opreaalexa2@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: servicii ecosistemice, Parcul Natural Comana 

 

Acest studiu se bazează pe evaluarea serviciilor ecosistemice existente 

în Parcul Natural Comana. Acesta este o arie protejată de interes 

național cu o suprafață de 24.963 ha, iar scopul declarări a fost 

protejarea diversității floristice și faunistice și a unor zone de interes 

științific, istoric sau peisagistic. Serviciile ecosistemice reprezintă 

beneficiile generate de o arie sau o zonă naturală. Acestea sunt 

împărțite în 4 categorii: de producție, de suport, de reglare și culturale. 

Unele servicii ecosistemice nu sunt cunoscute și conștientizate de 

marea majoritate a populației ca fiind un bun pe care natura il oferă și 

de care aceasta poate beneficia fără a nu plăti ceva în schimb. Acestea 

au o valoare pentru locuitorii zonei și o altă valoare pentru 

comunitatea științifică sau pentru alte persoane din afara arealul în 

care sunt prezente. Se vor analiza în cadrul serviciilor de producție 

cantitățile de lemn provenite din cadrul ariei, cantitatea de apă 

exploatată din Râul Neajlov, dar și alte aspecte. În cadrul serviciilor de 

suport se va prezenta expansiunea spațiului de locuit. Serviciile 

culturale vor fi prezentate făcându-se referire pe de o parte la 

Mănăstirea Comana care este un edificiu religios inclus în 

monumentele istorice din România, iar pe de cealaltă parte la turismul 

prezent în parc. În urma studiului se dorește a se recunoaște existența 

unui anumit tip se serviciu ecosistemic și faptul că se poate schimba în 
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timp în urma unor modificări provenite din activitaţi antropice. 

Înțelegerea importanței biodiversității in urma prezentării beneficiilor 

aduse este un lucru esențial și necesar pentru a implementa politici 

pentru dezvoltare locală (precum securizarea serviciilor create prin alte 

mijloace nu doar prin cele de conservare a ariei natural). 
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Combaterea eroziunii solului în Câmpia Colinară a Jijiei. Studiu 

de caz: Bazinul hidrografic Bogonos – Roșior 

 

Codru Ionuț – Costel 

Specializarea Riscuri naturale și amenajarea teritoriului, master anul II, 

Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza 

din Iași 

codruionutcostel@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: terenuri agricole, eroziunea solurilor, amenajarea 

terenurilor. Câmpia Colinară a Jijiei 

 

Eroziunea solurilor a fost, este și va fi una dintre problemele majore cu 

care se confruntă zonele predominant agricole de pe tot cuprinsul 

României, și nu numai. Eroziunea prin apă prezintă cel mai mare 

interes pe teritoriul României deoarece produce cele mai mari pagube 

și are o extindere apreciabilă. În urma implementării Legii fondului 

funciar nr. 18/1991, reîmproprietăririle s-au produs majoritar pe 

vechile aplasamente, succesiunea fiind realizată până la cea de-a patra 

generație, lucru care a dus la fragmentarea excesivă a terenurilor în 

parcele pe direcția deal-vale.  

În cadrul arealului studiat, terenurile agricole au fost lucrate 

,,tradițional” pe direcția deal-vale, iar drumurile de exploatare au fost 

amplasate tot pe aceeași direcție sau pe suprafețe cu pante foarte 

mari. Acest mod de amenajare a terenurilor agricole din bazinul 

hidrografic Bogonos – Roșior a dus la creșterea riscului de eroziune în 

suprafață, manifestat prin spălarea orizonturilor superioare bogate în 

materie organică și nutrienți, necesare dezvoltării plantelor, și 

aducerea la suprafață a orizonturilor carbonatice. De asemenea, acest 

mod de amenajare a dus la concentrarea scurgerii lichide pe drumurile 
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de exploatare, formându-se, astfel, un cadru favorabil producerii 

eroziunii în adâncime prin ravenare. 

În studiul elaborat de noi s-a stabilit rata de eroziune a solului  arealului 

studiat, iar în funcție de cantitatea de sol erodat anual, morfologia 

zonei, geodeclivitatea terenului și valoarea precipitațiilor medii anuale 

a fost elaborat un model de amenajare a terenurilor agricole astfel 

încât să fie atins nivelul maxim de producție pentru solurile respective. 

Atingerea unui asemenea obiectiv are unele restrictivități între care 

reținem: scurgerea apei și valorile eroziunii să se afle în limitele admise 

iar drumurile de exploatare să fie plasate în așa fel încât concentrarea 

apei să fie minimă iar agregatele agricole să aibă accesibilitate mare și 

consum optim. 
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Evaluarea similitudinilor și diferențelor în utilizarea locurilor de 

joacă din interiorul și exteriorul parcurilor din sectorul 3, 

Municipiul București 

 

Popescu Beatrice Ileana 

Specializarea Geografia Mediului, Anul III, Facultatea de Geografie, 

Universitatea din București  

angelface_beatrix@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: loc de joacă, parc, utilizatori, municipiul București 

 

În orice mediu urban ar trebui să se regăsească locuri de joacă 

deoarece ele reprezintă principala modalitate de distracție a copiilor și 

a adolescenților, cât și un punct de recreere pentru persoanele mai în 

vârstă. Aceste locuri de joacă pot avea diverse dimensiuni în funcție de 

zona în care sunt amplasate, numărul dotărilor din interiorul lor variind 

constant.  

Studiul pleacă de la următoarea întrebare de cercetare și anume: există 

diferențe între utilizarea locurilor de joacă din interiorul parcurilor în 

raport cu cele din exteriorul parcurilor? Prin această întrebare fiind 

evidențiem practic scopul lucrării științifice, mai exact cel de a analiza 

similitudinile și diferențele dintre cele două categorii de locuri de joacă. 

Pentru a analiza utilizării locurilor de joacă din sectorul 3 al 

municipiului București, au fost aplicate 157 de chestionare diferiților 

utilizatori din locurile de joacă. De asemenea, s-au realizat 38 de fișe de 

observație în cadrul ambelor tipuri de locuri de joacă, dar și niște fișe 

de flux pentru a fi evaluată ”popularitatea” acestora din trei zone 

distincte ale sectorului (est, centru, vest, respectiv la bulevard, între 

blocuri sau în parc). Partea teoretică a studiului constă în analize 

statistice ale datelor obținute din teren. 
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Astfel, au fost identificate 38 de locuri de joacă în interiorul parcurilor 

și 147 de locuri de joacă în exteriorul parcurilor. Din cele observate pe 

teren, cele menționate în primă fază, chiar dacă   se regăsesc în număr 

mult mai redus, ele sunt mai îngrijite din toate punctele de vedere: 

dotările regăsite în cadrul lor (multe în plus și neîntâlnite în locurile de 

joacă din exteriorul parcurilor), materialul din care acestea sunt 

realizate, vegetația regăsită în imediata proximitate sau din interiorul  

locului de joacă, tipul suprafeței suport, modul de delimitare externă 

dar și numărul de utilizatori.  

Bineînțeles, ambele tipuri de locuri de joacă prezintă plusuri și minusuri 

în cadrul utilizării lor, dar se poate sublinia ușor faptul că locurile de 

joacă din exteriorul parcurilor sunt mai dezavantajate, odată prin 

numărul lor crescut și totodată prin concentrarea prea multor spații de 

joacă într-o singură zonă rezidențială. 
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Analiza spațială a prezenței urșilor în orașul Brașov 

 

Cimpoca Lucia-Alina  

Specializarea Dezvoltare și Amenajare Turistică, master anul II, 

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din 

Timișoara 

alina.cimpoca@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: ursul brun, analiză spațială, Municipiul Brașov 

 

România este cunoscută ca fiind „raiul urșilor bruni”. La nivelul anului 

2016, țara noastră deținea 35-40% din efectivele totale de urși bruni 

(Ursus arctos) din Europa (exceptând Rusia), populația de urs fiind 

estimată ca fiind cuprinsă între 6050-6640 exemplare, ceea ce 

depășește capacitatea de suport a țării. În prezent, ursul brun este 

protejat de lege, dar habitatul său se reduce din ce în ce mai mult din 

cauza impactului antropic prin defrișări, practici turistice, rute de 

transport etc.  

Studiul nostru cu valoare preliminară a fost efectuat pentru intervalul 

2004-2018, în arealul urban al Municipiului Brașov unde efectivele de 

urși depășesc cu 400% gradul de suportabilitate a teritoriului. Prezența 

urșilor în Brașov este determinată prin excelență de căutarea hranei în 

locurile de depozitare a gunoaielor și resturilor menajere din Brașov. În 

acest sens scopul studiului este reprezentat de analiza spațială a urșilor 

în Brașov.   

Pentru documentare am folosit informațiile din mass media, TV și din 

chestionare și interviurile realizate, accentul fiind pus pe primele două. 

Am identificat astfel 52 de cazuri ale impactului om-urs. De asemenea 

pentru reprezentarea spațială a deplasării urșilor am fost interesați de 

evoluția fondului forestier în diferite perioade istorice, de recoltarea 

coordonatelor spațiale pentru unele conflicte om-urs punctuale. Am 
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folosit aplicaţia ArcMap utilizată pentru prelucrarea datelor obținute ca 

urmare a documentării, iar cu ajutorul urmatoarelor baze de date: 

Modelul Numeric al Terenului cu rezoluția la 30 metri, Corine Land 

Cover 2000, o actualizare a bazei de date Corine Land Cover finalizată 

la începutul anilor 1990 ce oferă informații cu privire la modul de 

ultilizare al terenurilor din ultimul deceniu, din 32 de țări europene s-a 

realizat reprezentarea spațială a fenomenului studiat și tehnica Buffer 

pentru calculul distanțelor locurilor de depozitare a gunoaielor față de 

marginea pădurii și a distanțelor dintre marginea pădurii și 

punctele/străzile/cartierele unde urșii au fost identificați. 
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Integrarea datelor GIS pentru reconstituirea Bucureștiului de la 
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Cuvinte cheie: GIS, București, cartografie, 1871 

 

În doar 4 luni de vectorizări și încă 6 luni de prelucrare și corelare a 

datelor, pornind de la planul orașului București din anul 1871, realizat 

de maiorul Papazoglu, s-a putut ajunge la realizarea celei mai vechi 

hărți vectorizate în GIS a Municipiului București. Lucrarea este una 

dintre puținele hărți vechi ale capitalei vectorizate integral în GIS, 

oferind o perspectivă nouă, reanalizată, asupra spațiului capitalei în 

perioada de după ”Mica Unire”. Dintre datele obținute: totalitatea 

numărului de clădiri și înălțimea, etichetele sociale (ale anumitor locuri, 

clădiri), totalitatea parcurilor, curților, obiectivelor de interes public, 

fiind totodată foarte bine suprapuse peste terenul de astăzi (OSM, 

Google Maps, harta Municipiului București de pe site-ul PMB) și 

corelate cu fotografii.  

Mai mult, comparând datele extrase (suprafață medie/ maximă/ 

minimă/ procentuală din total pentru cele peste 20 de tipuri de layere, 

repartiția parcurilor la numărul de locuitori și locuințe, a spitalelor și a 

altor obiective de interes social), s-au putut calcula un număr 

consistent de indici urbani și de natură socială și sanitară.   

În urma analizelor datelor extrase, pornind de la harta 1871 și 

comparând cu datele actuale și cele de natură strict urban-istorică, se 

remarcă o schimbare accentuată a utilizării terenurilor și o impunere a 

unui număr ridicat de retrasări ale rețelei stradale în ultimii 150 de ani, 
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sosite în momente cheie ale dezvoltării orașului. În urma 

suprapunerilor clădirilor rămase în picioare peste OSM, s-a obținut o 

hartă de detaliu asupra fostelor artere de circulație ale capitalei. 

Acestui document cartografic i se adaugă analize sociale și mai multe 

hărți cu conținuturi observabile la scară redusă. 
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Minimul pluviometric din zona litorală a României ca efect al 

modificării dinamicii atmosferice în zona de contact dintre 

uscat și mare 
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litorală a României 

 

Pe teritoriul României regiunea litorală se remarcă prin cele mai reduse 

cantități anuale de precipitații, dar și prin posibilitatea producerii unor 

ploi abundente pe intervale scurte de timp, atunci când se pot acumula 

cantități ridicate, în unele cazuri apropiate de mediile multianuale. În 

literatura de specialitate, cantitățile reduse de precipitații caracteristice 

zonei litorale au fost asociate cu un grad mai ridicat de continentalizare 

a maselor de aer și mai ales cu o frecvență în general redusă a 

proceselor de convecție termică, datorită prezenței suprafețelor 

acvatice.  

Lucrarea de față își propune să analizeze impactul divergenței și 

convergenței de viteză la sol asupra cantităților de precipitații din 

arealul menționat, în funcție de tiparele de circulație atmosferică ce 

determină aceste procese dinamice. În acest scop, s-au analizat 

frecvența și abundența precipitațiilor pentru fiecare direcție de 

circulație a aerului la câteva stații meterologice situate în zona litorală 

(Sulina, Constanța, Mangalia) și s-au realizat o serie de comparații cu 

stații aflate în arealele geografice învecinate. Pentru situațiile sinoptice 

reprezentative s-au realizat și comparații detaliate, pentru a se observa 

variația cantităților de precipitații pe direcțiile NV – SE și V – E utilizând 
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arhivele sinoptice disponibile (date de reanaliză, arhiva Deutsche 

Wetterdienst etc). Pe baza setului de date ROCADA s-a determinat și 

distribuția spațială a precipitațiilor și frecvența acestora pentru 

condițiile de de circulație care determină producerea fenomenelor de 

divergență și convergență de viteză în zona studiată. Rezultatele sunt 

susținute de materiale grafice și cartografice relevante. 
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Indentificarea, cartarea și evaluarea formelor de microrelief în 

contextul schimbărilor climatice în satul Ungureni, județul 

Galați. 
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Cuvinte cheie: microforme de relief, potențial morfodinamic, schimbări 

climatice, torențialitate, utilizarea terenului 

 

Studiul de față are ca scop urmărirea evoluției formelor de microrelief 

în contextul actual, cel al schimbărilor climatice. Dinamica formelor de 

microrelief a fost studiată în satul Ungureni, comuna Munteni, județul 

Galați. Din punct de vedere geomorfologic, arealul de studiu este 

localizat în Câmpia Tecuciului, la contactul dintre lunca majoră a 

Bârladului cu de linia de flexură (tectonică) Ionășești-Ungureni-Corod-

Valea Geru, confirmând prezența unor mișcări neotectonice. 

Dinamica microformelor de relief s-a efectuat cu ajutorul planurilor 

directoare de tragere, harta topografică scara 1:25.000 și 

ortofotoplanul din anul 2016. Acestea au fost procesate cu ajutorul 

softurilor ArcGis 10.6, Global Mapper, Saga GIS. 

Un al doilea obiectiv a fost stabilirea susceptibilității proceselor 

geomorfologice actuale (torențialitate, alunecări de teren, eroziune în 

suprafață și în adâncime). Ulterior, pe baza rezultatelor obținute a fost 

realizat potențialul morfodinamic al zonei.  

Un al treilea obiectiv l-a constituit cartarea microformelor de relief de 

pe hărțile istorice (planurile topografice de tragere) comparativ cu cele 

actuale (harta topografica 1:25.000 și ortofotoplanul). Pentru fiecare 

microformă de relief identificată, au fost calculați următorii parametrii 
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morfometrici și morfografici: lungime, lățime, suprafață, pantă medie și 

maximă, altitudine minimă și maximă, tipul de substrat litologic, 

utilizarea terenului, solul predominant. Un al patrulea obiectiv a fost 

corelarea microformelor de relief cu utilizarea terenurilor, observând 

astfel dinamica lor și utilizarea terenurilor pentru un viitor apropiat.  

Pentru a valida rezultatele obținute am efectust mai multe campanii de 

teren. Astfel, microformele cartate, potențialul morfodinamic obținut 

cu ajutorul software-urile GIS au fost validate și identificate pe teren, 

obținându-se astfel o suprapunere de peste 90%. 
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Tendințe în variația nivelurilor piezometrice. Studiu de caz 

sudul Câmpiei Moldovei 
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Cuvinte cheie: nivel piezometric, tendință, foraj hidrogeologic, Câmpia 

Moldovei 

 

Avându-se în vedere faptul că resursele de apă din subteran, privite 

atât la nivel global cât și local, sunt supuse unei exploatări tot mai 

intense, pe baza unei gestionări raționale tot mai scăzute sau 

inexistente, este necesară o monitorizare în ansamblu a acestora. 

Lucrarea își propune să evidențieze tendințele nivelului freatic din 

cadrul bazinului hidrografic Bahlui, aria de studiu fiind localizată în 

partea de nord-est a României. La baza studiului a stat un set de date 

lunare cu o întindere temporală de 32 de ani (1983-2014) ce face 

referire la distribuția nivelului freatic din cadrul a 15 foraje 

hidrogeologice. În vederea evidențierii tendințelor au fost utilizate 

două metode statistice, prima metodă abordează o manieră inovativă 

de evidențiere a tendințelor din cadrul forajelor, renunțându-se astfel 

la vechea abordare ce poate fi considerată monotonă. A doua metodă 

este cea a tendințelor parțiale (PTM) – partial trend method. Această 

metodă evidențiază intensitatea/magnitudinea diferenței dintre șirurile 

de date analizate. Într-o primă fază datele au fost analizate din punct 

de vedere anual iar mai apoi, pentru a se evidenția caracteristicile 

climatologice precum și repercursiunile anotimpuale ale acestora 

asupra rezervelor de apă din subteran, s-a ales și o analiză anotimpuală 

a datelor. În urma analizei au fost evidențiate forajele hidrologice ce 
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înregistrează tendințe de înmagazinare sau de consum, precum și 

forajele ce au tendință liniară. 
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Modele de utilizare și valorificare a resurselor naturale în 

comuna Spanțov - județul Călărași 
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Cuvinte cheie: resurse naturale, interviuri, terenuri agricole, apa, 

utilizare 

 

Mi-am propus să aprofundez această temă deoarece consider că este 

foarte importantă percepția populației privind resursele naturale, cât și 

modul de valorificare al acestora. Resursele pot fi definite ca lucruri 

necesare și importante care satisfac nevoile individului dar și ale 

societății. Resursele naturale iau naștere în urma unor procese naturale 

fără intervenție antropică, fiind întâlnite în cantități mari și răspândite 

peste tot în lume. 

Lucrarea analizează prezența și distribuția tipurilor de resurse naturale 

existente la nivelul comunei Spanțov pornind de la interviurile adresate 

localnicilor. O atenție deosebită s-a acordat evaluării și observării în 

teren a diferitelor resurse. Totodată, observăm cum sunt utilizate și 

valorificate acestea , dacă sunt resurse care se pot regenera sau care se 

pot pierde, dar și impactul negativ pe care îl are utilizarea acestora  în 

cantități foarte mari. 
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