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GÂNDURI ÎN CEAS ANIVERSAR! 
 

   
Sărbătorim azi, 24 martie 2018, un sfert de veac de la 

prima manifestare științifică studențească postdecembristă, care a 
reunit studenții geografi din România, ca urmare a chemării 
fondatorilor Centrului de Cercetare a Mediului si Efectuare a 
Studiilor de Impact (CCMESI), Universitatea din București. 

Amfiteatrul, ce poartă numele marelui geograf GEORGE 
VÂLSAN, părea neîncăpător pentru cei peste 85 de studenți dornici 
să-și prezinte rezultatele investigațiilor științifice sau modalitățile 
de abordare a unor noi probleme menite a impune geografia 
româneasca la un loc de frunte între Știintele Vieții și Pământului. 

Fondatorii manifestării, Prof.univ.dr.VALER MIRON 
TRUFAȘ și  Prof.univ.dr. MARIA PĂTROESCU, se pierdeau în masa 
tinerilor, împărtășind cu ei, emoțiile unui început de drum. 
Trecuseră peste apostrofările unor colegi, cum că nu fac altceva 
decât să continue "tradiția comunistă a cercurilor științifice 
studențești". 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL AL STUDENȚILOR GEOGRAFI s-a 
dorit de la început a fi o instituție de formare a resurselor umane 
utile geografiei, un incubator care să alimenteze învățămăntul 
universitar, preuniversitar și cercetarea românească cu tineri 
capabili să reorienteze cercetarea geografică spre practică și 
pluridisciplinaritate, în contextul unei societăți în plină schimbare. 

Aceste momente aniversare ne obligă să evaluăm impactul 
acestei manifestări științifice de tradiție pentru lumea geografică și, 
chiar dacă pare ambițios, pentru societatea românească. Putem 
afirma cu certitudine ca la flacăra acestei manifestări științifice s-
au format cadre didactice universitare, cercetători și specialiști de 
elită, pe care îi regăsim în diferite instituții publice și private.  

În toate centrele universitare cu profil geografic din țară 
regăsim colegi care au trecut prin filtrul acestei manifestări 
științifice. În institutele de cercetare ale Ministerului Educației și 
Cercetării sau ale Academiei Române sunt cercetători recunoscuți, 
care și-au testat primele idei științifice în cadrul Simpozionului. În 
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diferite instituții publice (Ministerul Mediului, Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Ministrul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru 
Protecția Mediului și structurile din teritoriu, Administrația 
Fondului de Mediu, Comisariatul Național al Gărzii de Mediu, 
Institutul Național de Statistică, Administrații de Dezvoltare 
Regională, structuri județene și locale) întâlnim de asemenea 
specialiști extrem de respectați, care au reușit să impună 
profesionalismul și dinamismul lor în cadrul 
direcțiilor/departamentelor în care activează. Departe de a fi 
excepții, trebuie menționați foștii participanți care și-au dezvoltat 
cariere de succes în instituții din străinătate (universități, instituții 
de cercetare, Comisia Europeană și alte instituții administrative din 
SUA, Franta, Marea Britanie, Germania). 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL AL STUDENȚILOR GEOGRAFI a 
avut și nobila misiune de a filtra studenții și masteranzii care au 
urmat o treaptă superioară de profesionalizare, și anume 
cea școlilor doctorale din domeniul Științelor Vieții și Pământului 
din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara ori Craiova. 
    Cunoașterea se construiește în timp. Participarea la 
lucrările manifestării le-a permis studenților să conștientizeze 
fragilitatea informațiilor, nevoia de noutate și modernitate 
metodologică, importanța descifrării în teren a realităților mediului 
natural și socio-economic, nevoia de întelegere a mecanismelor 
interdependențelor componentelor peisajului geografic, de situare 
a omului în centrul acțiunilor de perturbare și reabilitare a structurii 
și funcționalității ecosistemelor. 

Progresul în tematica abordată a fost vizibil în toți acești 
ani și speram că linia ascendentă să se mențină, căci 
Dumneavoastră, noile generații, aveți alte mijloace de investigare și 
posibilități de participare la o diversitate de proiecte de cercetare, 
dispunând mereu de noi experimente, analize și căi de evaluare 
cantitativă pe baza unor indicatori universal valabili. 

Asocierea unor nume ale participanților la manifestările 
Simpozionului cu actuale personalități ale geografiei românești nu 
este întâmplătoare, căci majoritatea au susținut excelente teze de 
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doctorat în tara sau străinătate ca o continuare a temelor abordate 
în anii studenției. Ei sunt cei care vor asigura schimbul de generații 
in ierarhia academică și a conducătorilor de doctorat, abilitați în 
ultimii ani. Se impune deci, ca experiența obținută de 
Dumneavoastră în acest an aniversar al Simpozionului, să o 
fructificați și la întoarcerea în comunitatea studențească de care 
aparțineti, să deveniți sursa emițătoare de nou, nedisociind 
cercetarea științifică de comenzile sociale și practic-aplicative 
adresate tot mai frecvent geografiei contemporane. 

Ierarhizarea valorică a comunicărilor s-a efectuat pe baza 
notelor acordate de auditoriu prin agregarea cărora participanții au 
plecat acasă cu diferite premii. Dar cel mai valoros premiu l-a 
câștigat geografia prin numărul tot mai mare al noilor slujitori. 

Acum, în ceas aniversar, să recunoaștem împreună 
că SIMPOZIONUL NATIONAL AL STUDENȚILOR GEOGRAFI este o 
școală de formare și profesionalizare, o instituție utilă, căreia să-
i  urăm un sincer 
                                            

 LA MULȚI, MULȚI ANI ! 

Președintele Comitetului de organizare, 
Prof.univ.dr. Maria Pătroescu 
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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 XXIV-a a Simpozionului Național al Studenților Geografi, se 

va desfășura în perioada 25-26 martie 2017, 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 prof. dr. ing. Vladimir Rojanschi va prezenta un subiect de 

mare actualitate pentru lumea științifică referitor la Provocările 

actuale în domeniul ecologiei.  

Apoi cuvântul este dat studenților, care își prezintă în cele 5 

secțiuni, rezultatele cercetărilor. Lucrările sunt realizate de 

studenții celor mai reprezentative centre universitare de 

învățământ geografic București, Iași, Craiova, Cluj-Napoca și 
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Timișoara. La această ediție s-au înscris 30 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 XXIV-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, 

23.03.2018  
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CENTRUL DE CERCETARE A MEDIULUI SI EFECTUARE A STUDIILOR 

DE IMPACT – 20 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 



xviii 

 

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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Cadastrul verde al cartierului Obor (Sector 2, București) 
 
Coman Mihaela 

Master Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale, anul II, 
Facultatea de Geografie, Universitatea din București 
contact@ellacoman.com  
 
Cuvinte cheie: București, poluare, spații verzi, planificare urbană  
 
Studiul de față își propune să trateze o problemă cotidiană și anume 

lipsa spațiilor verzi din Municipiul București. Aria analizată este 

cartierul Obor, parte a sectorului 2. 

Odată cu urbanizarea excesivă, ariile verzi au început să fie din ce în ce 

mai puține, parcurile fiind “rase”, în loc apărând clădiri de birouri sau 

parcări ce rămân, însă, neutilizate. De asemenea, tot mai mulți copaci 

sunt tăiați, motivele fiind diverse, de la nevoia de spațiu pentru noi 

amenajări urbanistice până la frica pe care o provoacă aceștia în cazul 

unei furtuni.  

Mass-media a reușit să agite apele și mai mult în ultimii ani, ca urmare, 

foarte mulți copaci au fost tăiați pentru a nu provoca pagube în cazul 

unui fenomen meteo extrem.  

Toate aceste deficiențe la capitolul spațiilor verzi și al numărului efectiv 

de arbori, au dus la o accentuare a problemei insulei de căldură 

urbană, ce se face tot mai resimțită în Capitală. De asemenea, poluarea 

se simte din ce în ce mai mult, în special pe arterele mari de circulație, 

acolo unde nu există surse de oxigen.  

În acest studiu mi-am propus să fac o sinteză a “patrimoniului verde” 

din cartierul Obor și să scot la suprafață o serie de discordanțe între un 

trai sănătos, plăcut și lipsa spațiilor verzi, atât de necesare pentru o 

viață urbană liniștită. 

 

mailto:contact@ellacoman.com
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Efecte ale Grupurilor de Acţiune Locală asupra dezvoltării 

rurale. Studiu de caz: GAL Ţinutul Posadelor  

 
Opria Ana-Maria  
Master Turism şi Dezvoltare Regională, anul I, Facultatea de Geografie 
şi Geologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  
opriaanamaria@yahoo.com 
 
Cuvinte cheie: dezvoltare rurală, grup de acţiune locală, proiecte 
finanţate, disparităţi, politica de coeziune  
 
Lucrarea intitulată “Efecte ale Grupurilor de Acţiune Locală asupra 

dezvoltării rurale” are ca principal obiectiv cuantificarea rezultatelor 

proiectelor cu finanţare europeană accesate prin intermediul axei 

LEADER. Arealul de studiu asupra căruia se concentrează cercetarea 

este partea nord-vestică a judeţului Argeş a cărei comune intră în 

componenţa GAL Ţinutul Posadelor.   

Întrebarea de cercetare a lucrării constă în determinarea măsurii în 

care proiectele finanţate prin intermediul Grupurilor de Acţiune Locală 

contribuie la dezvoltarea economică locală durabilă şi la diminuarea 

disparităţilor intercomunale. Astfel, scopul studiului este acela de a 

aprecia eficienţa şi efectul proiectelor cu finanţare europeană în 

dezvoltarea locală.  

Lucrarea are la bază cinci obiective, după cum urmează: evaluarea 

nivelului de dezvoltare economică anterior înfiinţării GAL Ţinutul 

Posadelor (1), determinarea celor mai accesate măsuri de finanţare (2), 

cuantificarea efectului proiectelor finalizate asupra dezvoltării 

economiei locale (3), identificarea tipologiei proiectelor finanţate în 

perioada 2007-2013 şi 2014-2020 (4), analiza gradului de justificare al 

noilor tendinţe (5). 

Rezultatul analizelor efectuate va reliefa efectele generate de 

înfiinţarea GAL Ţinutul Posadelor  asupra economiei locale şi implicit 

mailto:opriaanamaria@yahoo.com
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asupra dezvoltării locale în comunelor ce intră în componenţa sa. În 

partea de concluzii a lucrării vor fi prezentate noile tendinţe 

identificate în tipologia proiectelor cu finanţare europeană, fiind de 

asemenea evaluat gradul de justificare al acestor tendinţe. 
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Evaluarea calității apei lacurilor din parcurile publice din 

Municipiul București. Studiu de caz: Lacul Cișmigiu, Lacul 

Circului, Lacul Herăstrău și Lacul Carol  

 
Giurea Alexandru-Andrei  

Specializarea Geografia Mediului, anul III, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din București  
 giurea.alexandruandrei@gmail.com  
 
Cuvinte cheie: calitatea apei, lacuri urbane, parcuri publice, Municipiul 
București   
 
Cunoașterea calității apei din lacurile urbane, deși acestea sunt unități 

lacustre antropice și de mici dimensiuni, este importantă, deoarece un 

număr mai mare de persoane vin în contact cu acestea decât cu lacurile 

naturale. Municipiul București are 5 lacuri interioare în parcurile 

urbane ce au fost realizate pentru agrement. La acestea se adaugă 

salba de lacuri a râului Colentina, realizată în anul 1930 pentru 

diminuarea impactului unor posibile viituri. Pentru studiul actual s-au 

luat în calcul lacurile Cișmigiu, Carol și Circului (lacuri interioare) și lacul 

Herăstrău amenajat pe râul Colentina,.  

Obiectivele studiului au fost: identificarea factorilor care pot conduce 

la modificarea calității apei lacurilor urbane și a esteticii lacului, 

identificarea funcțiilor urbane asociate zonelor din proximitatea 

lacurilor și analiza în laborator a probelor de apă recoltate. Metodele 

utilizate au fost: analiza în teren pentru identificarea elementelor ce 

pot modifica semnificativ calitatea apei și estetica lacurilor urbane, 

realizarea materialelor cartografice necesare pentru identificarea 

funcțiilor urbane, analiza probelor de apă cu aparatura specifică pentru 

determinarea valorilor principalilor parametrii fizico-chimici ai apelor și 

încadrarea acestora în clase de calitate conform legislației în vigoare.  

Rezultatele studiului arată că există probleme la nivelul planificării 

urbane (concentrarea activităților umane și spațiilor de locuit în 

mailto:giurea.alexandruandrei@gmail.com
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proximitatea parcurilor, care determină o presiune ridicată asupra 

calității acestora și implicit asupra lacurilor), dar și în managementul 

spațiilor verzi în Municipiul București. Acestea sunt generate de 

prezența unor  construcții în interiorul spațiilor verzi,  care pot crea o 

serie  de probleme de mediu cum sunt: cantitățile semnificativ mai 

mari de deșeuri, poluarea apelor prin deversarea apelor uzate în lacuri, 

reducerea suprafețelor ocupate de spațiul verde. Analiza în laborator a 

probelor de apă a relevat faptul că parametrii fizico-chimici ai apei 

lacurilor din parcuri se încadrează în categoriile ”mediu” sau ”slab”, 

rareori în categoriile ”bun” sau ”foarte bun”.  

 

 .  
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Cartarea pădurilor de pin negru de Banat de pe imagini 

satelitare, utilizând analiza imaginilor orientată-obiect. 

Studiu de caz: Masivul Domogled  

 
Mocioacă Ecaterina  

Master Sisteme Informatice Geografice, anul II, Facultatea de Chimie, 
Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara 
 ecaterina.mocioaca94@e-uvt.ro  
 
Cuvinte cheie: Domogled, benzi spectrale, eCognition, OBIA, pini negri  
 
Pinii negrii sunt emblematici pentru Sud-Vestul Carpaților Meridionali. 

Prezența pinilor negri pe teritoriul României, atât în Munții Mehedinți, 

unde se găsesc 90% din totalul acestora (încadrat ca și subspecie, Pinus 

nigra ssp. banatica), cât și în Munții Banatului, unde se găsesc restul de 

10%, rămâne o enigmă pentru peisajul carpatic. Fiind o specie 

endemică pentru acest areal, pădurile de Pinus nigra ssp. banatica sunt 

parte a rețelei Natura 2000. Unele studii explică faptul că acești arbori, 

specifici unui climat mediteranean, situați și la nord de Dunăre, datează 

din timpul ultimei ere glaciare. Studiile botaniștilor și geografilor nu 

oferă o imagine concretă a distribuției pinilor negri, până în prezent 

neexistând o cartare a acestora. O problemă majoră a arealului de 

studiu o reprezintă gradul ridicat de risc la incendiu. Principalul obiectiv 

al acestui studiu este monitorizarea pinilor negri de Banat pentru riscul 

de incendiu. Prin studiul de față am urmărit dezvoltarea unei aplicații 

automate de cartare a acestor arbori din sectorul sudic al Munților 

Mehedinți, bazată pe analiza imaginilor orientată-obiect (OBIA), 

dezvoltată în programul e-Cognition Definiens. Din punct de vedere al 

metodologiei, pentru acest studiu am utilizat imagini satelitare 

Pleiades, de înaltă rezoluție, având patru benzi în multispectral, la o 

rezoluție de 2 m (benzile albastră, verde, roșie și infraroșu apropiat) și 

o bandă pancromatic, la o rezoluție de 0,5 m. De asemenea, am 

calculat indicele de vegetație (NDVI), care este un bun indicator al 

mailto:ecaterina.mocioaca94@e-uvt.ro
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vegetației, cât și Visible Brightness (”luminozitatea vizibilă”), cu ajutorul 

căruia pot fi diferențiate obiectele datorită luminii. Pe baza informației 

spectrale am clasificat trei clase: pini negri, foioase și calcare. 

Rezultatele au fost importate în programul ArcMap, unde au fost 

verificate cu ajutorul metodei Accuracy Assesment, care reprezintă o 

metodă de validare a clasificării.   
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Repartiția populației în Delta Dunării - relația natural-antropic  

 
Damian Mihaela*, Drăjneanu Cristina**  
*Specializarea Geografia turismului, anul II, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din Bucureşti 
**Specializarea Planificarea teritorială, anul II, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din Bucureşti  
 damian.mihaela97@yahoo.com  
 
Cuvinte cheie: populație, deltă, natural, antropic, factori  
 
În cadrul lucrării vom analiza distribuția populației în Delta Dunării, prin 

metode grafice și cartografice, pentru a putea observa modul în care 

natura influențează atât direct, cât și indirect alegerea unui spațiu de 

locuit, pe termen scurt sau îndelungat. Prin popularea spațiului, omul 

determină schimbarea peisajului natural, atât în mod pozitiv, cât și 

negativ. În acest sens, analiza evoluției în timp va putea fi realizată cu 

ajutorul datelor statistice din diferiți ani pe arii de interes distincte. Noi 

ne propunem să analizăm influența reciprocă a celor două componente 

(natura și omul). Prin faptul că Delta Dunării este Rezervație a Biosferei, 

în proces de dezvoltare și continuă schimbare, aceasta nu reprezintă un 

spațiu favorabil locuirii, însă, cu toate acestea, omul nu își planifică 

teritorial locuința ținând cont de cele menționate anterior. 

Acest lucru aduce cu sine repercursiuni, pe care le vom prezenta în 

cadrul lucrării. Repercursiunile menționate fac referire la activitățile 

omului, cum ar fi cele economice. Pentru asigurarea unui trai decent, 

omul acționează asupra mediului, exploatând resursele de care acesta 

dispune. De cele mai multe ori, el nu ține cont de modul în care 

influențează natura, în general fiind unul negativ. Aceste aspecte vor fi 

prezentate pe parcursul lucrării, care va conține, de asemenea, 

elementele ce intervin în relația dintre natural și antropic, influențând, 

prin urmare, distribuția populației în spațiul studiat. 

mailto:damian.mihaela97@yahoo.com
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Influența parametrilor meteoclimatici asupra nivelului de 

PM10 în România în perioada 26-27 ianuarie 2018  

 
Çhiriac Cristina, Matei Ioana  

Specializarea Geografia Mediului, anul II, Facultatea de Geografie şi 
Geologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  
 crichiriac13@yahoo.com  

 
Cuvinte cheie: PM10, indice de calitatea aerului, poluare, Hysplit, 
modelare  
 
Calitatea atmosferei este considerată activitatea cea mai importantă în 

cadrul rețelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel 

mai imprevizibil vector de propagare a poluanților, efectele făcându-se 

resimțite atât de către om cât și de către celelalte componente ale 

mediului. Poluarea atmosferică, în contextul civilizației bazată pe 

dezvoltarea industrială și urbană, face parte din viața noastră cotidiană 

și rămâne un factor major negativ, cu toate că în ultimii ani s-au realizat 

progrese importante în sensul diminuării efectelor directe. 

În luna ianuarie  a acestui an au existat două zile în care s-a depășit 

concentrația PM10, limita admisă în țara noastră fiind de 50 μg cm-3. 

Studiul de faţă îşi propune să evalueze cauzele depășirii, în perioada 

26-27 ianuarie 2018, a valorilor indicatorului PM10 peste valoarea 

limită zilnică și încadrarea calității aerului în ultimele două clase de 

calitate a aerului, respectiv 5/rău și 6/foarte rău și consecinţele pe care 

le are poluarea asupra sănătăţii umane.  Scopul principal al cercetării 

este acela de a evidenția calitatea aerului în această perioadă și de a 

descoperi de ce indicele de calitate a aerului, pentru mai multe județe 

din România a variat între 5 și 6. Datele brute au fost disponibile de la 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului din România 

(www.calitateaer.ro).  
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Analiza modului de evoluție al conectivității peisajului în 

Parcul Național Piatra Craiului  

 
Cutinov Lavinia Cristina  

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 
Geografie, Universitatea din București  
 lcutinov@yahoo.com  
 
Cuvinte cheie: ecologie, peisaje, conectivitate, biodiversitate, evoluție  
 
Un aspect esențial în gestionarea cât mai adecvată a biodiversității este 

reprezentat de conectivitatea peisajului. Conectivitatea la nivelul 

parcelelor în cadrul matricei reprezintă un indicator important în 

analiza ecologiei peisajului de-a lungul timpului (Sandra Luque et. al, 

2012).   

Peisajul în Parcul Național Piatra Craiului a fost supus modificărilor atât 

naturale, cât și antropice, din anul 1990 și până în prezent. Datorită 

tehnicilor satelitare, tehnicilor GIS și a metricilor peisagistici este 

posibilă analiza modului în care peisajul a evoluat de-a lungul anilor. 

Această modificare a impus schimbări asupra utilizării terenurilor astfel 

înregistrându-se modificări și la nivelul ecologiei peisajului. Unul dintre 

indicatorii reprezentativi pentru analiza ecologiei peisajului este 

fragmentarea acestuia. Fragmentarea peisajului rezultă, deseori, din 

modul de utilizare neadecvat al terenurilor. Fragmentarea peisajului 

poate cauza efecte negative asupra biodiversității (L. Fahring, 2003). 

Biodiversitatea din cadrul Parcului Național Piatra Craiului este puternic 

amenințată de sursele antropice și natural. Pentru a împiedica 

viitoarele efecte negative sau  pentru a aplana efectele negative 

actuale asupra biodiversității este necesară analiza modului în care 

peisajul este conectat. De cele mai multe ori, majoritatea cercetătorilor 

asociază scăderea biodiversității cu fragmentarea cât mai puternică a 

peisajului. Peisajul poate fi caracterizat de fragmentare accentuată, dar 
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să prezinte, în același timp, o conectivitate bine dezvoltată la nivelul 

parcelelor  astfel ajungând ca biodiversitatea să nu fie influențată de 

fragmentare (L. Fahring, 2003).  

În lucrarea de față se propune analiza conectivității peisajului din punct 

de vedere structural și funcțional cu ajutorul metricilor peisagistici. 

Rezultatele pot fi folosite ulterior pentru formularea obiectivelor 

viitoare ce au ca scop protejarea și gestionarea biodiversității din 

cadrul Parcului Național Piatra Craiului. 
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Utilizarea produselor de teledetecție în cartarea ierbii de 

mare Posidonia oceanica     

 
Constantin Cristian  

Master Evaluarea impactului asupra mediului, anul I, Facultatea de 
Ecologie și Protecția Mediului, Universitatea Ecologică din București  
 constantincristian90@gmail.com  

 
Cuvinte cheie:teledetecție, cartare, Posidonia oceanica, iarbă marină, 
conservare, monitorizare 
  
Scopul lucrării este prezentarea modului în care se realizează cartarea 

ierbii marine prin utilizarea produselor de teledetecție. Posidonia 

oceanica este o plantă înrădăcinată cu flori, care crește în mediul 

marin, endemică în Marea Mediterană. Ea formează paturi dense și 

extrem de productive care au mare importanță pentru nevertebrate, 

pești și multe păsări, cât și pentru a oferi protecție împotriva eroziunii 

costiere. A fost selectată ca urmare a vulnerabilității ei cât și 

regenerării extrem de lente. În lucrare sunt prezentate noțiuni 

elementare pentru folosirea sistemelor informatice geografice, 

caracteristici pentru iarba marină Posidonia oceanica, cât și metoda de 

cartografiere în familia de produse ESRI (ArcGis), pentru a putea fi 

monitorizată răspândirea geografică și abundența acestei specii. Aceste 

informații sunt necesare pentru elaborarea măsurilor de conservare și 

a planurilor de monitorizare a populațiilor de iarbă marină. Materialele 

și datele din prezenta lucrare au fost colectate în timpul stagiului meu 

de practică „Erasmus” din ciclul I de studii, efectuat la Archipelagos, 

Institutul de Conservare Marină din Grecia. Împreuna cu echipa de GIS 

a institutului am participat în proiectul de georeferenţiere și digitizare a 

fotografiilor aeriene pentru cartarea ierbii de mare Posidonia oceanica. 

Activitățile au constat în studiu pe teren și documentare științifică. 

Cartografierea paturilor de iarbă marină pe baza imaginilor obținute 

prin teledetecție se realizează cel mai bine în ape limpezi, de mică 
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adâncime, unde iarba de mare crește în pajiști dense și constituie 

singurele caracteristici de culoare închisă pe un fund de mare nisipos. 

Folosind imagini din biblioteca digitală a institutului am alcătuit hărți de 

distribuție a acestei specii în zonele de coastă a insulelor Oinousses și 

Arkoi din Marea Egee. Prin urmare, există o nevoie acută de strategii 

eficiente de monitorizare și de management pentru Posidonia 

oceanica, și sper că prezenta lucrare va consolida accentul pe aceste 

organisme unice.   
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Pădurile prahovene – factor de echilibru de-a lungul timpului    

 
Ciobanu Raluca  

Specializarea Geografie, anul I, Facultatea de Geografie, Universitatea 
din București  
 raluca_ciobanu23@yahoo.com   
 
Cuvinte cheie: pădure, Prahova, factor, echilibru, timp   
 
Scopul lucrării de față se concretizează în analiza evoluţia teritorială a 

întinderilor forestiere, aflate în strânsă relaţie cu societatea umană, 

pentru care au reprezentat adevăratul fundament al legăturii dintre 

înneguratele perioade istorice şi dezvoltarea economică a societăţii 

contemporane. În mod firesc, analiza documentelor geografice şi 

istorice, a necesitat o pregătire atentă, temeinică şi minuţioasă, având 

la dispoziţie un important şi variat suport informaţional, relevat de 

numeroasele lucrări de specialitate, dar şi date recente furnizate de 

către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova şi Regia Pădurilor 

Prahova. 

Astfel, am plecat de la ideea că, omul, datorită spiritului său combativ, 

a ajuns să stăpânească treptat toate elementele naturii care i-au 

asigurat existența încă de la începutul erei noastre. În prezent, 

despăduririle ameninţă toate sistemele ecologice de pe cuprinsul 

județului nostru, dacă tăierea este excesivă, arealele împădurite se 

împuţinează, scăzând implicit capacitatea acestora de a satisface 

nevoile umane, pădurea fiind afectată şi de exploatarea conştientă, dar 

excesivă a resurselor ei, peste limita raţională şi rentabilă. Însă, având 

în vedere cele prezentate, reducerea suprafeţelor împădurite ale 

Prahovei nu trebuie privită în totalitate că un factor negativ, luând aici 

în considerare anumite perioade istorice în care, defrişarea pădurilor a 

fost un proces necesar, în vederea evoluţiei societăţii umane. Dar, în 

multe regiuni ale județului, distrugerea pădurilor este împinsă dincolo 

mailto:raluca_ciobanu23@yahoo.com


Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXV-a, 24-25 Martie 2018 

15 

 

de orice limite raţionale, fără a se ţine seama de importanța zonelor 

vegetale şi nici măcar de consecinţele multiple prezentate anterior. 

Astăzi, sunt tot mai puţine locurile care pot fi considerate peisaje 

naturale pure, intervenţia omului şi deci ,,umanizarea" fiind aproape 

generalizate. 

Aşadar, dorim reliefarea unei ample imagini asupra zonelor forestiere 

din judeţul Prahova, punând accent pe importanța marcantă a acestora 

în relaţia cu componentele naturale şi antropice ale geosistemului, 

ținând seama cu precădere de consecințele graduale ale despăduririlor, 

reflectate la nivelul tuturor geosferelor.  
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Presiuni și amenințări în aria Rezervaţiei Paleontologice – 

Dealul Repedea. Propunere de amenajare și conservare a 

patrimoniului natural   

 
Adomnică Ana Drăgan Andra Lepîrdă George  

Specializarea Planificare teritorială, anul III, Facultatea de Geografie şi 
Geologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  
 george_leparda@yahoo.com   
 
Cuvinte cheie: Rezervaţia Paleontologică, Dealul Repedea, planificarea 
amenajarii, protecţiei ecosistemelor  
 
Rezervaţia Paleontologică – Dealul Repedea este situată la 9 km Sud de 

Municipiul Iaşi, fomând împreună cu Dealul Păun promontoriu nordic 

al Podişului Central Moldovenesc, respectiv a subunității fizico-

geografice Podişul Bârladului.  

Dealul Repedea este locul primului studiu geologic realizat de către 

Grigore Cobălcescu relatând prima lucrare geologică scrisă  intitulată 

„Calcariul de la Răpidea”  în limba română şi al numeroaselor cercetări 

stratigrafice, paleontologice, geomorfologice, hidrografice, 

microclimatice, floristice şi pedologice.  

În prezent, rezervația se confruntă cu multiple presiuni și amenințări la 

adresa stadiului de conservare a patrimoniului natural, majoritatea 

datorate de extinderii arealelor construite. La acestea se adaugă și o 

serie de procese naturale care afectează morfologia locală din care 

amintim: surpări, prăbușiri, ravenări, alunecări de teren și 

dezagregarea pereților de rocă. De asemenea, teritoriul rezervației este 

amenințat de practicarea unui turism haotic, gestionarea și 

managementul vizitatorilor lipsind din strategia custozilor de 

rezervație.  

Odată ce a fost stabilită baza legală pentru aceasta arie protejată, 

următoarele priorităţi  ar fi trebuit să planifice şi managementul 

eficient. Aici, prin “management” înţelegem planificarea amenajării și 
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exploatarii, relaţiile cu comunităţile locale, continuarea cercetărilor 

paleontologice și geologice, precum şi sarcinile manageriale curente, 

cum ar fi: delimitarea arealului de proprietățile private aflate în 

imediata apropiere, evidențierea căilor de acces spre rezervație și 

marcarea acestora cu indicatoare specifice, asigurarea serviciilor 

pentru vizitatori, educaţia ecologică, monitorizarea, pregătirea şi 

perfecţionarea personalului răspunzător cu  mentenanța ariei în cauză.  

În cadrul prezentei abordări a fost realizat un plan de amenajare pentru 

punerea în aplicare a obiectivelor Rezervaţiei Dealul Repedea având ca 

principal scop menţinerea elementelor cadrului fizico-geografic cât mai 

aproape de starea lor naturală, asigurarea protecţiei ecosistemelor, 

conservarea resurselor genetice și a diversităţii biologice. 
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Schimbări ale fondului forestier în valea superioară a 

Dâmboviței folosind modelele statistice Arima și Random 

Forest   

 
Anghel Manuela-Ana-Maria*, Vodă-Marc Ioan-Andrei**  

*Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 
Geografie, Universitatea din București 
**Specializarea Cartografie, anul III, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din București  
 ana.anghel007@gmail.com  
 
Cuvinte cheie: Defrișare, schimbări  
 
Acest studiu își propune să analizeze schimbările apărute în fondul 

forestier din bazinul superior al văii Dâmboviței.  

Defrișările reprezintă o problemă actuală, prin prisma dezvoltării și 

extinderii necontrolate a spațiului urban. În ultimii ani au fost 

semnalate în presă tăieri ale fondului forestier, ce au un efect 

ireversibil asupra vegetației și faunei, prin fragmentarea habitatului. 

Aceste schimbări vor fi analizate folosind două modele statistice, Arima 

și Random Forest. Se va realiza astfel o analiză matematică a situației 

din teren, precum și o predicție a viitoarelor schimbări.   
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Poate fi poluarea luminoasă un mijloc de evaluare a 

dinamicii socio-economice în vestul României?  

 
Teleoacă Iulian  

Specializarea Planificare Teritorială, anul II,  Facultatea de Chimie, 
Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara 
 iulian.teleoaca95@e-uvt.ro   
 
Cuvinte cheie: Poluare luminoasă, analiză spațială, GIS  
 
Scopul acestui studiu este analiza spațio-temporală a poluării 

luminoase în corelație cu dinamica demografică și câțiva indicatori 

economici. Studiul de caz se ocupă de un areal semnificativ geografic, 

cuprinzând spații urbane (Municipiile Timișoara și Arad), spații rurale 

(268 comune din proximitatea celor două reședințe de județ, respectiv 

cele situate de-a lungul axei care le unește), în total o suprafață de        

8 564.06 km2.  

Datele utilizate sunt date libere, sub formă de imagini satelitare 

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

Satellite Program – Operational Linescan System). Ele au fost preluate 

de pe site-urile NOAA.gov si Copernicus.eu. Prelucrarea datelor s-a 

făcut folosind mijloace GIS. 

Studiul de caz prezintă o evoluție în timp a doi indicatori specifici 

poluării luminoase: suprafața afectată și intensitatea poluării. Datele 

sunt preluate pe o perioadă de 20 de ani (1993-2013), cu observații și 

măsurători asupra zonei din 5 în 5 ani. Rezultatele analizei evidențiază 

etape clare în evoluția spațială a zonei metropolitane aferente celor 

două orașe, cât și a axei de legătură dintre ele. De asemenea, studiul 

evaluează corelația dintre poluarea luminoasă în acest areal și o serie 

de indicatori demografici, respectiv economici. 

Dinamica accentuată a suprafețelor afectate de poluare luminoasă în 

vestul României ne face să ne gândim mai departe, la impactul pe care 

mailto:iulian.teleoaca95@e-uvt.ro


Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXV-a, 24-25 Martie 2018 

20 

 

acest fenomen îl poate avea asupra ariilor protejate, mai ales a celor cu 

specific avifaunistic din arealul studiat.  
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Evaluarea serviciilor ecosistemice culturale generate de 

lacurile urbane din Municipiul Râmnicu Vâlcea  

 
Bălașa-David Bogdan  

Specializarea Geografia Mediului, anul III, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din București  
 davidbogdan955@yahoo.com  
 
Cuvinte cheie: servicii ecosistemice culturale, potențial turistic  
 
Având în vedere importanța infrastructurilor albastre, ca factor major 

de influență pentru dezvoltarea durabilă, amplificarea potențialului 

turistic, calitatea vieții și pentru bunăstarea populației, lucrarea 

propune evidențierea beneficiilor aduse de lacurile urbane din 

Municipiul Râmnicu Vâlcea cetățenilor acestuia. Astfel, obiectivele fac 

referire la analiza percepției riveranilor și vizitatorilor asupra lacurilor 

urbane, atractivitatea acestora în viziunea cetățenilor, gradul de 

conștientizare a serviciilor ecosistemice culturale și integrarea acestora 

în contextul dezvoltării complexelor socio-economice. Atingerea 

obiectivelor a constat în aplicarea pe teren a 35 de chestionare mixte 

atât cetătenilor orașului, cât și personalului specializat din cadrul 

administrațiilor publice locale (ABA Olt, APM Vâlcea etc.), în perioada 

08.02.2018-12.02.2018, prelucrarea și centralizarea datelor cu ajutorul 

programului Excel. S-a optat pentru chestionarea persoanelor din toate 

categoriile de vârstă, indiferent de nivelul educațional al acestora, 

ponderea pe gen fiind 51% masculin și 49% feminin, cu scopul 

identificării asemănărilor și diferențelor de viziune. Răspunsurile 

respondenților expun o percepție comună pozitivă asupra serviciilor 

ecosistemice culturale, observâdu-se o conștientizare a publicului 

vâlcean asupra acestora ca vectori ai dezvoltării potențialului turistic 

zonal și surse a bunăstării populației. În proporție de 70% percep 

ecosistemele lacustre ca suport pentru investiții în turism, precum: 
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zone de agrement, parcuri, baze sportive, unități turistice de cazare; iar 

30% ca spații destinate activităților recreative și culturale (picnic, 

mediație, promenadă), gradul de atractivitate pentru aceste zone fiind 

foarte ridicat. 

În concluzie, dezvoltarea Municipiului Râmnicu Vâlcea nu poate fi 

independentă de serviciile ecosistemice culturale furnizate de lacurile 

urbane, acestea având un impact major atât asupra dezvoltării 

infrastructurii turistice, cât și asupra calității vieții și a bunăstării 

populației.   
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Analiza extinderii spațiului construit asupra unei zone cu o 

multivalență spectrală: Depresiunea Sibiului    

 
Oșlobanu Constantin   

Specializarea Cartografie, anul II, Facultatea de Geografie, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca   
 constantinoslobanu@yahoo.ro  
 
Cuvinte cheie: Urban, Clasificări, Indici, Radar, Varietate  
 
În condițiile creșterii cererii pe piața imobiliară precum și a renașterii 

fenomenului de urbanizare în orașele românești, odată cu începutul 

acestui deceniu, au apărut și studii care își propun să explice acest 

proces prin intermediul teledetecției și a GIS-ului. Astfel,  această 

lucrare are intenția de a ilustra un model de analiză a zonelor 

construite pe o perioadă de 17 ani, în Depresiunea Sibiului, model 

centrat pe un grup de localități, importante atât din punct de vedere 

turistic, economic cât și cu un potențial științific, spectral. Vor fi 

utilizate scene satelitare preluate de la diferite generații de sateliți 

LANDSAT pentru crearea unor clasificări supervizate, precum și a mai 

multor indici prin care să se înfățișeze gradul de evoluție a spațiilor 

rezidențiale, industriale, a căilor de comunicație etc. Vor fi lămurite o 

serie de cauze, respectiv efecte asupra celorlalte categorii de utilizare 

ale terenurilor dar și asupra componentei umane a acestui ansamblu. 

Informațiile statistice, parte dintre ele generate prin mijloace GIS, vor 

întări acest fapt alături de care va fi studiat răspunsul spectral diferit 

sau nefiresc a suprafețelor, ce reiese din procesarea imaginilor 

satelitare și rezultatele indicilor clasici cât și a unora mai actuali care îi 

combină pe cei anteriori prin realizarea unor mecanisme de tipul 

modelelor spațiale. De asemenea, va fi tratată și o altă metodă de 

redare a regiunilor construite, prin procesarea imaginilor radar ce au în 

alcătuirea lor și  informația de fază, imagini preluate de către 

SENTINEL-1B. Toate aceste procedee de analiză își propun să scoată în 
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evidență nu numai acele chestiuni care se pot preconiza din informații 

sistematice, ci să contureze detalii fine ale unor direcții de extensiune 

urbanistică.   
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Evoluția spațio-temporală a pădurilor din situl Pricop-Huta-

Certeze (Natura 2000)  

 
Candit Oana, Țăruș Constantina   

Specializarea Cartografie, anul I, Facultatea de Geografie, Universitatea 
din București  
 canditoana98@gmail.com, catalinatarus9@gmail.com  

 
Cuvinte cheie: pădure, arie protejată, cartografie diacronică, impact 
asupra mediului, Natura 2000  
 
Pădurile au reprezentat dintotdeauna un element de interes, în 

prezent acordându-li-se o atenție sporită din cauza impactului negativ 

asupra mediului provocat de fenomenul defrișărilor necontrolate. 

Studiul își propune să evidențieze evoluția spațială în ultimii 250 de ani 

a arealelor forestiere din cadrul sitului Natura 2000 Pricop-Huta-

Certeze, prin realizarea de suporturi cartografice sugestive. Baza de 

date folosită cuprinde hărți istorice la scară mare (prima ridicare 

topografică austriacă din anii 1763-1797, a doua ridicare topografică 

austriacă – 1806-1869, planul director de tragere – 1932-1936, harta 

topografică – 1980 etc.), imagini aeriene și surse bibliografice. Pentru a 

atinge obiectivul lucrării toate materialele cartografice au fost 

exploatate (în programul QGIS 3.0) parcurgând câteva etape: 

georeferențierea hărților istorice, vectorizarea suprafețelor împădurite 

de pe hărțile și ortofotoplanurile sursă, analizarea cantitativă și 

calitativă a suprafețelor împădurite pe hărțile care prezentau 

modificări importante.  

Rezultatele cercetării au arătat că, de-a lungul timpului, dinamica 

pădurilor din acest sit s-a aflat sub influența antropicului: omul a folosit 

lemnul pădurii ca resursă, a defrișat pentru a obține terenuri agricole, 

dar a utilizat și resursele de subsol, în zonă fiind înființată din 1959 o 

exploatare minieră, care a modificat aspectul și caracteristicile 
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învelișului vegetal. Problema de față este cu atât mai importantă, cu 

cât zona de studiu a fost declarată din 2011 arie protejată, sit Natura 

2000.  

Defrișările cele mai semnificative au fost efectuate la începutul 

secolului XX, planul director de tragere redând atât existența 

tufărișurilor pe locul fostelor păduri, cât și toponime care indică 

despăduririle. Și în secolul XXI au existat perioade cu înlăturare rapidă a 

pădurilor.  

Prin analiză cartografică diacronică studiul a pus în evidență dinamica 

suprafețelor împădurite/despădurite, iar prin compararea datelor 

preluate din imaginile aeriene recente s-a putut observa, local, chiar 

extinderea spațiului împădurit și s-au putut analiza schimbările produse 

după includerea sitului în rețeaua ecologică europeană Natura 2000. S-

au analizat și consecințele pe care le-a avut această evoluție asupra 

mediului și s-au sugerat cartografic soluții pe care autorii le consideră 

utile în prezent pentru evoluția viitoare a sitului.  
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HEC-RAS și GIS în evaluarea teoretică a expunerii la 

inundații a localităților de pe valea râului Bașeu  

 
Urzică Andrei  

Master Geomatică, anul I, Facultatea de Geografie şi Geologie, 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  
 urzica.andrei94@gmail.com  
 
Cuvinte cheie: GIS, inundații, HEC-RAS, râul Bașeu  
 
Începând cu jumătatea iernii și până spre sfârșitul verii, România se 

confruntă cu situații deosebite în urma inundațiilor provocate, fie de 

topirea bruscă a zăpezilor, fie de ploi abundente sau torențiale. Acest 

fenomen afectează și bazinul hidrografic al râului Bașeu, localizat în NE 

României și aflat în întregime pe teritoriul administrativ al județului 

Botoșani. Pentru evaluarea hazardului asociat scurgerii maxime s-au 

modelat trei benzi de inundabilitate cu asigurarea de 0.1%, 1% și 3%. 

Modelarea inundației a presupus manipularea în mediul GIS a 

parametrilor modelului de elevaţie a terenului (DEM) și a relațiilor 

acestora cu sistemul hidrologic. Obiectivul principal al studiului este de 

a modela trei situații ipotetice ale unor inundații excepționale, cu o 

probabilitate de producere o dată la 1000, 100  și 30 de ani, dar și de a 

face o comparație cu situația oficială pusă la dispoziție de prefectura 

județului Botoșani. 

Pe baza analizei datelor hidrologice dintr-un interval de 50 de ani, 

înregistrate la trei stații hidrometrice s-a determinat pe baza curbei de 

probabilitate Pearson III, debitul maxim de 431 m3/s pentru 

probabilitatea de producere de 0.1%,  248.1 m3/s pentru probabilitatea 

de producere  de 1% și 167 m3/s pentru probabilitatea de producere de 

3% (valori determinate la stația hidrometrică Ștefănești). 

Rezultatele obținute au scos în evidență vulnerabilitatea ridicată a 

localităților și orașelor localizate în lunca râului Bașeu, fiind inundată o 
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suprafață de 180 km2 în cazul probabilității de 0.1%, 170 km2 pentru 

probabilitatea de 1% și 164 km2 pentru probabilitatea de 3%.  
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Complementaritatea evaluării cantitative și calitative în 

planificarea urbană  

 
Manea Cosmina-Andreea  
Specializarea Planificare teritorială, anul III, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din Bucureşti  
 cosmina.andreeamanea@gmail.com   
 
Cuvinte cheie: imagine urbană, analiza demografica, organizarea 
spaţiului, sectorul 2, Bucureşti   
 
Rolul geografiei este acela de a permite descoperirea şi explorarea 

spaţiilor terestre şi de a permite oamenilor să utilizeze în mod 

sustenabil şi eficient resursele naturale şi umane ale planetei. Acest 

lucru se poate face la nivel teoretic printr-o cercetare sistemologică, 

obiectivă, sistemică, însă pentru o cunoaştere deplină este nevoie şi de 

cercetare fenomenologică, subiectivă, bazată pe aspecte sociale.  

Lucrarea de fată reprezintă o analiză teoretică şi aplicativă a spaţiului 

urban din sectorul 2 al Municipiului Bucureşti. Cercetarea teoretică se 

realizează prin analiza indirectă a peisajului geografic, utilizând diferite 

caracteristici demografice: distribuţia pe sexe, vârste, nivel de educaţie, 

sector de activitate etc. Aceste date au fost prelucrate după 

Recensământul populației și locuințelor din anul 2011 (Institutul 

Naţional de Statistică). Analiza teoretică este completată de una 

aplicativă, realizată prin metoda chestionarului, pentru a reliefa 

diferitele percepţii ale actorilor urbani asupra spaţiului. Aceste 

percepţii vizează oraşul mental, reliefând disfuncţionalităţile din modul 

de organizare a acestuia.  

Compararea datelor obţinute, prin intermediul celor două tipuri de 

analize teritoriale, conturează spaţiile de topofilie, topofobie şi 

topoindiferenţă, precum şi factorii care duc la apariţia acestor 

disparităţi în configurarea teritoriului. De asemenea, se pot observa şi 
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analiza probleme clasice precum diferenţele centru-periferie sau 

segregarea (etnică, socială, economică etc.). Astfel, diagnoza sectorului 

2 al capitalei poate deveni ulterior un instrument în proiectarea 

viitorului model de organizare a spaţiului, ce poate însoţi într-un mod 

eficient politica de dezvoltare a acestuia. 
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Modelarea comparativă multi-parametru, la nivel bazinal și 

sub-bazinal a vulnerabilității la inundație, în bazinul râului 

Tecucel  

 
Albu Liviu-Marian  

Master Geomatică, anul II, Facultatea de Geografie şi Geologie, 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  
 albuliviumarian@gmail.com   
 
Cuvinte cheie: bazin hidrografic, inundație, multi-parametru, SIG, 
vulnerabilitate  
 
Dintre toate fenomenele care conduc, prin manifestarea lor, la 

distrugeri materiale, și pierderi de vieți omenești, inundațiile sunt cele 

mai devastatoare. Ele prezintă un grad ridicat de pericol atât prin 

frecvența lor, cât și prin intensitatea lor, dar și prin valoarea ridicată a 

pagubelor produse. România s-a confruntat cu numeroase inundații în 

ultimele decenii, dintre care s-au remarcat cele ce au avut loc în Est, în 

bazinul Siretului și Prut-Bârlad. Pentru a putea prioritiza intervențiile, 

desfășurarea de forțe, precum și fondurile pentru apărarea de 

inundații, trebuie identificate prima dată zonele și sub-bazinele cele 

mai vulnerabile. Scopul acestei lucrări este de a realiza o analiză la nivel 

sub-bazinal, în cadrul căreia să fie integrați cei mai importanți 

parametri morfometrici, care influențează inundațiile, pentru a obține 

un rezultat comparativ relevant și ușor de citit, în vederea realizării 

unor materiale cartografice ușor de interpretat și de prezentat 

autorităților abilitate să intervină în astfel de situații. Modelul propus 

poate fi aplicat pe orice bazin hidrografic, care are un model numeric al 

terenului suficient de detaliat, pentru a putea genera rezultate 

relevante. 
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Variabilitatea orară a principalilor parametri meteorologici în 

Dubai, Emiratele Arabe Unite  

 
Antonescu Marina-Aurelia*, Fugaru  Ioana-Corina**  

*Master Climatologie și resurse de apă, anul I, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din București 
**Master Climatologie și resurse de apă, anul II, Facultatea de 
Geografie, Universitatea din București  
 marina_antonescu@yahoo.com, corina.ioana.19@gmail.com 

 
Cuvinte cheie: variabilitate orară, temperatura aerului, umezeala 
relativă, viteza vântului, Dubai  
 
Este știut faptul că Orientul Mijlociu este caracterizat de un climat arid 

aparte, cu temperaturi foarte ridicate, umiditate ridicată, concentrații 

mari de praf, frecvente furtuni de nisip, precipitații slabe cantitativ și 

durată mare de strălucire a Soarelui. Datorită poziției sale, în Peninsula 

Arabică, pe coasta de sud-est a Golfului Persic, și orașul Dubai prezintă 

anumite caracteristici meteo-climatice speciale, cu influențe maritime.  

În vederea realizării prezentei lucrări, au fost utilizate seturi de date 

meteorologice orare, provenite de la staţia meteorologică din Parcul 

solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubai, pentru perioada de 

timp 2013 – 2016, prelucrate prin metode statistice clasice în 

reprezentări grafice și cartografice. 

Fiind una dintre cele mai aride regiuni din lume, cu temperaturi ale 

aerului foarte ridicate, pe parcursul unei zile, cele mai mari valori se 

înregistrează între orele 13:00 – 14:00, ajungând până la 44.2°C în luna 

august, orele 05:00 – 06:00 fiind caracterizate de valorile cele mai mici, 

de până la 11.9°C în luna ianuarie. Minimele pot ajunge până la 7.2°C, 

iar ca urmare a unui bilanț radiativ ridicat, se pot atinge și valori 

maxime de 49.4°C. 

Umezeala relativă a aerului are un specific aparte în acest areal, cu 

valori cuprinse între 12.4%, în luna mai, la ora 13:00, și 85.9%, în luna 
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ianuarie, la ora 04:00. În ceea ce privește valorile extreme, maxima de 

100% este frecvent înregistrată între orele 23:00 – 06:00, iar minima de 

10% la orele amiezii. Astfel că, este sesizată o mare variație a valorilor 

acestui parametru pe parcursul unei zile, ca o consecință a influenței 

maselor de aer maritim, venite în special dinspre Golful Persic. 

În ceea ce privește viteza vântului, valorile înregistrate sunt cuprinse în 

ecartul 0.7 – 4.3 m/s, cele mai mici valori fiind întâlnite în prima parte a 

zilei și noaptea, între orele 21:00 – 05:00, iar cele mai mari la amiază, 

ora 16:00 fiind caracterizată de valorile cele mai ridicate. 

Prin această lucrare, care face parte dintr-un studiu mai amplu, se 

dorește înțelegerea mecanismelor meteo-climatice și evoluția 

principalilor parametri meteorologici pe parcursul întregii zile, în scopul 

găsirii celor mai potrivite strategii bioclimatice și soluții tehnice și 

arhitecturale. Acestea stând la baza proiectării casei solare și eficiente 

energetic, cu care România va fi reprezentată în luna noiembrie 2018, 

în Dubai, de o echipă multidisciplinară de studenți voluntari, la cea mai 

mare competiție internațională de case solare și tehnologii integrate, 

Solar Decathlon Middle East. 

Acest studiu pune în evidenţă caracteristicile climatice din Dubai şi 

evoluţia acestora, cu privire specială asupra temperaturii aerului, 

umezelii relative a aerului și vitezei vântului, parametri care joacă un 

rol important în configurația bioclimatică a locuinței.  
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Dinamica spațiului construit din Municipiul Râmnicu-Vâlcea 

în perioada 1945-2017 - Integrarea datelor în aplicații 

interactive SIG  
 
Dascălu Gabriel  
Specializarea Cartografie, anul III, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din București 
gabrieldascalu96@gmail.com  
 
Cuvinte cheie: Râmnicu-Vâlcea, GIS, Spațiu construit, Sistematizări, 
Dinamică  
 
Râmnicu-Vâlcea, în traducere etimologică - „Iazul lui Lupu”, este un 

oraș născut în documente acum 630 de ani, un târg medieval ce și-a 

păstrat dominantă funcția comercială până în perioada comunistă. În 

prezent, reprezintă al 18-lea oraș românesc (din cele 320) din punct de 

vedere al mărimii demografice. 

Prin această lucrare doresc să prezint etapa în care orașul aristocratic 

crescut pe malurile Oltului s-a stins sub fumul uzinelor industriale 

apărute după ce-a de-a doua conflagrație mondială, dar și perioada de 

după anul 1989, când ample modificări sociale și economice au avut loc 

la nivel național. Astfel, obiectivele principale sunt legate de 

promovarea unor elemente istorice și geografice ale Râmnicului mai 

puțin cunoscute, dar și realizarea unor materiale cartografice pentru a 

observa modul în care spațiul construit din acest municipiu a evoluat. 

Datele obținute vor fi integrate în aplicații interactive SIG utilizând 

platforma ArcGIS Online. 

Importanța subiectului ales este argumentată de faptul că Râmnicu-

Vâlcea este orașul care a suferit cele mai însemnate (procentual) 

modificări asupra centrului urban dintre toate celelalte orașe 

românești în perioada comunistă, peste 80% din acest perimetru fiind 

desfigurat de buldozerele regimului comunist. Pe de altă parte, a avut 
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loc o puternică dezvoltare a fondului locativ și a potențialului economic 

din municipiu. 

Studiul constă în analiza unor planuri topografice (din 1955 și 1985), a 

unor imagini aeriene declasificate (din 1966), dar și a imaginilor aeriene 

noi. Astfel, urmăresc realizarea unor hărți privind densitatea spațiului 

construit ce vor trage concluziile privind dinamica construcțiilor. În 

ceea ce privește aplicațiile interactive, doresc realizarea unui webmap 

cu clădirile orașului (în special blocurile de locuințe) care vor fi însoțite 

de următoarele date: anul construirii, denumirea, adresa stradală, 

regimul de înălțime. Pe lângă aceasta, alte două aplicații vor fi 

realizate: o comparație între imaginile aeriene din 1966 și cele din 2010 

(utilizând „swipe tool”) și o aplicație privind vârsta arterelor rutiere din 

cadrul orașului Râmnicu-Vâlcea. 

 

. 
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Codul bunelor practici privind valorile biodiversității în 

sistemul de învățământ și conformarea la cerințele pieței 

muncii din România. Studiu de caz: Lunca Buzăului și 

Platoul Meledic Situri Natura 2000, județul Buzău 

 
Bujor Liliana  
Master Evaluarea impactului asupra mediului, anul I, Facultatea de 
Ecologie și Protecția Mediului, Universitatea Ecologică din București  
 lilianabujor@yahoo.com  

 
Cuvinte cheie: practică, studenți, voluntariat, conștientizare, 
comunicare, sit Natura 2000  
 
Comunicarea este partea premergătoare procesului de conștientizare, 

având ca scop integrarea și acceptarea informațiilor transmise prin 

mesaje.  

Studiul de caz are ca scop creșterea conștientizării comunităților locale 

din siturile Natura 2000 Lunca Buzăului și Platoul Meledic, privind 

importanța biodiversitatii dintr-un areal. Acțiunea propriu zisă a fost 

inițiată și desfășurată printr-un proiect de informare și conştientizare 

pentru siturile Natura2000 (Lunca Buzăului și Platoul Meledic), 

coordonată de cadre didactice universitare cu implicarea activă pe bază 

de voluntariat a studenților din cadrul Facultății de Ecologie și Protecția 

Mediului din U.E.B. Motivația a fost susținută de faptul că studentul 

urmează doar cursuri şi lucrări practice ceea ce îi conferă o experienţă 

educaţională limitată față de cerințele actuale ale pregătirii forței de 

muncă.  

Scopul propus este dat de faptul că voluntariatul şi implicarea în cât 

mai multe activități extracuriculare ajută la dezvoltarea relaţiilor în 

mediul profesional specific domeniului vor servi ulterior la creşterea 

şanselor de obţinere a locului de muncă dorit. Prin finalizarea acestui 

proiect putem afirma că scopul nostru a fost atins.   
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Evoluția orașului Focșani în documentele cartografice  

 
Cazacu Cristian  

Specializarea Geografie, anul I, Facultatea de Geografie, Universitatea 
din București   
  
cazacucristian19@yahoo.ro   
 
Cuvinte cheie: hărți, evoluția teritorială, harta Szathmary, orașul 
Focșani, SIG  
 
Lucrarea vizează evoluția dimensiunilor și a populației orașului Focșani, 

de la primele încercări de redare a formei acestuia în documentele 

cartografice până la cele din prezent. De asemenea, lucrarea va viza și 

diferențele de suprafața dintre cele două localități aflate pe fosta 

granită dintre Țara Românească și Moldova (înainte de 24 ianuarie 

1859), apariția Platformei Industriale Focșani Sud, schimbarea formei în 

urma apariției căii ferate (la sfarșitul secolului al XIX-lea), precum și 

referiri la importanța economică a orașului de pe Milcov din ultimii 160 

de ani. Lucrarea va prezenta și comenta datele obținute la diferitele 

recensăminte (numărul populației, structura etnică etc). Începand de la 

harta lui Dimitrie Cantemir pana la fotografiile făcute din satelit în 

ultimii 3 ani (Focșaniul și-a mărit considerabil suprafața). 

Vor fi prezentate și modul în care vechiul oraș a înglobat în timp 

anumite sate, importanța sa pentru regiune și imagini aeriene din 

timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial sau trimiteri la suprafața 

micului oraș de provincie în perioada Primului Razboi Mondial. 

Lucrarea va viza și dinamica evoluției suprafeței orașului, extinderea 

spre nord și alipirea celor două sate-Mandresti Munteni și Mandresti 

Moldoveni (astăzi cartierele de est ale Municipiului). 

Totodată, vor fi tratate și schimbările survenite în trema stradală a 

orașului în ultimii 160 de ani și mai ales dispariția centrului vechi de pe 

hărți în urma cutremurului de pe 4 martie 1977 (mai exact, dărmarea 
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centrului vechi și a străzilor evreiești din perioada comunistă). În final, 

se va face referire la hărțile sovietice și la fotografiile realizate din 

satelit din anul 1984 până în prezent.  
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Considerații referitoare la calitatea surselor de apă 

subterană de pe teritoriul comunei Boghicea, județul Neamț  

 
Moraru Antonel  

Specializarea Geografia mediului, anul III, Facultatea de Geografie şi 
Geologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  
 moraruantonel@yahoo.com  

 
Cuvinte cheie: apă potabilă, surse subterane, indicatori de calitate a 
apei, SIG.  
 
Satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț este  alimentat 

exclusiv cu apă potabilă din surse de apă subterane, caracterizate de 

semnificative oscilații sezoniere, în special ale unor parametri cheie din 

punct de vedere a potabilității acesteia. Studiul reprezintă o primă fază 

de analiză sezonieră a calitătii apei subterane din arealul studiat, în 

vederea determinarii oportunității alimentării populației.  

În urma prelevării probelor de apă, din cele 50 de surse subterane au 

fost determinaţi o serie de parametri de calitate ai apei potabile (prin 

metode electrochimice, volumetrice și optice), rezultatele fiind 

prelucrate cu ajutorul softului ArcGIS constatându-se depășiri a unor 

indicatori de potabilitate a apei.  
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Evaluarea spațiilor verzi urbane din Municipiul Constanța. 

Studiu de caz: Parcul Tăbăcărie  

 
Rusu Georgiana  

Specializarea Geografia Mediului, anul III, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din București  
 georusu96@gmail.com   
 
Cuvinte cheie: spații verzi, parc, Municipiul Constanța  
 
Spațiile verzi reprezintă o componentă importantă în cadrul unui oraș, 

deoarece acestea prezintă numeroase funcții precum: socială, estetică, 

recreativă, economică. Spațiile verzi sunt reprezentate de parcuri, 

grădini, scuaruri, baze sprtive, cimitire etc.  

Orașul Constanța se confrută cu o problemă în ceea ce privește spațiile 

verzi, pentru că  au suprafețe destul de restrânse, iar în ultimii ani nu s-

a luat nici o măsură în ceea ce privește  mărirea suprafețelor acestora. 

Obiectivul studiului este prezentarea spațiilor verzi existente în 

Municipiul Constanța, iar ca studiu de caz percepția populației asupra 

stării ecologice a Parcului Tăbăcărie. Pentru realizarea studiului am 

folosit tehnici GIS pentru a realiza materiale cartografice, cu ajutorul 

cărora să surprind situația existentă a spațiilor verzi și am aplicat 100 

de chestionare în Parcul Tăbăcărie pentru a vedea percepția populației. 

În ceea ce privește categoriile mari de spații verzi se observă o stagnare 

a acestora în ultimii ani. Din interpretarea chestionarelor reiese că 

populația merge în parc în special pentru recreere sau plimbare, dar 

este nemulțumită din cauza aleilor neîngrijite, a băncilor insuficiente, a 

aglomerației sau a deșeurilor. Prin urmare, acest studiu poate fi folosit 

pentru realizarea unui plan de dezvoltare eficient al spațiilor verzi.  
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Planificarea infrastructurii de cicloturism în Zona 

Metropolitană Iași utilizând metode de cercetare integrative  

 
Ioan Patricia-Elena*, Cimpu Adrian Mihai** 

*Specializarea Geografia Turismului, anul III, Facultatea de Geografie şi 
Geologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 
**Master Geomatică, anul I, Facultatea de Geografie şi Geologie, 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  
 patricia.elena07@gmail.com   

 
Cuvinte cheie: Iași, proximitate, cicloturism, trasee,  obiective turistice, 
timp liber   
 
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, mentinerea unui echilibru în natură, implicarea 

comunităților locale sunt câteva din mijloacele care contribuie la 

conturarea tabloului numit, cicloturism.  

Studiul de față propune o analiză multicriterială care vine în ajutorul 

comunității prin recomandarea locațiilor propice pentru dezvoltarea 

activităților cicloturistice, sub forma unor trasee dedicate indivizilor 

pasionați de această modalitate de a practica turismul și nu numai. 

Realizarea acestui studiu s-a concretizat prin metode de cercetare care 

integrează analiza calitativă - chestionare aplicate în comunitățile de 

cicliști ieșeni, interviuri structurate, opiniile experților din acest 

domeniu; și cantitativă - integrarea analizei fluxurilor ciclice cu ajutorul 

Social Media, urmând ca apoi informațiile obținute să fie stocate într-o 

bază de date coerentă și complexă de tip Big Data, manageriată cu 
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ajutorul programului Excel. În final cu ajutorul posibilităților oferite de 

softurile GIS, s-au concretizat o serie de rezultate. 

Acestea, constau într-o hartă interactivă prin intermediul căreia 

traseele propuse, să fie vizibile și clare intr-un mod cât mai atractiv, iar 

bicicleta să fie privită ca un mijloc firesc pentru transport/turism, 

recreere și sport. Astfel, o mică parte din concluziile acestui studiu, se 

referă atât la harta interactivă, cât și la complexitatea tipurilor de 

paisaje și puncte de interes turistic, ca fiind premisele ce creează 

dezvoltarea cicloturismului.    
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Modelarea favorabilității habitatelor carnivorelor mari în 

cadrul sistemelor de arii protejate prin intermediul matricelor 

peisagistice. Studiu de caz: Masivul Bucegi 

 
Mustățea Mihai, Anton Alexandru, Grigore Mirabela, Bădescu 
Anca  

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 
Geografie, Universitatea din București  
 mustatea_mihai_1991@yahoo.com   
 
Cuvinte cheie: urs brun, metrice peisagistice, favorabilitate habitate, 
arii protejate, masivul Bucegi. 
 
În ciuda extinderii rețelei de arii protejate pe teritoriul României 

destinate conservării habitatelor pentru o gamă variată de specii, se 

remarcă o intensificare a interacțiunilor potențial generatoare de 

conflicte dintre activitățile turistice și activitatea marilor marilor 

carnivore. Un areal reprezentativ din acest punct de vedere este 

masivul Bucegi, locație unde observațiile din teren au dezvăluit 

existența unor incursiuni regulate a exemplarelor de urs brun de talie 

mare în zonele de campare localizate în interiorul sistemulu de arii 

protejate. Pe baza acestor aspecte, scopul lucrării de față este 

reprezentat de către analiza distribuțiiei spațiale a favorabilității 

habitatelor ursului brun în raport cu sistemul de zonare al ariilor 

protejate din cadrul masivului Bucegi prin intermediul cuantificării unor 

metrici specifici domeniului Ecologiei Peisajului, prelucrați cu ajutorul 

soft-ului FRAGSTATS. Rezultatele relevă prezența unor areale cu 

favorabilitate mare localizate preponderent în sectorul sud-vestic al 

arealului, în proximitatea masivului Leaota, pe teritoriul zonei de 

dezvoltare durabilă, pe când zonele de conservare specială sunt 

dispuse cu precădere în zona estică, în lungul Abruptului Prahovean. 

Importanța analizei este reprezentată de utilitatea rezultatelor ca 

suport pentru regândirea dispunerii spațiale a sistemului de zonare 
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internă al rezervațiilor de pe teritoriul masivului în conformitate cu 

arealele preferate de către marile carnivore.  
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Analiza fenomenelor de vreme severă din data de 15 august 

2010 utilizând imagini satelitare  

 
Dobri Radu-Vlad  

Master Geomatică, anul II, Facultatea de Geografie şi Geologie, 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  
 dobri.vlad@yahoo.com  
 
Cuvinte cheie: Cut-off low, imagini satelitare, celule convective  
 
În această lucrare au fost analizate condițiile sinoptice la nivel 

european și regional care au dus la producerea, pe parcusul zilei de 15 

august 2010 a numeroase evenimente convective de tip multicelular și 

supercelular în partea centrală și de est a continentului. Pentru analiza 

de față au fost utilizate hărți sinoptice puse la dispoziția tuturor prin 

intermediul site-urilor modelelor numerice de prognoză. De asemenea 

au fost utilizate și imagini satelitare provenite de la satelitul MSG - 8 

(Meteosat Second Generation ). 

Fenomenele de o asemenea intensitate, în special pe durata 

semestrului cald (aprilie – septembrie) pot fi generate în principal de 

fronturile reci ale formațiunilor ciclonale fie că este vorba de ciclonii 

mediteraneeni sau de ciclonii de origine atlantică, acțiunea ciclonilor de 

origine atlantică fiind limitată în acest semestru la zonele vestice, 

nordice și nord-vestice ale continentului. De asemenea acestea mai pot 

fi generate și de instabilizarea accentuată a aerului la contactul dintre 

aerul rece, deplasat la latitudini joase de către un talveg de aer rece 

sau de un ciclon de altitudine de tip cut-off low și o masă de aer mai 

cald, preexistentă, ducând la formarea celulelor convective puternic 

dezvoltate pe verticală. 

Contextul sinoptic care a dus la producerea acestor furtuni a fost 

generalizat de prezența unui ciclon de altitudine, de tip cut-off low 

foarte bine definit, desprins din vortexul polar in jurul datei de 10-11 
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august 2010 datorită avansului spre latitudini nordice, prin vestul 

Europei, a dorsalei anticiclonului Azoric, ciclonul avansând în cele din 

urmă spre latitudini mai joase și apoi spre zonele de interes, dar și de o 

masă de aer cald și instabil cu deplasare spre zonele centrale si estice 

ale Europei. 
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Caracteristici morfometrice și hidrologice ale bazinului 

hidrografic Buzău-Ialomița la stațiile hidrometrice Cernăteşti 

și Lopătari pe Râul Slănic  

 
Calin Bianca-Ilinca*, Barbarie Manuela-Raluca** 

*Specializarea Geografia Turismului, anul II, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din București 
**Master Climatologie si resurse de apa, anul I, Facultatea de 
Geografie, Universitatea din București  
 calinbianca@yahoo.com, manuelabarbarie@gmail.com 

 
Cuvinte cheie: hidrologie, caracteristici hidrologice,, GIS ,stații 
hidrometrice, râul Slănic 
 
Lucrarea își propune analiza caractersticilor naturale (geologie, relief, 

climă, hidrografie), cât și a celor antropice (utilizarea terenurilor) în 

locația stațiilor hidrometrice Cernatesti și Lopătari, ce influențează 

bazinul hidrografic analizat în cazul de față râul Slănic, un afluent al 

râului Buzău. 

Râul Slănic este situat în sud-estul României și face parte din teritoriul 

bazinului hidrografic al râului Buzău. Râul Buzău izvorăște din Munții 

Ciucasului, la o altitudine de 1800 m și se varsă în râul Siret.El se 

întinde pe trei mari trepte de relief si anume, câmpie, dealuri și munți 

însumând 36 de afluenți. Partea nordică a bazinului este reprezentată 

de munți și culmi muntoase aparţînând Carpaților Meridionali, mai 

exact masivele Leaota și Bucegi (2000-2500 m) și Carpaților de Curbură. 

Partea subcarpatică o reprezintă Subcarpații Ialomiței, Subcarpații 

Prahovei, Subcarpații Teleajenului, Subcarpații Cricovului Sărat și 

Subcarpații Buzăului. Buzău izvorăște din Munții Ciucasului, la o 

altitudine de 1800 m și se varsă în râul Siret, iar zona de câmpie se află 

în partea sudică, ocupând circa 40% din teritoriu, fiind reprezentată de 

altitudini mici, de sub 100 m, cum ar fi Câmpia Târgoviștei, Câmpia 

Ploieştilor, Câmpia Buzăului, Câmpia Râmnicului și Câmpia Gherghiţei. 
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Cele mai mari valori ale debitului se înregistrează în lunile de primăvară 

aprilie și mai că urmare a debitelor bogate de primăvară și a topirii 

zăpezilor, iar valori mai mici înregistrează în lunile de toamnă și iarnă, 

respectiv septembrie, octombrie și noiembrie datorită cantităților mici 

de apă.   
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Urbanizarea accelerată. Studiu de caz- cartierul Bună Ziua 

din Cluj-Napoca  

 
Ursu Cosmina Daniela  

Specializarea Planificare teritoriala, anul III, Facultatea de Geografie, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca   
 ursucosmina@yahoo.com   
 
Cuvinte cheie: urbanizare, zone rezidențiale, evoluție, Buna Ziua  
 
Încă din Epoca Medievală, dezvoltarea urbanistică extra-muros a 

condus la constituirea unor nuclee rezidenţiale care au evoluat mai 

târziu sub forma cartierelor din ziua de astăzi. Studiul realizat vizează 

analiza evoluţiei cartierului şi identificarea problemelor de factură 

urbanistică, pentru care au fost propuse şi câteva soluţii. Din punct de 

vedere metodologic, au fost realizate reprezentări cartografice privind 

evoluţia, având ca suport ortofotoplanuri aferente unor momente de 

referință și planșele din PUG Cluj-Napoca. Actualizarea datelor în teren 

a fost realizată folosind o aplicație dedicată. În plus, au fost realizate 

fotografii pentru a evidenţia probleme urbanistice și au fost consultate 

varii surse bibliografice, cartografice și de mass-media. 

Cartierul Bună Ziua s-a dezvoltat după căderea regimului comunist, 

alături de alte cartiere vecine precum Europa şi Făget. Metamorfoza de 

la agricol la spaţiu construit tinde să acapareze majoritatea terenului, 

deşi mai există gospodării cu tentă rurală la periferiile cartierului. Deşi 

în 2003 existau doar 371 de imobile, în 2016 fondul locativ ajunge să se 

tripleze, fiind de aproximativ 990 de clădiri. Aşadar rezultă o urbanizare 

accelerată, o efervescență care angrenează întregul cartier care se va 

extinde cu certitudine şi în viitor și care ar trebui să țină cont de 

reglementările și conceptele moderne din domeniul urbanismului. 

Disfuncţionalităţile produse de extindere pot fi uşor recognoscibile în 

teritoriu: străzi şi trotuare înguste, limitate în extindere de limitele 
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proprietăţilor private; numeroase drumuri private; impresia 

“șantierului perpetuu”; lipsa moblierului urban, parcurilor sau 

grădinilor publice care să încurajeze interacţiunea socială. Deși face 

parte din cateogria zonelor rezidențiale, cartierul Bună Ziua tinde să își 

etaleze doar caracterul de ”dormitor”. În urma cercetării s-au propus 

soluţii prin care să se optimizeze funcţionalitatea acestui cartier, 

pornind de la premisele unui planning urban orientat spre nevoile și 

așteptările comunității umane, care au ca deziderat asigurarea unor 

condiţii optime de locuire şi o calitate a vieţii satisfăcătoare.  
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Evaluarea calității mediului interior în spațiile rezidențiale din 

Municipiul București  

 
Popa Ana-Maria  

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 
Geografie, Universitatea din București  
 anamariapopa07@gmail.com  
 
Cuvinte cheie: calitate mediu interior, spații rezidențiale, Municipiul 
București  
 
Evaluarea calității mediului spațiilor interioare, în cazul de față a spaț

iilor rezidențiale, reprezintă un obiectiv prioritar  al Uniunii Europene. Î

n general, se pune accent pe evaluarea, analiza calității mediului 

exterior și a numărului de persoane afectate de condițiile de mediu. 

Importanța studiului este dată de faptul că aproximativ 90% din timp 

ni-l petrecem în mediul interior, fie locul de muncă, fie locuința 

proprie.  Studiul are ca scop evaluarea calității mediului interior din spa

țiile rezidențiale din Municipiul București. Obiectivele principale  sunt 

determinarea caracteristicilor locuinței și a comportamentului 

locatarilor (1) și evaluarea prin măsuratori a parametrilor de calitatea 

mediului (COV, CO, CO2, O3, NH4, pulberi în suspensie, sunet) (2). 

Metodologia studiului constă în aplicarea de chestionare pentru 

rezidenții spațiilor rezidențiale (a), realizarea de fișe de observație 

pentru evidențierea caracteristicilor locuințelor (b) și realizarea de 

măsurători  pentru determinarea parametrilor de calitatea aerului (c).  

Caracteristicile locuințelor constau în elementele tehnice referitoare la 

locuințe, amenajările și dotările regăsite în apartamentele analizate, 

activitățile desfășurate în mediul interior. Valorile obținute prin 

măsurători variază de la locuință la locuință în funcție de sursele de 

poluare existente. Au fost înregistrate depășiri ale valorilor unora 

dintre parametrii analizați. Datele cantitative ale parametrilor analizați 
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determină în funcție de valorile obținute și timpul de expunere efecte 

multiple asupra sănătății umane.   

În concluzie, studiul reprezintă o evaluare a calității mediului interior 

pentru a știi în ce condiții de mediu locuim, cum ne influențează 

sănătatea, care sunt principalele surse poluatoare din locuințele 

noastre și ce am putea modifica, astfel încât să fie reduse aceste 

probleme.  
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Stabilirea unei relații empirice între altitudinea reliefului și 

altitudinea nivelului freatic din bazinul superior al râului Jijia  

 
Boicu Daniel, Ionut Minea  

Master Geomatică, anul I, Facultatea de Geografie şi Geologie, 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  
 daniel.boicu@yahoo.ro  
 
Cuvinte cheie: freatic, precipitatii, corelatie  
 
Prezenta lucrare are drept scop analiza și interpretarea datelor 

referitoare la variațiile nivelului piezometric din zona bazinului superior 

al râului Jijia ce se suprapune peste teritoriul României. La baza 

studiului au fost de un real folos datele ce se compun din foraje, puțuri 

și izvoare ce însumează un total de 364 de puncte. Într-o primă fază 

studiul s-a bazat pe observarea variațiilor dar și corelarea amplitudinii 

nivelului freatic cu precipitațiile conform unei metodologii prestabilite. 

În a doua faza s-a încercat determinarea unei relații empirice între 

altitudinea reliefului din aria zonei de studiu cu altitudinea apei 

subterane pentru aceeași zona. În urma analizei datelor s-au constatat 

diferențieri atât în ceea ce privește corelația dintre suma precipitațiilor 

și amplitudinea nivelului piezometric, tendința acestuia cât și în ceea ce 

privește relația empirică realizată între altitudinea reliefului și a 

nivelului freatic.  
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Evaluarea caracteristicilor grădinilor spațiilor rezidențiale din 

orașul Videle   

 
Bornea Anamaria Laura  

Specializarea Geografia Mediului, anul III, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din București  
 anamarialaura15@yahoo.com   
 
Cuvinte cheie: grădini, infrastructuri verzi urbane, distribuția spațială  
 
Grădina este un spațiu deschis, în general, amenajat în aer liber, creat 

pentru a fi cultivat cu plante și al cărui scop este mai ales estetic, 

productiv și recreativ, tocmai de aceea dezvoltarea așezarilor umane 

din mediul urban devine benefică atunci când se află în legătură cu 

aspectele naturale. Una dintre abordările eficiente pentru o planificare 

urbană a grădinilor, este prezentată de infrastructura verde, aceasta 

reprezintă un instrument practic, doarece oferă numeroase beneficii, în 

primul rând de natură ecologică, dar și de natură economică și socială, 

și nu în ultimul rând, joacă un rol important în ameliorarea impactului 

asupra mediului.  

Pentru a analiza în ansamblu caracteristicile grădinile spațiilor 

rezidențiale din orașul Videle, au fost aplicate 100 de chestionare 

locuitorilor din orașul Videle, de asemenea s-au realizat 29 de fișe de 

observație pentru grădinile spațiilor rezidențiale de tip colectiv. În 

urma aplicării fișelor de observație, s-a constatat faptul că în cadrul 

grădinilor spațiilor rezidențiale de tip bloc, activitățile specifice 

grădinăritului sunt aproape inexistente, deoarece utilitatea acestora se 

rezumă la amenajări cu rol estetic și decorativ, în timp ce în cadrul 

grădinilor spațiilor rezidențiale de tip individual, grădinaritul reprezintă 

una dintre principalele activități ale locuitorilor, oferind de asemenea, 

numeroase beneficii. Cu toate că grădinile spațiilor rezidențiale de tip 

colectiv beneficiază de suprafețe extinse pentru fiecare bloc, 

mailto:anamarialaura15@yahoo.com


Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXV-a, 24-25 Martie 2018 

55 

 

caracteristicile decorative și recreative ale acestora sunt slab aplicate, 

fapt ce a dus la înlocuirea acestora cu parcări sau locuri de joacă pentru 

copii. De asemenea, pentru analiza spațială a grădinilor, s-a realizat 

harta distribuției spațiale a grădinilor, pentru zonele rezidențiale de tip 

colectiv, fiind realizată astfel încât să pună în evidență utilitatea 

acestora. 

Interesul pentru identificarea caracteristicilor grădinilor rezidențiale 

derivă din posibilitatea dezvoltării grădinilor urbane, plecând de la rolul 

decorativ, pe care îl au în prezent, ajungând la cel productiv, fiind 

asigurate astfel beneficiile legate de economia orașului, dar și echilibrul 

dintre mediul natural și cel antropic.  

 

. 
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Importanța preprocesării datelor de intrare în modelarea 

susceptibilității la alunecări de teren  

 
Paulescu Larisa  

Specializarea Geografia Turismului, anul III,  Facultatea de Chimie, 
Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara 
 larisa.paulescu96@e-uvt.ro  
 
Cuvinte cheie: model digital de elevație, parametri morfometrici, scară, 
distribuția frecvențelor, random forest  
 
Obiectivul acestui studiu este testarea algoritmilor de corectare a 

distribuției frecvențelor, respectiv de scalare a variabilelor de intrare, 

în vederea îmbunătățirii modelării susceptibilității la alunecări de teren 

folosind un algoritm random forest (RF).  

În acest sens, a fost aleasă o zonă de studiu din regiunea Shizuoka, 

Japonia, unde sunt disponibile un model digital de elevație (DEM) la o 

rezoluție spațială de 5 metri și o bază de date cuprinzând 130 de 

alunecări de teren sub formă de poligoane. Din fiecare poligon a fost 

extras câte un punct și au fost generate alte 117 puncte reprezentând 

absența râpelor. 

Din DEM s-au derivat parametri: panta, expoziția versanților, curbura 

medie, curbura în plan, curbura în profil, indicele de convergență, 

suprafața de drenaj, indicele de umiditate, factorul LS, direcția de 

curgere și rugozitatea. Aceștia au fost preprocesați folosind cele două 

metode testate. În primul rând, au fost transformați pentru a avea o 

distribuție a frecvențelor cât mai aproape de cea normală (Gaussiană). 

În al doilea rând, au fost filtrați în ferestre de analiză din ce în ce mai 

mari (începând cu 3×3), până când a fost găsită scara la care fiecare 

parametru prezice cel mai bine existența râpelor de desprindere. 

Testarea scării optime a fost efectuată folosind regresia logistică. 

Pentru modelarea susceptibilității, datele au fost împărțite 70% pentru 

construirea modelului respectiv 30% pentru validarea sa. Modelarea RF 
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a fost facută de trei ori (pentru parametrii orginali, pentru cei scalați și 

pentru cei normalizați). Acuratețea modelelor a fost verificată cu 

ajutorul indicatorului Area Under the Curve (AUC). 

Rezultatele cele mai bune au fost obținute pentru modelarea folosind 

parametrii normalizați (AUC=0.9936), urmată de modelarea folosind 

parametrii scalați (AUC=0.9689), iar modelarea folosind parametrii 

originali a avut rezultatele cele mai slabe (AUC=0.9329). Aceste 

rezultate arată că preprocesarea datelor folosind cele două metode 

poate duce la îmbunătățirea acurateții modelării.  
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Modele de planificare urbană interbelică. Studiu de caz 

cartierul Grivița.  

 
Ghiulamila Anastasia  

Master Planificare Teritorială și Managementul Localităților Urbane și 
Rurale, anul I, Facultatea de Geografie, Universitatea din București  
 anastasiaghiulamila@gmail.com   
 
Cuvinte cheie: planificare urbană, locuințe sociale, echipare edilitară, 
reguli clare  
 
Lucrarea își propune evidențierea bunelor practici din domeniul 

planificării urbane din perioada interbelică din București. 

În perioada interbelică orașul București avea o legislație foarte clară cu 

privire la noile dezvoltări rezidențiale ce urmau să se concretizeze. 

Acestea nu se realizau pe un singur lot/parcelă, ci pe perimetre mai 

mari, cu obligativitatea echipării edilitar-sociale a zonei respective. 

Odată cu introducerea noului plan de sistematizare decretat la 9 mai 

1935 , s-au pus o seamă de probleme de interes social, printre care și 

problema locuințelor pentru populația săracă. 

În anii ’30 la periferia orașului au început programele de parcelare de 

locuințe populare. În cartierul Grivița parcelarea este realizată de CFR- 

Steaua Română. Locuințele vor fi construite după proiecte 

arhitecturale standardizate și vor fi destinate angajaților fabricilor din 

zonă.  

Cartierul Grivița a fost construit pentru muncitorii din întreprinderile 

vecine ( conform planului de sistematizare al orașului), status pe care și 

l-a mentinut până în 1989. Astăzi cartierul își schimbă infățișarea de la 

o lună la alta, apărând de cele mai multe ori imobile de tip bloc cu un 

regim de înălțime de peste P+4.  
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Accesibilitatea spațială la servicii medicale spitalicești – un 

studiu de caz asupra României  

 
Damian Daniela-Andreia  

Specializarea Geografia Turismului, anul II, Facultatea de Geografie şi 
Geologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  
 andreia_daniela.damian97@yahoo.com  

 
Cuvinte cheie: accesibilitate spațială, sistem medical, calitatea vieții, 
servicii spitalicești, România  
 
Conform raportului publicat de Euro Health Consumer Index pentru 

anul 2017, România se situează pe locul 34/34 în ceea ce privește 

calitatea sistemului sanitar, dar pe primul loc ca pondere a contribuției 

publice în  costul total al asistenței medicale (80%). În acest context 

caracterizat de o precaritate accentuată a calității sistemului sanitar și 

de ponderi mari ale cheltuielilor publice, ne putem pune întrebarea 

dacă implantarea în teritoriu a actualelor unități spitalicești (și a 

investițiilor în modernizarea acestora) este una echitabilă. Studiile  

anterioare dovedit faptul că distanța  față de serviciile medicale 

spitalicești este invers proporțională cu adresabilitatea populației la 

aceste de servicii. Astfel, cu cât distanța față de serviciile spitalicești 

este mai mare cu atât adresabilitatea este mai scăzută. Există un număr 

redus de studii care abordează accesibilitatea la serviciile spitalicești 

pentru cazul particular al României, iar cele mai multe dintre acestea 

abordează problema doar pentru anumire regiuni ale țării și rareori 

dintr-o perspectivă spațială.  

Cercetarea de față are ca scop oferirea unei imagini de ansamblu cu 

privire la situația înregistrată la nivel național. Demersul a fost 

concretizat prin diagnosticarea accesibilității serviciilor medicale, din 

perspectivă spațială, pentru ansamblul localităților României. 

Valorificând datele furnizate de organismele de statistică, prelucrate și 

analizate ulterior cu ajutorul S.I.G., prezentul studiu raportează 
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rezultate cu privire la 1) nivelul de accesibilitate a populației țării la 

serviciile medicale, atât de stat, cât și private, 2) inegalitățile spațiale 

care caracterizează regiunile și județele României (inclusiv disparitățile 

rural-urban) și 3) localizarea arealelor cu probleme de accesibilitate. 

Rezultatele obținute pot fi utile în procesul de elaborare de politici 

publice în domeniile medical și al amenajării teritoriului.  
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Percepția asupra calității apei lacului Tineretului – o evaluare 

dinamică  

 
Fediuc Mihaela-Florentina*, Pîrvu Marius-Alin*, Voicu Maria 
Mădălina**, Novac George Răzvan**,Bărbărie Manuela Raluca*** 

*Specializarea Hidrologie-Meteorologie, anul III, Facultatea de 
Geografie, Universitatea din București 
**Specializarea Climatologie și resurse de apă, anul II Facultatea de 
Geografie, Universitatea din București 
***Specializarea   Climatologie și resurse de apă, anul I, Facultatea de 
Geografie, Universitatea din București  
 fediuc.florentina11@gmail.com  

 
Cuvinte cheie: percepție, vizitatori, calitatea apei, lac de agrement  
 
Calitatea și importanța lacurilor urbane de agrement reprezintă un 

subiect des întălnit în lucrările de specialitate, însă percepția populatiei 

asupra calității apei acestor lacuri este puțin cunoscută. Astfel, în 

prezentul studiu, am analizat percepția populației cu privire la calitatea 

apei lacului Tineretului, în comparație cu realitatea din teren. Scopul 

general este de a observa dacă oamenii percep gradul de poluare al 

lacului și dacă aceștia sunt influențați de calitatea apei în frecventarea 

unui lac de agrement. 

Studiul constă în două etape. În primul rând, vizitatorii au completat un 

chestionar ce urmărește: diferite aspecte de calitate a apei, de 

toleranță privind poluarea și influența personală a acestora asupra 

protecției mediului.Vizitatorii și-au expus părerile cu privire la calitatea 

apei lacului, doar din observații vizuale și cunoștințe generale.  

În al doilea rând, au fost măsurați parametri fizico-chimici în vederea 

stabilirii calității apei lacului Tineretului, precum: oxigen dizolvat, nitriți, 

nitrați, fosfor, fosfat, pH, culoare, transparență. În urma analizei 

acestor indicatori și încadrarea lor în clasele de calitate prevăzute în 

Ordinul 161/2006, în corelație cu principiul celei mai defavorabile 
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situații (“one-out, all out”) al Directivei Cadru privind Apa, am constat 

că anumite secțiuni din lacul Tineretului se încadrează în cea mai slabă 

clasă de calitate a apei, la momentul efectuării măsurătorilor.  
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Influența brizelor estuariene asupra confortului termic și 

dispersiei de poluanți în Parque das Nações, Lisabona 
 
Cristian Emanuel Adorean  
Master Planificare și Dezvoltare Regională, anul II, Facultatea de 
Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca  
adorean.ec@gmail.com 
 
Cuvinte cheie: brize estuariene; ventilație urbană; confort termic; 
dispersie de poluanți; Parque das Nações 
 
 Ventilația este un sistem important ce trebuie luat în considerare în 

cadrul planificării urbane, din moment ce prezența unor condiții 

corespunzătoare de ventilație favorizează dispersia poluanților și, în 

zilele călduroase, îmbunătățește mediul termic al orașelor. Brizele 

marine sau cele estuariene ajută la creșterea importanței asigurării 

ventilației urbane, prin transportarea de aer rece și umed, zonele de 

litoral fiind cele mai privilegiate în acest sens, context în care ar trebui 

abordată o planificare spațială care să aibă în atenție condiții de 

ventilație adecvată. Una dintre zonele de litoral din Lisabona este 

reprezentată de cartierul Parque das Nações. Acest areal a fost ținta 

unui proiect de recalificare urbanistica și ambientală, în care asigurarea 

condițiilor de ventilare naturală a fost unul dintre aspectele dorite. Cu 

toate acestea, este posibil ca nu toate edificiile prezente în acest areal 

să ofere actualmente condiții propice pentru ventilație atunci când vine 

vorba despre brizele estuariene. În acestă situație, scopul cercetării 

este de a afla în ce măsură clădirile din Parque das Nações au impact în 

cadrul circulației brizelor estuariene și cum acest fapt influențează 

confortul termic și dispersia spațială a poluanților. În atare condiții, s-a 

dezvoltat un model al ariei de studiu într-un software de specialitate 

(ENVI-met), permițând modelarea brizelor și a dispersiei spațiale a 

poluanților, iar cu ajutorul unui modul conex software-ului amintit 

(Biomet), a fost posibilă modelarea confortului termic pentru aceeași 
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zonă. Cu scopul de a face comparații și de a consolida analiza 

concludentă, a fost creat un al doilea model în care s-a modificat un set 

minim de clădiri, vizând îmbunătățirea condițiilor de ventilație. Acest 

studiu relevă faptul că astfel de clădiri reprezintă, în practică, o barieră 

artificială pentru brizele estuariene, împiedicând pătrunderea lor 

înspre interior, agravând în acest fel starea de confort termic și 

împiedicând dispersia poluanților. 
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Analiza spațio-temporală a vegetației forestiere din Masivul 

Iezer, pe baza imaginilor satelitare Landsat  

 
Bujor Corneliu-Mihai  

Specializarea Cartografie, anul III, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din București  
 bujor.corneliu96@gmail.com   
 
Cuvinte cheie: Dinamică Teledetecție Gis  
 
Masivul Iezer se încadrează  în regiunea Carpaților Meridionali, facând 

parte din grupa montană Făgăraș. În cadrul României aceștia au o 

poziție aproape centrală, dezvoltându-se pe o suprafață de 553 km2, 

ceea ce reprezintă 4% din suprafața Carpațiilor Meridionali. 

Lucrarea de față își propune să analizeze și să cartografieze  repartiția 

spațială a schimbărilor referitoare la vegetația forestieră pe o perioadă 

de aproximativ 30 de ani, în contexul evoluției naturale și a 

schimbărilor socio-economice din  acestă zonă. 

Intervalul temporal pentru care au fost analizate modificarile vegetației 

forestiere este 1986 -2015, acest interval fiind preferat din mai multe 

motive. Unul dintre acestea este reprezentat de retrocedările fondului 

forestier către vechii proprietari, fie  persoane fizice sau chiar juridice, 

ce au fost realizate dupa 1990. În al doilea rând, această perioadă   de 

29 ani surprinde etape diferite de inventariere și management al 

fondului forestier din Masivul Iezer în special, și din România în 

general. Mai mult,   folosirea imaginilor satelitare Landsat, din  același 

sezon de vegetație, au constituit un avantaj pentru analiza 

schimbărilor. 

Analiza a debutat cu etapa de pre-procesare a imaginilor satelitare 

multispectrale Landsat, folosindu-se programul ENVI 5.1 . Aceasta a 

vizat decuparea arealului de interes al Masivului Iezer și corecția 

atmosferică a subscenelor satelitare obținute, prin aplicarea   

mailto:bujor.corneliu96@gmail.com


Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXV-a, 24-25 Martie 2018 

66 

 

algoritmului FLAASH Atmospheric Correction. Următoarea etapă  a 

vizat realizarea de combinații de benzi spectrale pentru a obține 

imagini în flas-color utile interpretării și realizarea clasificărilor 

supervizate de pixeli cu ajutorul  algoritmului Maximum Likelihood.   

Rezultalele analizei pentru Masivul Iezer arată influența antropică în 

ceea ce privește schimbările vegetației forestiere, ca un exemplu 

înlocuirea pădurilor de molid cu pajisti sau tufărisuri ca efect al 

defrișărilor, fără  a fi urmate de acțiuni de replantare, regenerarea fiind 

realizată în mod natural. 

În concluzie, acest studiu scoate în evidență dinamica vegetației 

forestiere din Masivul Iezer,  într-o perioadă de 29 de ani, pe baza 

imaginilor satelitare Landsat.Din punct de vedere al caracterului practic 

acestă lucrare și-a propus să evidențieze faptul ca, orice schimbare în 

natură trebuie facută rațional, deoarece toate efectele schimbărilor, fie 

pozitive sau negative, se vor revărsa aspură oamenilor. 
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Influenţa construcţiei ansamblului urbanistic PALAS asupra 

calităţii vieţii din Municipiul Iaşi  

 
Bejenaru Mirela Alina*, Buzatu Daniela Maria**  

*Specializarea Planificare Teritorială, anul III, Facultatea de Geografie şi 
Geologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 
**Specializarea Geografia Turismului anul II, Facultatea de Geografie şi 
Geologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  
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Cuvinte cheie: urbanism, schimbare, investiţie, Palas, influenţă  
 
Lucrarea cu titlul “Influenţa construcţiei ansamblului urbanistic PALAS 

asupra calităţii vieţii din Municipiul Iaşi” atrage atenţia spre principalele 

modificări de natură urbanistică sau chiar geografică apărute în timpul 

sau odată cu finalizarea construcţiei centrului comercial, grădinii 

publice şi a clădirilor de birouri ce aparţin de ansamblul Palas. 

Municipiul Iaşi, cel mai mare oraş din regiunea de dezvoltare Nord Est a 

României a trecut printr-o serie de schimbări, în special de ordin 

economic, atât în perioada 2005-2012, perioadă în care cea mai mare 

investiţie privată din zona Moldovei avea să fie construită, cât şi după 

finalizarea proiectului. 

Deşi investiţia în valoare de 265 milioane de euro, întinsă pe 

aproximativ 270.000 m2 avea să aducă un buget investitorilor de circa 

1,5 milioane de euro lunar, un astfel de proiect nu ar fi putut fi  realizat 

fără schimbări drastice în ceea ce priveşte cadrul natural pe care este 

construit complexul, cât şi in sfera economică sau social-politică.  

Chiar dacă pare o investiţie ce poate aduce numai bunăstare pe plan 

local şi judeţean, ansamblul urbanistic PALAS este deseori criticat 

pentru modul în care poluează aerul din centrul oraşului, pentru 

aglomeraţia produsă la orele de vârf din cauza angajaţilor ce lucrează în 

clădirile de birouri sau pentru simplul fapt că proiectul a fost gândit cu 

un număr prea mic de locuri de parcare. 
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Ansamblul Urbanistic Palas este construit în Centrul Civic al 

Municipiului Iaşi, pe teritoriul unde se afla, până în anul 2005, unul 

dintre ştrandurile oraşului. Ulterior, ştrandul a  fost înlăturat, făcând 

loc unui centru comercial, unei grădini publice, unui hotel de patru 

stele, unei parcări subterane cu o capacitate de peste 2500 de locuri şi 

mai multor clădiri de birouri şi locuinţe. Din iunie 2012, “oraşul din 

inima oraşului”, după cum îl denumesc investitorii, este vizitat anual de 

circa 17 milioane de persoane, aproape 50 la sută din aceştia având 

reşedinţa în judeţele din afara Iaşului.  
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Evaluarea serviciilor ecosistemice de aprovizionare generate 

de lacurile urbane. Studiu de caz: Lacul Morii  

 
Talabă Odelin  

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 
Geografie, Universitatea din București  
 odelin94@yahoo.com   
 
Cuvinte cheie: lacuri urbane, servicii ecosistemice, pescuit, 
aprovizionare  
 
Conceptul de servicii ecosistemice a progresat semnificativ în ultimii 

ani. Perceput doar ca un instrument de comunicare în anii `70, astăzi 

încorporează dimensiuni economice și oferă suport în decizii politice 

pentru bunăstarea umană sau dezvoltarea sustenabilă.  

Contextul actual al expansiunii spațiului urban determină o atenție 

sporită pentru sistemele lacustre, acestea ocupând o suprafață medie 

de 5% din suprafața orașelor. La nivelul lacurilor urbane, serviciile 

ecosistemice de aprovizionare au o capacitate însemnată de a oferi 

beneficii populației, însă au un rol insuficient studiat în lucrările 

științifice. 

Scopul principal al studiului constă în evaluarea modului în care lacul 

Morii are capacitatea de a oferi servicii ecosistemice de aprovizionare 

și modul în care beneficiarii direcți le percep și utilizează. Etapele de 

lucru au avut ca obiective principale: 

(1) Evaluarea percepției utilizatorilor asupra existenței serviciilor 

ecosistemice de aprovizionare și (2) Evaluarea modelului de consum al 

utilizatorilor asociat serviciilor ecosistemice de aprovizionare 

Metodele de cuantificare a acestor servicii sunt diverse, existând 

numeroase minusuri sau dificultăți în obținerea unor rezultate cât mai 

obiective. În cadrul acestui studiu au fost întreprinse următoarele 

activități: 
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Pentru modelarea serviciilor ecosistemice de aprovizionare a fost 

utilizată o metodă socio-culturală, ce a constat în aplicarea unui număr 

de 51 de chestionare pentru pescari, în vederea obținerii unui model 

de comportament în ceea ce privește activitatea acestora. Rezultatele 

obținute au fost analizate comparativ cu tipul de comportament al 

altor categorii de utilizatori, unde au fost aplicate 102 chestionare 

pentru evaluarea serviciilor ecosistemice culturale asociate lacului 

Morii. 

Ancheta socio-culturală a avut ca principale direcții identificarea 

preferințelor de utilizare, durata de utilizare a serviciilor din apropierea 

lacului sau a percepției asupra tipului de biodiversitate asociat lacurilor 

urbane. Mai mult, datele studiului evidențiază o utilizare directă a 

beneficiilor oferite de serviciile de aprovizionare, oferind capacități 

extinse de utilizare vizitatorilor.  
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Lacul Techirghiol-Zona umedă de importanţă internaţională 

avifaunistică  
 
Bratosin Ionuţ-Marian, Orghei Ancuţa-Ionela, Drapac Ana  

Specializarea Geografie, anul II, Facultatea de Științe ale Naturii si 
Științe Agricole, Universitatea "Ovidius" din Constanța 
 ionelaancuta55@yahoo.com 

 
Cuvinte cheie: biodiversitate avifaunistica, cerinte ecologice, conditii de 
mediu, sit Ramsar  
 
Dobrogea deţine suprafaţa cea mai mare de arii protejate din România. 

Particularităţile fenomenelor şi biodiversitatea intalnită in cadrul 

Lacului Techirghiol, il clasează pe acesta in lista zonelor umede de o 

importanţă  internaţională ,fiind  protejat prin Conventia Ramsar,şi 

fiind parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 

România.In prezentul studiu s-a urmarit identificarea şi caracterizarea  

biodiversităţii avifaunistice intâlnite in cadrul sitului (numărul de specii 

de pasari reprezintă 45% din totalul speciilor cunoscute în  ţara 

noastră) ,cât şi evidenţierea factorilor ce fac din acesta un habitat 

favorabil unora dintre cele mai periclitate specii pe plan mondial . 

Pentru intocmirea lucrării s-au realizat deplasări pe teren (analizându-

se speciile de pasari prezente pe lac in perioada de studiu februarie-

martie)  corelate cu etapa de documentare ştiinţifică  din literatura de 

specialitate. 

Rezultatele analizei subliniază rolul  particularităţilor de mediu ale 

Lacului Techirghiol in atragerea unei diversităţi de specii de păsări 

protejate. 

Concluziile studiului atesta faptul că zona protejată dispune de o 

diversitate avifaunistică ridicată datorită unui cumul de factori locali de 

mediu.  
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Potențialul turistic și distribuția spațială a geomorfositurilor 

din Munții Căliman  
 
Vodă-Marc Ioan-Andrei*; Anghel Manuela-Ana-Maria**  

Specializarea Cartografie, anul III, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din Bucureşti  
Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 
Geografie, Universitatea din Bucureşti  
 andreivoda96@gmail.com 
 
Cuvinte cheie: Vulcanokarst, Megaliți, Cartografie, Apostoli     
 
Această lucrare își propune o prezentare și o analiză a potențialului 

turistic al Masivului Căliman prin formele de relief vulcanice deosebit 

de spectaculoase, respectiv geomorfositurile. 

Relieful poate genera turism și influențează puternic dezvoltarea 

acestuia, însă în același timp turismul are un impact asupra reliefului 

prin amenajările și activitățile sale. În comparație cu alte masive 

montane din țara noastră, în Munții Căliman numărul de turiști nu 

atinge cifre impresionante anual, iar o cauză a acestei realități este, 

considerăm noi, distanța relativ mare față de marile orașe.  

Intensa activitate vulcanică din Neogen de aici a creat forme de relief 

reziduale impresionante precum: grupul statuar ”Cei Doisprezece 

Apostoli”, marea caldeiră (fostul crater) cu un diametru de aproximativ 

10 km, vulcanokarstul prezent în Negoiul Românesc (peșterile ”Palatul 

de Ciocolată” sau ”Grota Ruinelor” sunt de refereință), marele abrupt 

al Pietrosului și multe altele.  

Toate aceste geosituri enumerate mai sus vor fi analizate prin tehnici 

geospațiale, iar conform literaturii de specialitate fiecărui geomorfosit i 

se va calcula potențialul turistic. Totodată, și traseele turistice existente 

și propuse de Traian Naum și Emil Butnaru în anii ’80 pentru acest 

masiv vor fi indexate, iar pe baza lor și a geodeclivității terenului se va 
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realiza o analiză spațială a accesibilității geomorfositurilor în funcție și 

de distribuția lor spațială. 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXV-a, 24-25 Martie 2018 

74 

 

Metode de analiză a rețelei hidrografice   

 
Gherasim Rareș*, Kobulniczky Bela** 

*Specializarea Cartografie, anul II, Facultatea de Geografie, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca   
**Specializarea Geografie, anul III, Facultatea de Geografie, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca   
 raresgherasim10@yahoo.com  
 
Cuvinte cheie: geografice, metode, evoluție, interdisciplinar  
 
În vederea înțelegerii realității geografice, putem defini demersul 

prezentei cercetări ca fiind o extinderea direcțiilor de studiu actuale 

prin utilizarea unor metode moderne. Astfel lucrarea noastră își 

propune să surprindă aspecte legate de evoluția spațio-temporală a 

arealului de studiu (reprezentat de zona periurbană a Municipiului 

Reghin, Jud. Mureș) prin evidentierea unui ansamblu interdisciplinar 

dintre tehnicile de prelucrare digitală a modelelor reprezentate (G.I.S. , 

modelare 3D , remote sensing) și rezultatul practicii de pe teren 

(concretizată prin prelevarea de probe și folosirea echipamentelor de 

laborator).  

În această manieră lucrarea va evidenția o serie de modele 

morfometrice abordate atat în perspectiva spațio-temporală cât și în 

ceea ce privește diversitatea metodologică. Deasemenea un rol 

important îl au și procedeele de procesare, interpretare și extragere al 

datelor de pe diverse materiale cartografice și relaționarea acestora cu 

imaginile satelitare (Landsat, Sentinel). Etapa finala a lucrări 

evidențiază calitățile hidrochimice al apelor din arealul de studiu și 

impactul pe care îl au în modelarea albiei. 

Așadar, cercetarea noastră va încerca să valorifice potențialul de studiu 

în evoluția spațio-temporală și prognoza evolutivă al elementului său 

central reprezentat de râul Mureș și afluenții săi din arealul periurban 

al Municipiului Reghin. Asupra finalității lucrării își vor lasa amprenta și 
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viitoarele cercetări ce vizează în speță, crearea, pentru zona de studiu, 

a unei baze de date obținute cu ajutorul tehnologiei radar și al 

programelor de procesare din domeniu.  
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Evaluarea impactului asupra mediului al spațiilor rezidențiale 

din comuna Balotești  

 
Bălan Nicoleta Georgiana  

Specializarea Geografia Mediului, anul III, Facultatea de Geografie, 
Universitatea din București  
 nicoleta.balan19@yahoo.com  
 
Cuvinte cheie: spațiu rezidențial, dinamică, G.I.S, probleme de mediu  
 
Lucrarea are ca scop urmărirea evoluției spațiului rezidențial într-o 

comună ce a făcut parte în trecut  din Sectorul Agricol Ilfov, iar   în 

prezent   face parte din aria metropolitană a municipiului București.  

Dinamica spațiului rezidențial s-a efectuat cu ajutorul hărții topografice 

1: 25 000 din anul 1970 și a ortofotoplanului din anul 2006, iar aceastea 

au fost prelucrate cu ajutorul software-ului ArcMap 10.3. Ulterior au 

fost analizați și factorii ce au favorizat această dinamică. Să fie distanța 

față de capitală factorul principal? 

Iar ca un al doilea obiectiv, lucrarea urmărește percepția populației 

asupra calității mediului interior prin aplicarea unui chestionar complex 

ce are ca idee de ansamblu activitățile de zi cu zi din ce pot avea un 

impact asupra sănătății acestora, dar și asupra mediului înconjurător. 

Deși evoluția spațiului rezidențial este un factor important din punct de 

vedere economic pentru comuna Balotești, lucrarea are  ca scop și 

evaluarea impactului asupra mediului. Se urmăresc problemele 

generate de creșterea gradului de antropizare, dar și de atitudinea 

antroponcentristă a populației cu privire la protejarea mediului. 

 A fost luată în calcul și o perspectivă de viitor, și anume dacă evoluția 

aceasta va avea și un grad mai mare de dezvoltare, ce probleme mai 

grave pot apărea dacă gestionarea aceasta va scăpa de sub control?  
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Rolul educației ecologice privind protecția mediului. Studiu 

de caz: județul Satu Mare   

 
Bujor Liliana  

Master Evaluarea impactului asupra mediului, anul I, Facultatea de 
Ecologie și Protecția Mediului, Universitatea Ecologică din București  
 lilianabujor@yahoo.com  

 
Cuvinte cheie: educația ecologică, populația școlară, protecția mediului, 
rolul educației sustenabile  
 
Studiul Rolul educației sustenabile cu privire la protecția mediului este 

o problemă de actualitate ce intră în sarcina tuturor oamenilor prin 

acțiunea fiecărui individ în parte, dar și a societății în ansamblu. Acest 

deziderat se face vizibilă legătura dintre protecția mediului și 

dezvoltarea durabilă. Scopul educației ecologice raportat la mediu este 

de a instrui și a forma tinerii din rândul populației școlare, dar și adulții 

să dobândească cunoștințe legate de mediul în care își desfășoară 

activitatea, să le formeze priceperi pentru a putea conlucra pentru un 

scop comun, acela de a atinge și de a menține un echilibru dinamic 

între calitatea vieții și calitatea mediului.  

Studiul de caz Raportul privind educația ecologică în județul Satu Mare, 

exemplifică situația la nivelul anului 2016 în rândul populației adulte și 

cadrelor didactice care au un rol determinant  în sistemul educațional 

de implementare la toate nivelurile (grădinițe, învățământ primar, 

învățământ liceal).  Metodele şi tehnicile folosite au fost adaptate în 

funcţie de grupele de vârstă ale copiilor, fiind grupate în șase categorii 

comunicare, explorare sistematică a realităţii obiective, acţiunea 

practică, de instruirea informaţională, completată cu metoda de teren 

și, metoda de birou.  

Rezultatele cercetării au demonstrat că totalul de 131 puncte este 

pentru cei care dețin informații despre mediu, 118 puncte reprezintă 

însumarea populației active care au cunoștințe medii despre rolul 
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educației ecologice cu privire la protecția mediului, 78 de puncte, și cel 

mai mic scor, aparținând persoanelor care au cunoștințe minime sau 

sunt puțin implicate în activități de protecția mediului. De remarcat 

faptul că indiferent de domeniul în care activează, populația 

sătmăreană este foarte bine informată despre acțiunile privind 

protecția mediului.  
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Evaluarea serviciilor ecosistemice culturale generate de 

locurile de joacă din Municipiul București  

 
Vrînceanu Alexandra-Roxana  

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 
Geografie, Universitatea din București  
 vrinceanu.alexandra94@yahoo.com  
 
Cuvinte cheie: servicii ecosistemice, locuri de joacă, culturale  
 
Serviciile ecosistemice culturale sunt asociate beneficiilor imateriale de 

care oamenii se pot folosi în scopuri recreative, estetice sau spirituale. 

În vederea satisfacerii nevoilor copiilor, locurile de joacă au suferit 

numeroase modificări de-a lungul timpului, însă scopul a rămas același: 

spațiile de joacă trebuie să asigure dezvoltarea fizică, socială și psihică a 

copiilor. 

Scopul studiului este de a analiza serviciile ecosistemice culturale 

generate de locurile de joacă din Municipiul București, pe baza unor 

studii de caz reprezentative. Obiectivele studiului sunt (1) analiza 

tipologiilor locurilor de joacă, (2) evaluarea fluxurilor de vizitatori din 

locurile de joacă selectate și (3) evaluarea capacității locurilor de joacă 

de a furniza servicii culturale. 

Au fost analizate 616 locuri de joacă, la nivelul cărora a fost realizată 

analiza dotărilor și estimarea fluxurilor de vizitatori. Studiul detaliat a 

fost efectuat pe un eșantion reprezentativ de 7 locuri de joacă, pe baza 

criteriilor de selecție obținându-se detalii despre capacitatea acestora 

de a oferi servicii ecosistemice culturale. Evaluarea a avut la bază 

chestionare aplicate vizitatorilor pe timpul weekendului și în cursul 

săptămânii. 

Rezultatele studiului arată că serviciile culturale generate de locurile de 

joacă sunt reflexia înglobării de facilități pentru fiecare spațiu de joacă. 

Principalele aspecte sunt legate de accesibilitate, importantă pentru 
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82% dintre persoanele chestionate în alegerea locului de joacă, 

prezența diferitelor dotări, cu un procent de 36% și siguranța pe care o 

oferă aceste spații, criteriu important pentru 25% dintre aceștia. Astfel, 

cu cât confortul și siguranța locuitorilor vor fi mai mari, cu atât gradul 

de satisfacție în raport cu spațiul de joacă va crește, iar capacitatea 

locului de joacă de a genera servicii culturale va fi semnificativă. 

Evaluarea serviciilor ecosistemice generate de locurile de joacă oferă 

informații necesare pentru elaborarea unor soluții eficiente în scopul 

maximizării beneficiilor pe care le pot oferi aceste spații.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXV-a, 24-25 Martie 2018 

81 

 

O abordare teoretică a aplicabilității tehnicilor SIG în 

cercetările din domeniul turismului  

 
Șorea Ionuț*, Urzică Andrei** 

Specializarea Planificare teritorială, anul III, Facultatea de Geografie şi 
Geologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 
Master Geomatică, anul I, Facultatea de Geografie şi Geologie, 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi  
 sorea_petronel@yahoo.com  
 
Cuvinte cheie: SIG, turism, bază de date, analiză spațială 
 
În prezent, turismul joacă un rol important în economia multor țări. 

Impactul turismului asupra comunităților și modul în care acesta poate 

fi organizat ar trebui să prezinte un mare interes pentru autoritățile 

locale în contextul în care sustenabilitatea acestui domeniu este pusă 

în joc. Importanța folosirii Sistemelor Informatice Geografice (SIG) 

derivă din abordarea spațială a cercetărilor în turism. În ultimele 

decenii, tehnologia a evoluat în așa fel încât a devenit indispensabilă în 

domeniile de cercetare. Dată fiind complexitatea și capacitatea de 

stocare a unui volum imens de date, Sistemele Informatice Geografice 

reprezintă un mijloc de studiere și analizare a fenomenului de turism. 

Prezentul studiu vizează posibilitățile Sistemelor Informatice 

Geografice de a genera conținut de înaltă calitate prin gestionarea 

datelor, crearea de layout-uri și de analiză spațială. Lucrarea vizează 

totodată enumerarea domeniilor de aplicabilitate a Sistemelor 

Informatice Geografice (gestionarea destinațiilor turistice, planificarea 

rețelei de transport, evaluarea accesibilității la facilitățile și atracțiile 

turistice, analiza geodemografică a pieței etc.). Metodele și tehnicile pe 

care le oferă Sistemele Informatice Geografice au aplicabilitate în sfera 

cercetărilor în turism. Astfel, după prezentarea unor informații 

generale despre SIG, actualul studiu se concentrează pe aplicabilitatea 

programelor SIG în turism. Prima parte privește tipologia datelor, sursa 
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și gestionarea lor. Crearea de layout-uri și folosirea de straturi tematice 

sunt analizate în partea a doua, în timp ce analiza spațială a datelor 

este detaliată în ultima secțiune a lucrării.   
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Identificarea influenței infrastructurilor verzi-albastre asupra 

temperaturii în Municipiul București. Studiu de caz: Parcul și 

lacul Herăstrău    

 
Popa Ana-Maria  

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 
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Cuvinte cheie: infrastructura verde-albastră, parc, lac, Herăstrău, 
Municipiul București 
 
Umanitatea în momentul de față se confruntă cu schimbări majore ale 

climei. Sub diferite aspecte aceasta este influențată de activitățile 

umane, dar și de cursului firesc al evoluției. Cert este că aceste 

schimbări influențează habitatele umane, nu doar pe cele naturale, 

însă studiile indică o diminuare a influenței acestor schimbări prin 

angrenarea mediului antropic cu cel natural. Lucrearea are ca scop 

determinarea influenței factorilor naturali reprezentați de 

infrastructurile verzi-albastre asupra celei mai frecvente schimbări 

climatice și anume temperatura. Obiectivele studiului sunt 

determinarea temperaturii reflectate de diferitele suprafețe (1) și 

analiza influenței infrastructurilor verzi-albastre asupra temperaturii 

reflectate (2).  

Pentru realizarea studiului s-au utilizat imagini satelitare Landsat 4-5, 7 

și 8 pe perioada 1984-2017 din care au fost extrase temperaturile 

reflectate de suprafața terestră și determinate mediile anotimpuale. 

Ulterior a fost realizată analiza hot-spot pentru identificarea zonelor 

cele mai afectate. 

Rezultatele indică faptul că infrastructura verde-albastră fără doar și 

poate are un rol de reducere a temperaturilor în mediile urbane. 

Potențialul lor variază în funcție de mai mulți parametrii.  Efectul se 

mailto:anamariapopa07@gmail.com


Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXV-a, 24-25 Martie 2018 

84 

 

resimte pe o rază de 1-1.5 km cu diferențe în funcție de morfologia 

zonei sau tipul și înălțimea clădirilor învecinate. 

Pentru o analiză complexă trebuie să se țină seama de o multitudine de 

aspecte. Printre acestea sunt reamintite: suprafețele pe diferite tipuri 

de utilizare ale terenurilor, mărimea luciului de apă, densitatea 

arborilor, direcția și intensitatea vântului ce traversează suprafața 

lacului etc.   

În concluzie, studiul reprezintă o direcție de cercetare asupra mediilor 

antropice din perspectiva termică cu posibilități de determinare a 

zonelor vulnerabile la stres termic și a celor unde necesită reducerea 

efectului de insulă de căldură.  
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