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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 știu că la Bucureşti se organizează 

un eveniment care le permite să-și 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 XXVII-a a Simpozionului Național al Studenților Geografi, se 

va desfășura în perioada 27-28 martie 2021, 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), Society for Urban Ecology, 

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, Integraph Computers 

Services, Institutul de Geografie al Academiei Române, Regia 

Națională a Pădurilor și ESRI România. La aceștia, s-au adăugat în 

acest an firmele ProBioDiversitas, Multidimension și Vego Holdings. 

În programul Simpozionului Național al Studenților Geografi, după 

cuvântul de deschidere al conducerii Facultății de Geografie, vom 

avea mai multe prezentări din partea partenerilor noștri în 

organizarea acestei ediții, care sperăm noi să vă ajute să înțelegeți 

care sunt provocările pieței muncii în viitor.  
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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, Cluj-Napoca, Constanța, 

Suceava și Timișoara. La această ediție s-au înscris 35 de lucrări 

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

mare actualitate. De remarcat sunt în special cele două lucrări ale 

elevilor de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, care vor 

deschide un capitol nou în istoria Simpozionului, prin prezentarea 

rezultatelor pe care le-au obținut în cadrul proiectului Horizon 2020 

PULCHRA. 

Riscurile și hazardurile naturale în relație cu activitățile umane, 

calitatea componentelor mediului, 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 prin contribuția tuturor 

partenerilor evenimentului; 

- 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; 
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- 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 Gabriela Apostol, oferit de Centrul Carpato-Danubian 

de Geoecologie, pentru cea mai bună cercetare promovată de 

elevii din învățământul preuniversitar; 

- 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. 

- Premiul Multidimension pentru cea mai buna lucrare de 

modelare a sustenabilității mediului; 

- 3 participări gratuite la Conferinta Națională online „Lumea 

Geospațială” oferite de Intergraph Computers Services; 

- 10 participări gratuite la webminarul Tehnologiile viitorului 

oferite de Intergraph Computer Services; 

- 10 participări gratuite la cursul online Inițiere în planificarea 

strategică, principii de planificare, metodologii - 3 zile 4 h pe zi; 

- 3 sesiuni de coaching 1 la 1 - Gabriela Marin. 

Tuturor participanților Simpozionului Național al Studenților 

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

continuare pasiune și resurse în impunerea geografiei în cercetarea 

ştiinţifică şi societatea românească. 

 

Comitetul de organizare, 

27.03.2021 
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CENTRUL DE CERCETARE A MEDIULUI SI EFECTUARE A 

STUDIILOR DE IMPACT – 25 DE ANI DE ISTORIE 

 

 

Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor de Impact 

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

cu statut de Centru de Cercetare în cadrul Universităţii din 

Bucureşti. Fondatorii CCMESI sunt profesorii Valer Trufaş şi Maria 

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

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

rezultate ştiinţifice sub îndrumarea profesorilor şi cercetătorilor cu 

experienţă în domeniul analizei şi evaluării mediului.  

În activitatea CCMESI au fost şi sunt implicate cadre didactice 

universitare, cercetători, postdoctoranzi, doctoranzi, masteranzi, 

studenţi şi chiar liceeni de excepţie.  

CCMESI a beneficiat de-a lungul timpului de recunoaşterea 

Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 

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

Principalele domenii de expertiză ale CCMESI sunt conservarea 

diversităţii biologice, ecologia peisajelor rurale şi urbane, evaluarea 

impactului asupra mediului, planificare urbană şi rurală, sisteme 

informaţionale geografice (GIS) şi chimia mediului.  

Printre obiectivele activităţii CCMESI se numără:  

• oferirea de soluţii practice pentru probleme de mediu 

actuale,  

• promovarea conceptului de dezvoltare durabilă în 

România,  

• dezvoltarea de parteneriate de cooperare cu universităţi, 

institute şi centre de cercetare, autorităţi locale şi 

naţionale, organizaţii non-guvernamentale,  

• oferirea de oportunităţi de pregătire a tinerilor cercetători 

interesaţi de programele de cercetare a mediului. 

Conservarea biodiversităţii a constituit o temă importantă încă de 

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

să fie extinsă la nivel naţional. Majoritatea proiectelor de cercetare 

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

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

Laurențiu Rozylowicz şi CS III dr. Marius Lucian Matache. 

Una dintre primele teme de cercetare a fost Studiul geoecologic al 

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

de dezvoltare spaţială a acestui teritoriu şi proiecţia lor în calitatea 

mediului. Tot în această perioadă a fost realizat studiul Starea 

mediului în depresiunile intracarpatice, iar începând cu anul 1999 – 

Amenajarea, protecţia şi gestiunea spaţiilor naturale şi sensibile în 

sprijinul evaluării Capitalului Natural al României. 

Primul proiect complex din sud-vestul României a fost proiectul 

LIFE Nature LIFE00NATRO/0007171 Parcul Natural Porţile de Fier – 

gestiunea şi conservarea habitatelor şi speciilor. Prin intermediul 

acestui proiect au fost puse bazele administraţiei Parcului Natural 

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

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

de conservare a speciilor şi habitatelor naturale, o atenţie specială 

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

acvatice. În cadrul acestui proiect, în parteneriat cu Centrul 

Carpato-Danubian de Geoecologie, a fost derulată o amplă 

campanie de informare şi educare a populaţiei. Proiectul a fost 

continuat prin două granturi de cercetare, Biodiversitate, 

naturalitate şi funcţionalitatea ecosistemelor din Munţii Banatului – 

protecţie, conservare şi gestiune socială şi Structura şi distribuţia 

habitatelor în Parcul Natural Porţile de Fier, ambele finanţate de 

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

derulate trei granturi de conservare a țestoasei lui Hermann. 

Continuitatea prezenţei ştiinţifice a CCMESI în Parcul Natural Porţile 

de Fier a fost asigurată şi prin implicarea membrilor CCMESI în 

asigurarea unui management eficient al acestei arii protejate. 

Astfel, de la înfiinţarea Consiliului Ştiinţific al Parcului Natural 

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

pentru funcţionarea ariei protejate. 

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

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

ştiinţific al acţiunilor de conservare. În acest spaţiu CCMESI a 

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

protejată mare creată cu sprijinul CCMESI), a aplicat metode 

inovative de monitorizare a carnivorelor mari (radiotelemetrie, 

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

conflictelor cu comunităţile umane. Finanţarea acestor iniţiative a 

fost asigurată prin proiectele LIFE02NAT/RO/8576 – Conservarea 

in-situ a carnivorelor mari din Judeţul Vrancea şi 

LIFE05NAT/RO/000170 – Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a 

carnivorelor mari din Judeţul Vrancea. 

După anul 2005, Centrul s-a implicat în îmbunătăţirea 

managementului Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior. 

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

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

realizat studii detaliate de evaluare a potenţialului biologic şi a 

exploatării biologice, s-a evaluat impactul asupra mediului al 

activităţilor umane şi s-au realizat paşii necesari pentru realizarea 

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

baza promovării unor măsuri tehnice de conservare, relevante în 

acest sens fiind realizarea de canale, repararea digurilor, 

decolmatarea unor structuri hidroameliorative existente. 

În prezent este în derulare un contract LIFE privind îmbunătăţirea 

statutului de conservare al speciilor şi habitatelor prioritare din 

zona umedă Porţile de Fier. 

Calitatea mediului a reprezentat un domeniu de interes continuu 

pentru colectivul CCMESI, exprimat prin numărul mare de proiecte 

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

au concentrat în direcţii complementare precum: evaluarea 

impactului antropic asupra mediului, ecologie urbană şi rurală, 

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

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

Cristian Ioan Iojă. 

Primele programe de cercetare, realizate în parteneriat cu diferite 

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

precum analiza calităţii apelor subterane, dinamica aşezărilor 

umane şi a utilizării terenurilor, evaluarea calităţii mediului în 

diferite ecosisteme urbane, preponderent din Câmpia Română. 

Între 1994-1999 CCMESI a participat la fundamentarea Planului 

Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, fiind implicat direct în 

realizarea studiului Direcţii, sensuri şi intensităţi de dezvoltare a 

Municipiului Bucureşti, coordonat de Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism Ion Mincu. 

În cadrul unor echipe pluridisciplinare, CCMESI a participat în 

perioada 2005-2009 la realizarea rapoartelor de mediu necesare 

obţinerii avizelor de mediu pentru PUZ-urile unor noduri 

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

autostrăzilor Bucureşti-Constanţa şi Bucureşti-Braşov sau raportul 

de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal – zona 

aglomeraţiei urbane şi zona metropolitană ale Municipiului 

Bucureşti. 

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

impactul asupra mediului pentru diferite obiective precum 

platforme industriale sau parcuri urbane, dar şi bilanţuri de mediu 

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

alimentări cu apă, etc. 

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

Parteneriate, CEEX) au fost concentrate pe problematica calităţii 

mediului în cadrul zonelor metropolitane din România (cu o privire 

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

gestionarea integrată a deşeurilor sau calitatea mediului în spaţiile 

rezidenţiale, până la soluţii interdisciplinare convergente în 

amenajarea teritoriului şi în structurarea sistemului de transport, 

orientate către dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii vieţii. 



 
 

xix 
 

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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Caracteristicile efectului de șemineu din situl cu permafrost de 

altitudine joasă de la Detunata Goală, Munții Apuseni 

 

Adrian Ilie (1), Calisevici Sabina (2), Niculita Bogdan Andrei (1), Radu 

Sebastian (1) 

Specializarea Geografia Turismului, licență anul II (1), Master 

Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru, anuI I (2), 

Facultatea de Geografie, Universitatea din București  

bogdanniculita94@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: permafrost de altitudine joasă, gradient termic, efect de 

șemineu, grohotiș, Detunata Goală 

  

Fenomenul care susține persistența multianuală a gheții în 

grohotișurile reci de la altitudini joase din zonele temperate este 

cunoscut sub denumirea de efect de șemineu, acesta contribuind la 

menținerea unor anomalii termice în anumite areale, atât în sezonul 

cald cât și în cel rece. Acest fenomen a fost documentat și descris în 

diverse situri de altitudine joasă din Europa sau Asia. Anterior, la nivelul 

grohotișului din situl Detunata Goală a fost identificată existența unor 

areale calde și reci și a proceselor de absorbție/exfiltrație, precum și 

sectoarele de manifestare a acestora. Prezentul demers aduce 

informații noi legate de distribuția spațială a zonelor termice 

identificate, sezonalitatea regimului termic și caracteristicile circulației 

aerului în grohotiș. În vederea obținerii topografiei de detaliu a 

arealului, precum și a modului de distribuție a zăpezii în zonele 

calde/reci au fost realizate zboruri succesive cu drona, în urma cărora 

au fost create, pentru zona de studiu, un ortofotoplan și un model 

numeric al terenului (MNT) la rezoluție spațială mare (2 cm).  

Totodată, s-a realizat cartarea zonelor cu anomalii termice pozitive, 

aerofotografierea succesivă în luna decembrie arătând conturul precis 

al zonelor calde și modificarea acestora pe durata a 3 zile. Pe MNT au 
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fost realizate profiluri transversale corespunzătoare arealelor calde, 

fiind observată o formă ușor convexă a acestora. Măsurătorile cu 

anemometrul ultrasonic indică direcția circulației (identificându-se 

astfel cu exactitate zonele de absorbție și de ieșire) și viteza curentului, 

aceasta fiind cuprinsă în intervalul 0.1 – 0.8 m/s. Utilizându-se Ciocanul 

Schmidt, s-a vizat determinarea diferențelor de duritate a rocii, acestea 

putând fi considerate un indicator al proceselor și caracteristicilor 

termice diferite, dar și reologiei depozitului de grohotiș. Astfel, se 

observă o tendință de creștere a durității blocurilor, odată cu 

depărtarea de aria-sursă, precum și o asociere a durității scăzute în 

sectoarele calde, supuse mai frecvent variațiilor de temperatură și 

umiditate. 
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Metodologia de calculare a Indicelui de Apă Diferențială 

Normalizată (NDWI) utilizând imagini satelitare Sentinel 2  

 

Avram Emilia 

Master Climatologie și Resurse de Apă, anul II, Facultatea de Geografie, 

Universitatea din București   

emilia.avram97@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: imagini satelitare, metodologie, NDWI, Sentinel 2, GIS 

 

Imaginile de teledetecție au fost utilizate de mult timp în evaluarea 

resurselor de apă. Există diverse metode pentru extragerea 

informațiilor despre suprafețele acoperite de apă din imaginile 

satelitare. Lucrarea are scopul de a prezenta metodologia de calculare 

a Indicelui de Apă Diferențială Normalizată (NDWI) utilizând imagini 

satelitare Sentinel 2. În prima parte sunt expuse etapele de lucru, 

urmate de prezentarea rezultatelor. Există trei metode prin care se 

poate calcula indicele NDWI, metode dezvoltate de autori diferiți și sub 

forme diferite: Gao (1996) sub forma NDMI (Indicele de Hidratare 

Diferențială Normalizată), McFetters (1996) sub formă de NDWI 

(Indicele de Apă Diferențială Normalizată) și Xu (2006) sub formă de 

MNDWI (Indicele de Apă Diferențială Normalizată Modificat). Imaginile 

satelitare suferă modificări pentru a rezulta indicii, acestea realizându-

se cu ajutorul aplicațiilor SNAP (Sentinel Apllication Platform), QGIS și 

ArcGIS.  

Exemplificarea metodologica s-a facut pe Municipiul București 

(reprezentativ pentru indicele MNDWI), Câmpul Roșiori din Câmpia 

Bărăganului (reprezentativ pentru indicele NDMI) și zona de coastă a 

Mării Negre cuprinsă între Brațul Sf. Gheorghe și orașul Constanța și 

Complexul Lagunar Razim-Sinoe (reprezentativ pentru indicele NDWI). 

Prin prezentarea comparativa a celor trei areale se va scoate în 

evidență diferența dintre cele trei metode aplicate. În urma analizei s-a 
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constatat că pentru fiecare areal este potrivit un anumit indice, ieșind 

în evidență aplicabilitatea acestora. 
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Terasele marine din Dobrogea Centrală (Podișul Casimcei). 

Primele evidențe privind repartiția, extensia și mișcările 

crustale verticale 

 

Berbecariu Alexandru  

Specializarea Geografie, licență an II, Facultatea de Geografie, 

Universitatea din București  

alexberbecariu@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: Podișul Casimcei, morfometrie, terase marine, falii 

 

Podișul Casimcei reprezintă un platou peneplenizat care se suprapune 

peste una dintre cele mai vechi unități tectonice din bazinul Mării 

Negre, prezentând în alcătuire șisturi verzi de vârstă proterozoică. 

Acest podiș este incizat de către valea Casimcei și prezervă pe fațada 

estică suprafețe cvasiorizontale care ar putea reprezenta indicatori ai 

evoluției nivelului mării. Acest studiu propune să identifice distribuția și 

extensia suprafețelor cvasiorizontale anterior menționate ca urmare a 

analizei morfometrice din cele două situri (Ceamurlia – în nord și lacul 

Tașaul – în sud), utilizând EU-DEM ca model digital al terenului. Au fost 

identificate 6 niveluri de posibile terase marine cu altitudini care 

variază de la 2 la 50 m și au fost aproximate posibilele vârste ale 

acestora. Totodată, această analiză subliniază tendința de înălțare a 

sectorului nordic al podișului Casimcei, situat între faliile Peceneaga-

Camena și Ostrov-Sinoe, fapt care se reflectă prin intermediul unei 

distribuții hipsometrice distincte ale suprafețelor cvasiorizontale 

existente în cele două situri (un decalaj de aproximativ 5-6 m). Această 

distribuție distinctă a fost explicată prin intermediul unei serii de 

transecte trasate perpendicular pe aliniamentul faliei Ostrov-Sinoe. 
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Analiza rezultatelor contribuie la stabilirea unor categorii de 

atractivitate a zonelor din România pe baza prețului imobiliarelor. 

Astfel, se poate realiza o cartografiere a atractivității spațiului 

geografic, care să evidențieze teritoriile care beneficiază de o poziție 

mai favorabilă, justificată de accesibilitatea la o serie de factori naturali 

sau artificiali care conferă un avantaj în raport cu celelalte. În 

consecință, este posibilă cuantificarea incidenței acestor factori pentru 

a stabili valoarea monetară a atractivității spațiului românesc, 

favorizând comparațiile între anumite teritorii. 
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Modelarea vulnerabilității mediului urban la contextul climatic 

actual prin date cu acces liber și tehnici GIS 

 

Boerescu Cristian 

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București  

cristianboerescu977@gmail.com    

 

Cuvinte cheie: climat, reziliență, infrastructuri verzi, urban, teledetecție

  

Avansul în tehnologie a condus la facilitarea accesului liber la 

informație iar prin mijloacele potrivite, informația devine o unealtă 

puternică în determinarea vulnerabilității societății în fața schimbărilor 

climatice. Deoarece 55,7% din populația globală se regăsește în mediul 

urban în anul 2019 conform Băncii Mondiale, selectarea arealului de 

studiu urban este justificată. În acest sens este delimitat cartierul 

rezidențial colectiv Drumul Taberei din Sectorul 6 al Municipiului 

București, cu o populație de aproximativ 300.000 domiciliată în circa 

36.000 de apartamente.Primul argument adus afirmației de mai sus 

constă în faptul că s-a putut identifica axa centrală de spații comerciale 

a cartierului ca fiind vulnerabilă climatic prin suprapunerea 

suprafețelor încinse impermeabile (37oC), grupurilor mari de persoane 

și segmentelor vulnerabile ale societății în context spațial, totul prin 

date cu acces liber: calculul și clasificarea supervizată la nivel de pixel a 

imaginilor multispectrale LANDSAT 08 (suprafețele impermeabile și 

temperatura lor) și selectarea strategică și trecerea în context spațial a 

listelor autorităților.  

Cuantificarea în teren a adaptărilor climatice conjugate (reabilitări 

termice) și individuale (unități climatizare) în contextul poziției și 

orientării clădirilor reliefează problemele cărora le sunt adresate. 
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Rezultatele arată o climatizare intensă a clădirilor cu orientare N-S și o 

etanșeizare puternică a clădirilor cu orientare V-E. Configurația 

interioară face ca ventilația naturală să fie blocată în primul caz iar în 

următorul lumina naturală să încălzească doar jumătate din 

apartamente.Prin natura lor, infrastructurile verzi urbane răspund la 

aceste carențe relevante pentru omul urban via multifuncționalitate și 

conectivitate, astfel impactul este resimțit dincolo de partea percepută 

în teren întrucât caracterul sistemic denotă implicații într-o paletă largă 

de domenii: schimbări climatice, transport, eficiență energetică, 

educație ecologică, ș.a.m.d. . Studiul este relevant din perspectiva 

actualității tematicii și pune în valoare practicalitatea datelor cu acces 

liber și a subtilităților regăsite în teren ce pot fi folosite în avantajul 

cercetătorului.  
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Rețelele comunitare organizate pe Facebook - o sursă de date 

pentru identificarea problemelor de mediu din Municipiul 

București 

 

Botea Anamaria-Francesca (1), Dan Ioana-Diana (2), Sbiera Alexandra 

(3), Tufeanu Daria-Elena (4) 

Specializarea Geografia Mediului, licență anul I, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București  

daria.tufeanu@s.unibuc.ro 

 

Cuvinte cheie: comunități, online, București, probleme de mediu  

 

Comunitățile create în mediul online aduc împreună persoane 

caracterizate de homofilie – membri ce au similaritate prin apartenența 

la un cartier, apropierea locuinței de un parc, un deziderat sau o 

problemă. Scopul lucrării noastre este acela de a analiza modul în care 

grupurile formate în mediul online din București comunică sau atrag 

atenția asupra unor probleme de mediu sau de calitate a vieții. 

Comunitățile cartierelor sau ale prietenilor acestora respectiv ale 

parcurilor mari din oraș ne-au oferit posibilitatea să identificăm 

distribuția spațială a temelor de interes din București, numărul 

persoanelor asociate, scopurile declarate și frecvența problemelor din 

această entitate urbană. Am realizat astfel o anchetă sociologică a 

datelor ahivate pe Facebook în 68 de grupuri identificate și active 

pentru un ciclu de cercetare cuprins între 1 decembrie 2020 și 28 

februarie 2021. A rezultat o bază de date de tip small data din care au 

putut fi decelate o serie de elemente semnificative pentru scopul 

nostru. 

Etapele cercetării au cuprins: a. idenficarea grupurilor prin metoda 

generatoarelor de nume (cartier, parc, prietenii, cetățean, sector); b. 

înregistrarea atributelor acestora (număr de membri, anul înființării, 
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scopul grupului); c. înregistrarea postărilor cu privire la probleme de 

mediu sesizate (poluarea aerului, a apei, degradarea solului, 

defrișări/toaletări arbori) sau de calitate a vieții (starea drumurilor, a 

trotuarelor, a spațiilor verzi, locurile de parcare sau disfuncționalitățile 

legate de asigurarea căldurii și a apei calde); d. reclasificarea acestora 

pentru o mai mare rigoare a analizei datelor; e. spațializarea 

elementelor colectate/analizate. Pentru a spori relevanța analizei, ne-

am propus extinderea studiului la o perioadă de cel puțin un an de zile, 

urmărirea sesizărilor făcute de cetățeni și răspunsul autorităților la 

acestea. 
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Aspecte legate de planificarea urbană și utilizarea teritoriului în 

Japonia și Bhutan Studii de caz: Fujiyoshida, Prefectura 

Yamanashi, Japonia vs Thimphu, Districtul Thimphu, Bhutan 

 

Cazacu Cristian 

Master Planificarea teritorială și managementul localităților urbane și 

rurale, anul I, Facultatea de Geografie, Universitatea din București  

cazacucristian19@yahoo.ro  

 

Cuvinte cheie: planificare, teritoriu, GIS, urban, comparație 

 

Lucrarea noastră urmărește comparativ modul în care diferite aspecte 

legate de planificarea urbană japoneză și bhutaneză reies din analize 

teritoriale, utilizând o serie foarte largă de date opensource din 

domeniul GIS și parțial teledetecție. Studiile de caz alese vor fi 

prezentate comparativ și vor proveni din mediul montan, pentru a 

exista o paletă de trăsături comune. Acestea sunt municipiul 

Fujiyoshida, Prefectura Yamanashi, Japonia și Thimphu, Districtul 

Thimphu, Bhutan. Dintre elementele planificării urbane analizate, 

amintim: amplasarea clădirilor, dispunerea tramei stradale, regimul de 

înălțime, frecvența spațiilor verzi, calitatea și logica infrastructurii, 

discrepanțe teritoriale, cât și multe alte elemenete. Nu în ultimul rând, 

se vor urmări și o serie de difuncționalități ale planificării din 

perspectivele europene sau naționale. 

De asemenea, lucrarea va concentra și analize asupra unor date 

cantitative și calitative ale utilizării terenurilor la scara unităților 

administrativ-teritoriale din studiile de caz, utilizând date opensource și 

axându-ne pe cunoștințele de GIS și teledetecție.Se vor găsi o serie de 

elemente comune între cele două orașe luate în analiză, cât și o serie 

de particularități legate de influența tradițională, specific local și 

adaptarea la condițiile de relief. De asemenea, vor fi luate în calcul ca 
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factori de influență (pe plan secundar) și cei socio-economici și 

culturali.
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Utilizarea Tehnicii Structure from Motion și a datelor LiDAR în 

analiza schimbărilor geomorfometrice și impactul exploatărilor 

de argilă asupra evoluției alunecărilor de teren 

 

Ciotină Mihai-Cosmin 

Master Geomatică, anul I, Facultatea de Geografie și Geologie, 

Universitatea  Alexandru Ioan Cuza  din Iași 

 

 cosminciotina@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: Alunecări, carieră, GIS, Dronă, Lețcani 

 

Alunecările de teren sunt procese foarte întâlnite în Podișul Moldovei. 

Acestea în mod firesc sunt rezultatul simbiozei dintre caracteristicile 

substratului geologic, deplasare gravitațională influențată de pantă, 

aportul de apă provenit din precipitații etc. Dar pe lângă acești factori 

naturali, și omul prin activitățile sale poate contribui la declanșarea 

alunecărilor de teren prin destabilizarea versanților. Lucrarea de față își 

propune să arate modul cum exploatările de argilă au dus la o 

destabilizare a unui versant ce a determinat declanșarea unei mici 

alunecări de teren localizată pe dealul Holmului, parte a Colinelor 

Bahluiului. Este vorba despre o alunecare de teren declanșată în cadrul 

corpului de alunecare a altei alunecări de teren mai veche.  

Rezultatele acestui studiu sunt rodul a o serie de etape, cum ar fi etapa 

de teren și etapa de procesare a datelor. Prima etapă a avut loc în 

toamna anului 2019, etapă in care am realizat o ridicare topografică a 

alunecării, iar etapa de birou a constat în utilizatrea tehnicii "Structure 

from Motion" ca în final să opținem un Model Numeric al Terenului cu 

o rezoluție spațială foarte bună. Comparând topografia zonei în anul 

2018 cu topografia acesteia din anul 2012 (MNT obținut din 

interpolarea datelor LiDAR) și cu hărțile topografice 1:5000 din anii '80 
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observăm o evoluție considerabilă a alunecării de teren, iar acest lucru 

ne confirmă faptul că expoatările de argilă din acea carieră de 

dimenisiuni mici au dus la declanșarea acestei alunecări de teren, iar 

acea alunecare de dimensiuni mici are potențialul de a evolua spre o 

alunecare de dimensiuni mai mari. 
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Rezultate preliminarii asupra condițiilor bioclimatice din 

Podișul Bârladului 

 

 Corocăescu Alexandru-Constantin (1), Baltag Andreea-Maria (2) 

Specializarea Geografie, licență anul II (1), Specializarea Planificare 

teritorială, licență anul II (2), Facultatea de Geografie și Geologie, 

Universitatea  Alexandru Ioan Cuza  din Iași  

alexandrucorocaescu567@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: thermo-hygrometric index, relative strain index, 

windchill, ITU, Podișul Bârladului 

 

Acest studiu are scopul de a evidenția principalele zone de stres 

bioclimatic din Podișul Bârladului pe baza analizei și distribuției unor 

indici bioclimatici specifici regiunii. Condițiile climatice au un efect 

major asupra organismului determinând o adaptare permanentă a 

sistemelor fiziologice. Prin urmare starea de comfort sau discomfort 

este influențată direct de starea locală a vremii și de condițiile 

bioclimatice ale regiunii afectând astfel potențialul energetic uman. 

Pentru acest studiu au fost utilizate datele orare zilnice de la 12 stații 

meteorologice pentru intervalul iulie 2014 – decembrie 2019. Nouă 

dintre stații fac parte din rețeaua oficială de observații a Administrației 

Naționale de Meteorologie (Adjud, Bacău, Bârlad, Iași, Negrești, 

Roman, Tecuci și Vaslui), iar celelalte trei puncte de observații fac parte 

din rețeaua experimentală de observații meteorologice a Facultății de 

Geografie și Geologie din Iași (Cârja, Ivănești și Păun).  

Pentru analiza particularităților bioclimatice ale regiunii am utilizat 

patru indici bioclimatici: thermo-hygrometric index (THI), relative strain 

index (RSI), windchill și indicele de temperatură-umezeală (ITU). În 

urma rezultatelor obținute pe baza calculului indicilor bioclimatici 

precizați, am observat că influența altitudinii are un rol major în 
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distribuția zonelor cu stres bioclimatic. Colinele Tutovei și vestul 

Podișului Central Moldovenesc au o frecvență mare a stresului 

bioclimatic prin suprarăcire, iar pe văile Prutului și Bârladului sunt 

frecvențe mai mari a stresului bioclimatic prin supraîncălzire. Pe 

teritoriul Podișului Bârladului am putut observa o distribuție spațială 

mare a zonelor cu risc de răcire/suprarăcire și o distribuție mai mică a 

zonelor cu risc încălzire/supraîncălzire. Studiul ar putea fi important 

pentru sensibiliza publicul cu privire la riscurile condițiilor 

meteorologice critice. 
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Cartografierea și analiza distribuției spațiale a siturilor 

eneolitice din bazinul râului Ciorna pe etape cronologice și pe 

forme de relief 

 

Cuculescu Daniel 

Specializarea Geografie, licență anul I, Facultatea Biologie și Pedologie, 

Universitatea de Stat din Moldova  

Daniel1998.CCC@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: siturilor arheologice, forme de relief, GIS, Ciorna 

  

Aspectul unical a bazinului râului Ciorna din punct de vedere al 

habitatului eneolitic a fost abordat într-o anumită măsură în contextul 

efectuării unor studii asupra acestui subiect în anul 1954. Scopul 

prezentei cercetări constă: identificarea siturilor arheologice eneolitice 

și analiza amplasării așezărilor omenești din punct de vedere a 

formelor de relief în diferite etape al existenței lor în limitele bazinului 

Ciorna. Obiective studiului: cartarea siturilor arheologice eneolitice în 

baza hărților topografice (anii 80), crearea și analiza bazei de date 

geospațiale utilizând tehnicile GIS, stabilirea preferințelor comunităților 

eneolitice în alegerea locului de trai în diferite etape istorice și forme 

de relief. Zona de studiu este - bazinul râului Ciorna (294 km2) situat în 

Republica Moldova, râul Ciorna (42 km) fiind un mic afluent de dreapta 

al Nistrului. Operând cu datele disponibile, a fost creat un tablou al 

distribuției siturilor pe trei etape cronologice: timpurie (4900-4600 

î.e.n., - Precucuteni – Tripolie A), mijlocie (4600-4100 î.e.n., - Cucuteni 

A/A-B – Tripolie B1, B1B2) și târzie (4100-3100 î.e.n., - Cucuteni B – 

Tripolie B2, C1, C).  

Ca urmare a datării siturilor din acest areal doar un sit aparține fazei 

timpurii al culturii Cucuteni-Tripolie, 8 situri îi revin fazei mijlocii și 21 

situri - celei târzii. Alegerea locului de trai în diferite perioade 
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cronologie a fost impusă de diferiți factori: economici, sociali, 

geostrategici. Din toate așezările cartate se află pe: promontoriu înalt - 

13, promontoriu Jos - 4, pantă Joasă - 15. În perioada timpurie locurile 

pentru stațiuni erau alese cu preferință pe promontoriile înalte. Pentru 

perioada cronologică mijlocie, promontoriile înalte în continuare sunt 

în atenția comunităților eneolitice, însă se observă orientarea atenției 

asupra locurilor mai joase, bine poziționate, ceea ce ar indica o întărire 

a poziției comunităților din regiune. În perioada cronologică târzie 

comunitățile umane își schimbă radical opinia privind alegerea loculul 

de trai, zonele de confluență a râurilor, îndeosebi văile joase, fiind 

prioritare. Aceste date ne creează o imagine a amplasării așezărilor 

omenești în trecut și merită a fi introduse în circuitul științific pentru a 

avea o imagine mai complexă asupra modului de trai din regiunea de 

studiu. 
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Aplicație Google Earth Engine pentru identificarea navelor în 

apele zonei economice exclusive a României 

 

Deatcu Raul 

Specializarea Planificare Teritorială, licență anul III, Facultatea de 

Chimie, Biologie și Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara  

deatcu.raul@gmail.com   

 

Cuvinte cheie: Aplicație, teledetecție, detectare, vase, gratuit 

  

Prin intermediul platformei Google Earth Engine (GEE) s-a creat o 

platformă online pentru detectarea vaselor maritime folosind imagini 

satelitare Sentinel-2 MSI Level-2A, în zona apelor economice exclusive 

a României. Platforma este compusă din două mari componente: 

algoritmul de detectare al vaselor și interfața de utilizator. Algoritmul 

de detectare folosește o abordare care se bazează pe partiționarea 

histogramei, fiind compus din 5 etape de modelare a datelor: 

logaritmarea imaginii satelitare, crearea unei versiuni cu textură a 

imaginii, setarea pragului de detectare, conectarea pixelilor în obiecte 

distincte, vectorizarea rezultatului. Interfața de utilizator este compusă 

din 2 elemente: panoul de control și etichetele.  

În cadrul panoului de control sunt oferite indicații de navigare și se face 

selectarea imaginii saltelitare pentru analiză prin 3 etape: selectarea 

zonei de analiză, a datei calendaristice aferentă unei imaginii satelitare 

și selectarea acesteia din colecția de imagini satelitare. Etichetele sunt 

reprezentate de informații cu privire la persoanele implicate în lucrare. 

S-au făcut teste pentru evaluarea performanței algoritmului pe imagini 

satelitare cu 3 niveluri diferite de dificultate: scăzut, moderat și ridicat. 

Rezultatul testelor au fost satisfăcătoare, probleme reprezentând 

prezența norilor și a altor elemente perturbatoare. Unele din 

avantajele platformei sunt reprezentate de ignorarea performanței 
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stației de lucru de pe care operează utiliztorul, fiind necesară doar o 

conexiune la internet datorită conceptului de Cloud Computing și 

accesul complet gratuit al acesteia pentru analiza datelor și 

descărcarea acestora. 

 



Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXVII-a, 27-28 Martie 2021 

 
 

21 

 

Relațiile spațiale de influență funcțională din aria de polarizare 

a Municipiului Botoșani 

 

Dimitriu Emanuela 

Master Planificare și Dezvoltare Regională, anul I, Facultatea de 

Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai din  Cluj-Napoca  

ema97bt@yahoo.com  

 

Cuvinte cheie: fluxuri locale, relații spațial-funcționale, Botoșani, GIS, 

sistem regional 

  

Lucrarea de faţă prezintă într-o manieră integrată raporturile spațiale 

de influență funcțională, atât la nivelul cluster-ului Botoșani, cât și în 

aria de influență normativ-formală. Mai exact, studiul s-a focusat pe 

analiza indicatorilor de evaluare a gradului de funcționalitate teritorială 

prin geoprocesarea datelor cu ajutorul tehnicilor și instrumentelor GIS. 

În paralel, analiza efectuată a urmărit evidențierea relațiilor spaţial-

funcționale ale Municipiului Botoșani în cadrul sistemului regional, cu 

scopul identificării factorilor perturbatori ai echilibrului teritorial (la 

diferite nivele holarhice) și a reintegrării spațial-funcționale a rețelelor 

de conexiune locală și regională. În urma analizei GIS realizate în mai 

multe etape au fost reliefate tendințele geografice cu impact urbanistic 

în planificarea dinamică și inteligentă a Municipiului Botoșani, atât sub 

aspectul morfologiei urbane - ca sistem socio-spațial, cât și în ceea ce 

privește propagarea fluxurilor de navetism și relațiile de mobilitate 

spațială.  

Pentru a furniza informații actualizate au fost utilizate cele mai recente 

date statistice disponibile (INS, DJS, Banca Mondială, ADR Nord-Est 

etc.), referitor la analiza şi evaluarea particularităţilor teritoriului, 

stabilirea algoritmilor de lucru și metodele optime de reprezentare 

cartografică. Lucrarea urmărește o premisă primordială a dezvoltării, și 
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anume necesitatea înțelegerii funcționalității integrate a 

componentelor și expunerea veridică a realității teritoriale în vederea 

identificării inegalităților funcționale care produc disparități spațiale. 

Rezultatul, astfel obținut, constituie un model de analiză elaborat 

pentru a scoate în evidență modalitățile optime de dezvoltare 

microregională în aria de polarizare a Municipiului Botoșani, stabilindu-

se atât punctele-cheie responsabile de amplificarea funcționalității 

teritoriului, cât și posibilitățile eficiente de integrare microteritorială a 

structurilor cu evoluție centrifugă.  
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Analiza prețurilor imobiliarelor în evaluarea dinamicii 

atractivităţii spaţiului în România 

 

Dinter Oliver-Valentin 

Master Geomatică, anul II, Facultatea de Geografie și Geologie, 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași  

oliverdinter7@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: Atractivitate, evaluare, piață imobiliară, preț, 

accesibilitate 

 

Studiul pieței imobiliare a suscitat de-a lungul timpului interesul 

cercetătorilor din diverse domenii precum geografia, economia sau 

planificarea teritorială. Utilizând metode și tehnici specifice, geografia 

imobiliară urmărește, printre altele, să cuantifice rolul pe care îl deține 

spațiul în stabilirea prețului de vânzare al unei locuințe. Este bine 

cunoscut faptul că 2 apartamente cu caracteristici structurale relativ 

similare pot înregistra valori diferite ale prețului, în funcție de zona în 

care se situează. 

Pornind de la intrebarea ”Dacă locația definește o parte a prețului unui 

apartament, atunci și prețul, la rândul său, poate oferi indicații asupra 

atractivității spațiului?”, lucrarea își propune să determine cele mai 

atractive teritorii din România, în funcție de valorile prețului pe metrul 

pătrat al unităților rezidențiale aflate la vânzare. Pentru a duce la 

îndeplinire acest obiectiv, au fost colectate date ce includ poziția 

geografică exactă a fiecărui imobil (de pe teritoriul României) din oferta 

imobiliară a unui site de profil, precum și prețul pe metrul pătrat și alte 

caracteristici structurale ale acestuia. 
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Evaluarea caracteristicilor conflictelor de mediu din județul 

Buzău 

 

Dinu Andreea Cosmina  

Specializarea Geografia Mediului, licență anul III, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București  

andreeadinu772@gmail.com  

 

Cuvinte cheie: conflicte, caracteristici, consecințe, tipuri, impact 

  

Conflictele de mediu sunt evenimente omniprezente în societate, 

indiferent de caracteristicile biofizice si socioeconomice ale teritoriului. 

Aceste conflicte au caracteristici specifice, au cauze diverse, ce le 

imprimă atât o diversitate funcție de tipuri, dinamică, durată, actori 

implicați, cauze și consecințe. Scopul lucrării este de a evalua 

caracteristicile conflictelor de mediu din județul Buzău, considerat 

reprezentativ datorită diversității caracteristicilor biofizice (câmpie, 

deal, munte), cât și din punct de vedere socioeconomic (densități 

variate ale populației și ale nivelului de dezvoltare, zonare a 

activităților economice, concentrare a activităților economice cu 

productivitate mare în municipiul Buzău). 

Pentru prezentul studiu conflictele au fost identificate pe baza 

informațiilor din mass-media online și de pe website-urile instanțelor 

de judecată. Pe baza acestor informații s-a realizat o analiza conflictelor 

de mediu și a caracteristicilor specifice în județul Buzău. Se observă o 

creștere a numărului de conflicte în ultimii ani, pe fondul intensificării 

activității de control a instituțiilor de mediu, dar și de a organizațiilor 

non-guvernamentale. Cele mai multe conflicte din municipiul Buzău 

sunt legate de managementul deșeurilor și al ariilor naturale protejate. 

Informațiile obținute în acest studiu prezintă un interes deosebit 
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pentru autoritățile interesate de limitarea efectelor negative ale 

conflictelor de mediu. 
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Formarea comportamentului pro-natură la elevii din clasele 

primare - propunere de itinerariu în Carpați 

 

Drăgan Theodora 

Specializarea Geografie, licență anul I, Facultatea de Geografie, 

Universitatea din București  

dragan.theodora@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: mediu, sustenabilitate, educație, Carpați  

 

Principalul rol al profesorilor este de a îi învăța pe elevi să se adapteze, 

să își însușească repede cunoștințele care îi vor ajuta să se integreze 

activ și creativ în societate. Educația pentru sustenabilitatea mediului 

prezintă o importanță deosebită pentru dezvoltarea conștiinței pro-

natură a elevului. Curriculum pentru clasa a II-a la disciplina 

Matematică și explorarea mediului oferă posibilitatea învățătorilor să le 

insufle elevilor un comportament corect, sustenabil, care să protejeze 

natura, fiind urmărită consolidarea și sistematizarea unui 

comportament ecologic. Toate informațiile pe care tinerii elevi le vor 

dobândi se vor baza pe legătura dintre ceea ce știau și ceea ce observă 

nou, facilitând astfel înțelegerea noului conținut, descoperirea 

realității, nu memorarea ei. Pentru acest studiu de caz se propune 

următorul itinerar: București- Ploiești- Câmpina- Sinaia- Brașov- Bixad- 

Lacul Sfînta Ana- Brașov- Buzău- București. Acest itinerar poate fi 

parcurs în 3 zile, de preferință între aprilie și mai și este destinat 

elevilor din București.  

Evaluarea realizării obiectivelor propuse va avea loc pe tot parcursul 

călătoriei, dar și în alte activități extracurriculare în natură, fiind 

observat comportamentul copilului. Prin observarea naturii, elevii vor 

descoperi mai mult decât noțiuni teoretice, vor vedea simbioza dintre 

relief, plante și animale, vor înțelege importanța apei curate, a pădurii, 
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a pășunilor alpine nealterate de influența umană sau, dimpotrivă, a 

efectelor asupra peisajului, în urma intervențiilor antropice care se vor 

reflecta în comportamentul lor. 
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Evaluarea accesibilității parcurilor urbane din municipiul Brașov 

de către persoanele vârstnice 

 

Ene Mihail – Dimitrie 

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul I, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București  

mihail.ene@s.unibuc.ro  

 

Cuvinte cheie: parcuri urbane, accesibilitate, echitate socială  

 

Odată cu dezvoltarea accentuată a mediilor urbane și creșterea 

impactului activităților antropice asupra mediului, necesarul de spațiu 

verde a devenit o condiție obligatorie, pe care orice autoritate 

competentă trebuie să o aibă în vedere.Pentru atingerea obiectivelor 

de dezvoltare durabilă este necesară o planificare urbană sustenabilă, 

care să aibă în vedere nevoile tuturor grupelor de populație. O 

accesibilitate ridicată a parcurilor urbane, conduce în mod implicit și la 

o atractivitate mai mare în rândul persoanelor vârstnice, de cele mai 

multe ori vulnerabile atunci când sunt nevoite să se deplaseze distanțe 

semnificative pentru a accesa un parc urban. Astfel, acest studiu își 

propune să analizeze gradul de accesibilitate al parcurilor urbane din 

municipiul Brașov în contextul necesar asigurării spațiului verde 

populației vârstnice. Totodată un alt obiectiv propus a fost cel de 

evaluare a dotărilor și echipărilor parcurilor urbane utilizate de 

persoanele vârstnice, pentru a identifica gradul de satisfacție a 

respectivului segment de populație în vederea creșterii echității sociale 

privind accesibilitatea parcurilor urbane de către populația vârstnică. 

În acest scop am aplicat un chestionar în parcurile analizate pentru a 

identifica gradul de satisfacție oferit de dotările și echipările acestora, 

utilizate cel mai des de persoanele vârstnice. Gradul de accesibilitate al 

parcurilor analizate l-am evaluat în funcție de mai multe criterii, 
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precum: mijloacele de deplasare utilizate pentru a accesa parcul, ce 

tipuri de transport deservesc parcul, precum și aria de accesibilitate a 

parcurilor studiate în funcție de zona de proveniență a utilizatorului, 

realizându-se hărți cu zonele funcționale ale parcurilor considerate 

studii de caz, utilizând tehnici GIS. Principalele rezultate ale studiului au 

scos în evidență o serie de probleme ale calității parcurilor urbane, cum 

ar fi: utilizatorii vârstnici se declară nemulțumiți de comportamentul 

agresiv al celor care plimbă animale de companie în parc, a dotărilor 

necorespunzător îngrijite, dar și prezența unor specii faunistice 

nedorite, care influențează în mod negativ experiența accesării 

parcului. În același timp, populația vârstnică apreciază echipările 

destinate interacțiunii sociale, declarându-se mulțumiți de 

oportunitatea care li se oferă de a comunica sau a desfășura diferite 

activități consacrate vârstei lor. Acest studiu este foarte interesant, 

deoarece poate aduce o contribuție în viitor proiectelor în acest 

domeniu, de asemenea datele obținute pot fi utile administrației 

publice în vederea planificării parcurilor urbane viitoare sau a 

recondiționării parcurilor actuale, a dotării cu echipamente conforme 

destinate persoanelor vârstnice, a dezvoltării conectivității parcurilor 

urbane în vederea creșterii echității sociale, privind gradul de 

accesibilitate al infrastructurilor verzi de către categoriile sociale mai 

vulnerabile. 
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Lacurile formate în cuvete datorate deformărilor gravitaționale 

din Munții Rodnei  

 

Filip Anișoara 

Specializarea Geografia Turismului, licență anul III, Facultatea de Istorie 

și Geografie, Universitatea Ștefan cel Mare din  Suceava  

anisoarafilip990@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: lacuri, deformări gravitaționale, tipologie, Munții Rodnei 

 

Instabilitatea pe care versanții și crestele montane au dobândit-o în 

urma procesului de deglaciație desfășurat la sfârșitul Pleistocenului și 

începutul Holocenului în etajul înalt al Munților Rodnei se 

concretizează prin densitatea mare a formelor de alunecare sau a 

formelor rezultate în urma colapsului pachetelor de roci sau a 

depozitelor superficiale (rock-slope failures). Acestea se găsesc la 

altitudini situate deasupra limitei superioare a pădurii actuale, și sunt 

datorate diferitelor stadii ale procesului de ajustare paraglaciară a 

versanților. Aceste manifestări sunt diverse și au condus la apariția unei 

varietăți de forme de relief concave cu potențial de a adăposti corpuri 

de apă: faliile de gravitație, buzunarele de versant, colapsul înșeuărilor, 

prăbușirea platourilor montane, alunecări de teren în depozite 

superficiale. Unele dintre aceste deformări determină, prin morfologia 

care le caracterizează, acumularea unei cantități de apă, dând naștere, 

în lipsa unui canal de scurgere, unor entități lacustre.  

În prezentarea noastră le denumim lacuri cantonate în cuvete datorate 

deformărilor gravitaționale. Pe teritoriul Munților Rodnei și în masivele 

din proximitatea acestora, pot fi evidențiate mai multe tipuri de astfel 

de lacuri, diferențiate pe baza caracteristicilor morfologice și 

hidrologice ale cuvetei, după cum urmează: i) lacuri formate în 

depozitele superficiale din apexul interfluviului (Tăul Muced), ii) lacuri 
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formate în depozite superficiale de la nivelul înșeuarilor (Corongiș), iii) 

lacuri formate in roca insitu de la nivelul înșeuărilor (La Tău), iv) lacuri 

formate în buzunarele de versant (Corongiș, Bătrâna), v) lacuri formate 

în urma colapsului platourilor montane (Vinderel, Livia), vi) lacuri 

formate în faliile de gravitație de la nivelul crestelor (Gărgălău -Piatra 

Rea) și vii) lacuri formate în cuvete datorate alunecărilor de teren 

(Cişa). 
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Utilizarea dronelor în aplicații SIG 

 

Foșalău Cristian-Manuel (1), Dinter Oliver-Valentin (2) 

Specializarea Geografie Generală, licență anul III (1), Master 

Geomatică, anul II (2), Facultatea de Geografie și Geologie, 

Universitatea  Alexandru Ioan Cuza  din Iași  

manufosalau@yahoo.com  

 

Cuvinte cheie: drone, SIG, ortofotoplan, utilizarea terenurilor 

 

Sistemele Informaționale Geografice presupun culegerea, analiza și 

prelucrarea datelor spațiale, luând din ce în ce mai mult avânt odată cu 

dezvoltarea tehnologiei. Diversitatea domeniilor în care aceste sisteme 

și-au dovedit utilitatea a cerut și un număr mare de instrumente de 

preluare și analiză a datelor. Printre acestea, dronele s-au remarcat 

printr-o popularitate deosebită și în prezent devin din ce în ce mai 

accesibile, căpătând un număr mare de avantaje.Lucrarea de față își 

propune să surprindă aspectele teoretice ale domeniilor în care 

dronele pot fi folosite drept instrument de cercetare din cadrul SIG, 

precum și concretizarea acestor aspecte în aplicații practice. Fie că este 

vorba de ortofotoplanuri, clasificarea utilizării terenurilor sau 

modelarea tridimensională a unor suprafețe sau forme de relief, 

metodologiile presupun atât munca de teren și operarea dronei, cât și 

prelucrarea datelor în programe specializate. 

Exemplele studiate arată pașii realizați și rezultatele obținute în 

analizele ce țin de geografia fizică și umană, evidențiind accesibilitatea 

utilizării unor astfel de tehnologii. Complexitatea activităților realizate 

cu ajutorul acestor vehicule aeriene poate crește prin analizele 

comparative ale imaginilor obținute în perioade de timp diferite, prin 

instalarea unor senzori, și altele. Folosite în conformitate cu normele 

legislative, dronele pot ușura munca unui cercetător prin ușurința cu 
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care pot fi pilotate, timpii reduși de preluare a datelor, automatizarea 

proceselor de prelucrare și mai ales rezoluția înaltă a imaginilor 

obținute.
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Organizarea și amenajarea terenurilor agricole în condițiile 

unei agriculturi durabile 

 

Gheorghe Daniel Florin (1), Fîrțală Constantin Gabriel (2), Toma Ioan 

Adrian (3) 

Master Agricultură, anul I, Facultatea de Agricultură, Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară (1), Master Riscuri Naturale și 

Amenajarea Teritoriului, Facultatea de Geografie și Geologie, 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (2), Master Geodemografie 

și Vulnerabilități Socio-Teritoriale, Facultatea de Geografie, 

Universitatea din București (3) 

tomaa08@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: agricultură durabilă, organizare, amenajare, 

sustenabilitate, protecția mediului 

 

Creșterea cerinței de produse agricole, dezvoltarea mijloacelor 

mecanizate în practicile agricole și introducerea hibrizilor au fost 

principalii factori care au stat la baza apariției sistemului de agricultură 

convențional. Intensivizarea utilizării mijloacelor mecanice, a 

îngrășămintelor și a pesticidelor au determinat într-un timp relativ 

scrut (40-50 ani) degradarea resurselor de sol și apă. Din cauza 

degradării solului și a poluării mediului a fost nevoie de dezvoltarea 

unor sisteme agricole sustenabile care pot asigura cele mai bune 

cerințe de viață, menținând în același timp calitatea mediului și 

utilizarea rațională a resurselor naturale.  

Scopul principal al acestui material este de a scoate în evidență rolul 

agriculturii durabile (sustenabile) în scopul menținerii proprietăților 

calitative ale solului și ale mediului pe ansamblu. Un alt obiectiv 

principal este acela de a furniza soluții de organizare a teritoriului în 

conformitate cu potențialul agroproductiv și de exploatare agricolă 
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sustenabilă. Obiectivele secundare sunt de a ilustra care sunt etapele 

întocmirii unui proiect de organizare a terenurilor agricole care să 

asigure protecție, ameliorare, și utilizarea durabilă a resurselor 

naturale ale agroecosistemelor (sol, apă, climă). Aducerea la cunoștință 

a regulilor și principiilor agriculturii durabile reprezintă, de asemenea, 

un alt obiectiv secundar. Astfel, acest material își propune să scoată în 

evidență rolul agriculturii durabile ca element de conservare a 

factorilor de viață și de valorificare îndelungată a resurselor cadrului 

natural. 
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Evaluarea calității mediului vs. percepția populației. Studiu de 

caz: Comuna Pogana, Județul Vaslui  

 

Gîlea Nicu Alexandru  

Specializarea Geografia Mediului, licență anul III, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București  

gileaalexandru422@gmail.com   

 

Cuvinte cheie: calitatea apei, aerului, deșeuri, percepție, Pogana 

  

Evaluarea calității mediului poate avea rezultate diferite față de 

percepția locuitorilor dintr-o localitate rurală. În satele din România 

localnicii nu mai văd ca fiind o disfuncționalitate administrarea 

imperfectă a comunelor lor, dar o analiză pertinentă a calității apelor 

sau solului și a modului de colectare și evacuare a deșeurilor 

evidențiază diferențe semnificative între percepție și rezultatele 

analizelor științifice. În realizarea acestui studiu am avut drept scop 

evaluarea calității mediului în comuna  Pogana, dar cunoașterea 

realității din teren m-a dirijat și spre evaluarea percepției locuitorilor cu 

privire la aceasta problemă. Am constatat, în urma aplicării a 75 

chestionare în cele 5 entități ale comunei faptul că locuitorii, deși 

observă disfuncționalități în calitatea componentelor mediului și a 

gestionării deșeurilor, evidențiate de noi în studiul realizat,  nu le 

consideră a fi o problemă majoră pentru sănătatea lor sau a calității 

culturilor agricole.  

Etapele acestui demers de cercetare au fost următoarele: documentare  

pe site-urile oficiale ale instituțiilor responsabile cu protecția mediului 

și a stării de sănătate a populației pentru colectarea datelor cu privire 

calitatea apelor, a aerului și  gestionarea deșeurilor, calculul indicilor   

de evaluare a sistemului de gestionare a deșeurilor, în baza datelor 

obținute de la entități oficiale, etapa de teren pentru validarea 

mailto:gileaalexandru422@gmail.com


Lucrǎrile Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi, Ediţia a XXVII-a, 27-28 Martie 2021 

 
 

37 

 

informațiilor colectate și pentru completarea lor, spațializarea 

rezultatelor și reprezentarea grafică odată cu interpretarea 

rezultatelor. Pentru obținerea datelor cu privire la percepția populației 

a fost aplicat un chestionar online, ce a cuprins itemi cu privire la 

calitatea aerului, apei și solului. După colectarea informațiilor a urmat 

etapa de prelucrare și spațializare a lor cu Microsoft Excel și GIS în 

urma cărora au rezultat grafice reprezentative și hărți ale calității 

componentelor mediului, dar și ale percepției populației cu privire la 

acestea. Materialele grafice evidențiază sursele de degradare a 

mediului, dispunerea spațială disfuncțională a unor facilități 

administrate de autoritățile locale și ne dirijează spre o concluzie 

importantă: există o diferență evidentă între calitatea factorilor de 

mediu și administrarea acestora de către autorități și percepția 

locuitorilor cu privire la aceștia.  În continuarea acestui studiu, îmi 

propun să evidențiez diferențele între datele cu privire la calitatea 

componentelor mediului, prezentate de instituțiile ce au atribuții în 

domeniu, și cele colectate de mine de pe teren. 
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Clasificarea geomorfologică după formă a ghețarilor de pietre 

marțieni 

 

Kulcsar Diana 

Master Sisteme Informaționale Geografice, anul I, Facultatea de 

Chimie, Biologie, Geografie,  Universitatea de Vest din Timișoara 

diana.kulcsar98@e-uvt.ro 

 

Cuvinte cheie : ghețari de pietre, Marte, permafrost, GIS, bază de date 

 

Imaginile satelitare Viking au identificat pentru prima dată forme de 

relief asemănătoare ghețarilor de pietre de pe Terra. Ghețarii de pietre 

sunt indicatori ai permafrostului, ceea ce ne conduce la ipoteza 

existenței gheții carbonice pe Marte, o problemă fiind identificarea 

factorilor geografici asociați cu acest fenomen. Principalul obiectiv al 

acestui studiu a fost completarea unei baze de date globale de tip 

shapefile cu ghețarii de pietre marțieni omiși în regiunea Protonilus 

Mensae în lucrările anterioare. A fost folosit un mozaic alb-negru al 

arealului de interes cu o rezoluție de 6 m/pixel de la Context Camera 

(CTX). Ca metode, a fost folosită tehnica identificării vizuale, digitizarea 

manuală de tip poligon și de asemenea, analiza morfologică și 

morfometrică a ghețarilor de pietre în soft-ul ArcMap. Experimentele 

studiului au fost bazate pe aplicarea unor criterii geomorfologice valide 

și pentru cei identificați pe Pământ: a. să fie lobați sau în formă de 

limbă; b. să aibă prezente curgeri longitudinale sau transversale; c. 

prezența crestelor și brazdelor; d. prezența zonei de acumulare și a 

frunții ghețarului de pietre; e. să curgă peste sau împrejurul 

obstacolelor; f. să fie distincți față de terenul vecin (culoare sau textură 

diferită). Principalele rezultate arată faptul că în arealul Protonilus 

Mensae există un număr total de 94 ghețari de pietre, reprezentând 7% 

din baza de date globală de tip shapefile. Un număr de 53 (25% lobați și 
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74% în formă de limbă) ghețari de pietre au fost identificați în acest 

studiu, reprezentând 4% din baza de date globală creată de Brough 

(2019). Global, sunt prezente 1296 forme de relief asemănătoare 

ghețarilor de pietre tereștri. Prezența ridicată a ghețarilor de pietre 

omiși și identificați în acest studiu sugerează faptul că ar mai putea 

exista un număr ridicat de forme omise și în alte regiuni ale planetei 

Marte. 
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Analiza caracteristicilor locurilor de joacă din municipiul 

Constanța 

Lavru Ioana Theodora  

Specializarea Geografia Mediului, licență anul III, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București  

theodoralavru@yahoo.com  

 

Cuvinte cheie: copii, locuri de joacă, accesibilitate, siguranță  

 

Joaca este acea parte foarte importantă a copilăriei, care aduce 

împreună copii de toate tipologiile, și care ajută mult la comunicare, 

acceptare, dialog, altruism, atitudine, într-un cuvânt la dezvoltare. 

Joaca în aer liber aduce și un plus de sănătate.  În ultimul timp, însă, 

joaca este din ce în ce mai puțin frecventată, fiind preferate diverse 

tipuri de jocuri accesate prin tehnologii electronice. Obiectivul lucrării 

este acela de a evalua caracteristicile spațiilor de joacă din municipiul 

Constanța. Pentru acest lucru am realizat observații în situ la toate 

spațiile de joacă existente, centralizându-le într-o fișă de observație 

care conține date despre: localizare, tip, dotări, starea vegetației, 

materiale utilizate, probleme identificate, etc. Au fost  identificate și 

analizate un număr de 52 locuri de joacă. 

Am observat că o parte din acestea sunt bine întreținute, sigure și 

accesibile, pe când altele prezintă diverse probleme precum gradul de 

umbrire scăzut, dotări degradate, lipsa siguranței sau chiar lipsa 

vegetației. De asemenea, am constatat că înspre centrul orașului, 

locurile de joacă sunt în stare bună, iar pe măsură ce ne îndreptăm spre 

periferia Constanței, acestea prezintă caracteristici problematice, ce 

pun în pericol siguranța celor mici, precum dotări metalice ruginite, 

pietriș în loc de polimeri, lipsa gardului și altele. Importante pentru un 

spațiu de joacă corespunzător sunt: localizarea, dotările prietenoase, 

educative dar cu grad mărit de protecție, cât și funcțiile din proximitate 
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sau chiar numărul de arbori și arbuști din interiorul și exteriorul 

acestora. Toate aceste caracteristici ar trebui să stea la baza  planificării 

locurilor de joacă astfel încât acestea să fie sigure și accesibile pentru 

copii. 
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Fenomene de planificare teritorială studiate prin tehnici GIS & 

teledetectie. Expansiune urbană - urban sprawl și dinamici 

funcționale 

 

Lazăr Costin Adelin 

Master Planificarea teritorială și managementul localităților urbane și 

rurale, anul II, Facultatea de Geografie, Universitatea din București  

adelin.lazar25@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: GIS, teledetecție, planificare urbană 

 

Lucrarea își propune să reliefeze modalitatea de a studia diverse 

fenomene de amenajare a teritoriului prin tehnici GIS și de teledectie, 

prin date la îndemâna, de pe internet, date de tip open source sau 

chiar date create. Hărțile prezentate vor avea la bază diverse procese și 

vor fi folosite mai multe softuri și metode în alcătuirea lor. Prezentarea 

fenomenul de urban sprawl (dispersie urbană necontrolată) face ca 

lucrarea să fie una de actualitate, expansiunea urbană necontrolată 

fiind una dintre problemele cu care se confruntă marile metropole ale 

lumii dar și orașele din România. De asemenea lucrarea se va concentra 

și asupra altor fenomene care se petrec în periferia orașului dar și în 

interiorului lui și va explica utilizarea terenului, dinamica acesteia dar și 

elemente de terminologie de specialitate cum ar fi "brownfield" si 

"greenfield" dar și alte procese de aglomerare a periferiilor, procese de 

mobilitate rezidențială.  

În cadrul lucrării vor fi folosite imagini satelitare care vor fi prelucrate 

atât în format vector cat si raster dar și alte date de pe internet 

procesate în mai multe softuri cum ar fi ENVi, ArcMap sau QGIS. 

Prezentarea nu este doar despre planificarea teritorială ci și despre GIS, 

cartografie și date geospațiale și despre cum sunt ele indispensabile în 

orice proces de amenajare spațială. Lucrarea va prezenta o 
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monitorizare sau o istorie a limitelor orașelor urbane în ultimii 20 de 

ani și chiar din începuturile perioadei post socialiste și va reliefa astfel 

câteva dintre episoadele de planificare prin care a trecut România în 

ultimii 30 de ani. 
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Evaluarea condițiilor climato-turistice în Delta Dunării 

 

Malairău Victor 

Specializarea Geografia Turismului, Licență anul III, Facultatea de 

Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca  

victor.malairau@stud.ubbcluj.ro  

 

Cuvinte cheie: Indicele climato-turistic, sezonalitate, model climatic 

  

În prezentul studiu este abordată o problemă actuală ce vizează 

evaluarea condițiilor climato-turistice în Delta Dunării având utilitate 

pentru factorii implicați în activitățile turistice. Turismul este unul 

dintre cele mai mari sectoare economice din lume, cu cea mai rapidă 

creștere și printre cele mai sensibilie la climă. Multe destinații își 

datorează popularitatea vremii și climatului local favorabile. Alegerea 

unei destinații de vacanță de către turiști este condiționată de climă, 

aceasta influențează alegerea destinației, perioada vacanțelor și 

atractivitatea activităților turistice în aer liber.  

TCI este unul dintre cei mai comprehensivi indici pentru determinarea 

adecvării climatice pentru turismul în aer liber, acesta integrează cele 

trei părți ale climei considerate relevante pentru turism: confortul 

termic, aspecte fizice precum precipitațiile și vântul și partea estetică, 

durata de strălucire a soarelui. Motivația realizării prezentei lucrări 

rezidă în dorința de a contribui la creșterea cantitativă și calitativă a 

analizelor indicatorilor climato-turistici pentru evaluarea potențialului 

turistic natural al României. În vederea atingerii obiectivului enunțat, 

am folosit o variantă îmbunătățită a indicelui TCI și o bază de date 

climatice detaliată astfel încât să fie posibilă distingerea modelelor 

climatice pe decade. Pentru a identifica lunile favorabile a analiza 

modul în care variabilitatea climatică ar putea afecta turismul în Delta 

Dunării, am utilizat valorile zilnice ale următorilor parametri 
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meteorologici: temperatura aerului, cantitatea de precipitații, 

umiditatea relativă a aerului, durata de strălucire a soarelui și viteza 

vântului.  

Studiul realizat este printre primele ce aplică indicele TCI regiunii 

selectate și oferă rezultate științifice clare ce pot ameliora procesul de 

luare a deciziilor pentru stakeholderii din regiune, dar și pentru o 

diversificare a tipurilor de turism și creșterea numărului de 

evenimente. Acest studiu susține dezvoltarea sustenabilă a turismului 

în Delta Dunării prin extinderea sezonului turistic, în același timp 

reducerea presiunii antropice asupra mediului în sezonul de vârf și 

disiparea acesteia către extremitățile sezonului. 
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Evaluarea rolului Pădurii Băneasa Tunari ca alternativă pentru 

petrecerea timpului liber 

 

Nae Andreea  

Specializarea Geografia Mediului, licență anul III, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București  

naeandreea37@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: pădure, specii, relaxare, aer curat, linişte  

 

Pădurea Băneasa-Tunari reprezintă un filtru natural între poluarea din 

capitală și locuitorii din oraşul Voluntari şi Otopeni. Totodată, pădurea 

asigură un plus de oxigen în contrapartidă cu arderile de combustibili 

generate de mișcările de aeronave de pe Aeroportul Internațional 

"Henri Coandă" Otopeni. Astfel, prin procesul de fotosinteză, pădurea 

are o contribuţie deosebit de importantă în regenerarea rezervei de 

oxigen la nivel local.Scopul lucrării este acela de a evalua percepţia 

populaţiei cu privire la pădurea Băneasa Tunari. Astfel, pentru a evalua 

opinia cetaţenilor au fost realizate două tipuri de chestionare care 

vizează atât populaţia ce a vizitat pădurea cat şi pe cei ce nu au vizitat–

o. Primul chestionar conţine informaţii despre ce activitaţi desfăşoară 

oamenii în pădure, durata medie a unei vizite, sezonul cel mai 

frecventat, ce le place/ce nu le place vizitatorilor, ce tipuri de dotări 

consideră ca ar trebui realizate în pădure etc. Cel de–al doilea 

chestionar conţine informaţii despre principalele probleme ale pădurii, 

care îi determină pe oamenii sa nu viziteze Pădurea Băneasa Tunari. 

În urma aplicării acestor două chestionare am obţinut un număr de 101 

răspunsuri pentru chestionarul care vizează persoanele ce au vizitat 

pădurea şi un număr de 73 răspunsuri pentru chestionarul care vizează 

persoanele ce nu au vizitat pădurea. Am constatat că vizitatorii 

apreciază la aceasta pădure liniştea, verdeaţa, aerul curat şi 
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accesibilitate faţă de locuinţă. În schimb oamenii sunt nemulţumiţi în 

special de defrişările ilegale, deşeurile aruncate necontrolat, lipsa 

dotărilor, prezenţa cartierelor rezidenţiale aflate în proximitatea 

pădurii.În consecinţă, toate aceste informaţii cu privire la incapacitatea 

populaţiei de a accesa pădurea sau la disconfortul creat de deşeurile 

aruncate necontrolat ar trebui sa stea la baza amenajării pădurii. Astfel, 

pentru a facilita transportul populaţiei spre pădurea Băneasa Tunari ar 

trebui implementate mai multe linii de transport în comun, iar în ceea 

ce privesc deşeurile ar trebui aplicate amenzi mult mai drastice pentru 

cei ce nu păstrează curaţenie. 
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Influența calității mediului exterior asupra calității mediului 

interior în locuințele din municipiul București 

 

Neculcea Horia-Constantin, Codalbu Maria-Medeea, Lepadatu Ilinca, 

Streche Bianca Maria, Vasilache Miruna  

Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, București 

neculcea.horia@cncosbuc.ro  

 

Cuvinte cheie : evaluarea mediului intern, masuratori de parametri, 

poluare, implicare personala 

 

Vedem aproape in fiecare zi cum mediul nostru înconjurător se 

deteriorează, cum l-am afectat prin activitățile noastre umane și cum 

tot noi, oamenii suntem responsabili de îmbunătățirea calității sale. 

Proiectul PULCHRA la care participăm, derulat în perioada septembrie 

2019 – august 2022 ne oferă această oportunitate. 

PULCHRA (Știința în medii urbane: construirea de centre comunitare de 

învățare participativă prin cercetare și activare) este un proiect 

HORIZON 2020 și este coordonat la nivelul României de Unitatea de 

Cercetare în Educație (CNPEE). Provocările mediului urban au fost 

definite în relație cu Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă. 

Provocarea mediului urban pentru România este: Regenerarea 

spațiului urban pentru conectarea oamenilor la un mediu sănătos 

În cadrul proiectului, noi am analizat modul în care calitatea aerului din 

orașul București influențează si calitatea aerului din interiorul caselor 

noastre. Astfel, amplasarea locuinței, vecinătatea spațiilor verzi, 

înălțimea la care este plasat apartamentul, dar și activitățile de zi cu zi 

ale locatarilor săi sunt factori influentatori in acest studiu.  

De aceea am colectat date chiar din locuințele noastre corelate cu date 

preluate de la stații de pe site-ul “aerlive”. Am efectuat masuratori cu 

privire la temperatura și umiditatea din diverse camere ale locuinței în 
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paralel cu aceleași valori din afară, pe care le-am corelat cu date despre 

poluarea fonică, olfactivă. Am înregistrat activitățile zilnice care 

influențează calitatea mediului intern, precum și alți factori, cum ar fi 

numărul și tipul de plante pe care le întreținem în casă. Acestea sunt 

premise pentru a analiza relația locuință proprie - oraș, interior – 

exterior. 
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Dezvoltarea turistică durabilă a Comunei Corbu 

 

Nica Mădălina 

Master Geografie aplicată și evaluarea resurselor turistice, anul I,  

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Universitatea 

Ovidius din Constanța 

nicamadalina98@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: dezvoltarea turismului, ecoturism, geomorfosituri, 

percepția turiștilor, Corbu 

 

Dezvoltarea durabilă este un proces dinamic de schimbări care sunt 

toate în armonie și sporesc atât potențialul actual, cât și viitorul de a 

satisface nevoile și aspirațiile umane. Scopul analizei este reprezentat 

de către evaluarea turistică a Comunei Corbu și indentificarea 

direcțiilor de dezvoltare a ecoturismului. Analiza s-a realizat cu ajutorul 

metodei statistice, a analizei geomorfositurilor din cadrul Comunei 

Corbu și a evaluării turistice pe baza unui chestionar de percepție. S-au 

realizat observații de teren pentru a evidenția starea de degradare a 

Comunei Corbu. Principalele rezultate scot în evidență faptul că dintre 

cele cinci resurse naturale ale comunei, Plaja Corbu este cea mai 

importantă, atât din punct de vedere științific, cât și din punct de 

vedere al culturii și esteticii. Odată cu evidențierea principalelor 

probleme existente în Comuna Corbu, analiza contribuie cu propuneri 

la dezvoltarea Comunei Corbu și creșterea numărului de turiști. Din 

punct de vedere al durabilității, aceasta va fi mult mai bine gestionată 

și direcționată către un rezultat favorabil. 
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Analiza documentelor de reglementare din domeniul mediului 

care vizează parcurile naturale din România 

 

Oprea Alexandra 

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București  

opreaalexa2@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: documente, analiza, aviz, autorizatie, parc  

 

Lucrarea „Analiza documentelor de reglementare din domeniul 

mediului care vizează parcurile naturale din România” are ca scop 

identificarea tipurilor de activitati ce au loc in interiorul parcurilor 

naturale protejate. Plecând de la intrebarea de cercetare care este 

modul in care sunt realizate aceste documente? se identifică regulile 

pe care le impun autoritatile la emiterea unui document. Avizele, 

acordurile și autorizatiile de mediu vor trece printr-o etapă de analiză, 

ulterior ajungându-se la etapa de rezultate unde se vor exemplifica 

caracteristicile fiecaruia. Acestea vor fi analizate din punct de vedere al 

prezentarii generale, al aspectelor asociate sustenabilității în cadrul 

măsurilor de protecție, și din punct de vedere al puterii masurilor de 

protectie. Pentru fiecare caracteristică aceste se vor atribui anumite 

greutăți care vor putea fi explicate in finalul analizei. Asadar, prezenta 

lucrare va putea identifica modul in care se desfășoară activitațile 

antropice permise in parcurile naturale din România. 
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Abandonul terenurilor agricole - proces recent cu impact 

asupra securității alimentare în Regiunea de Dezvoltare Sud-

Muntenia 

 

Paraschiv Monica-Gabriela 

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București  

monica_gabriela32@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: abandonul terenurilor agricole, Extreme Gradient 

Boosting, securitate alimentară, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia

  

Abandonul terenurilor agricole este un proces recent, ce presupune ca 

un teren care a avut în trecut o folosință agricolă (arabil, pășuni, livezi) 

să rămână neutilizat sau insuficient utilizat mai mult de 3 ani. Având în 

vedere dinamica acestui proces, scopul lucrării este acela de a evalua 

impactul abandonului terenurilor agricole din zonele urbane ale 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia asupra securității alimentare. 

Relevanța deosebită a studiului de caz selectat este dată de 

heterogenitatea ei biofizică și socioeconomică.  

Identificarea terenurilor abandonate s-a realizat pe imagini Landsat 8 și 

din Google Earth, prin metoda Extreme Gradient Boosting (EGB), ce 

presupune: (1) determinarea vizuală a punctelor de antrenare a 

algoritmului EGB, cu ajutorul Google Earth Pro, (2) calcularea Indicelui 

Normalizat de Diferenţiere a Vegetaţiei (NDVI) în două perioade de 

referință (2013/2014 și 2017/2018) și (3) construirea de măști pentru 

apă, nori, umbre. Valorile NDVI au fost extrase în punctele alese 

aleatoriu, iar aceste valori au fost clasificate utilizand EGB. Procesarea 

datelor s-a făcut cu ajutorul softurilor ArcGIS Desktop si R (pachetele 

xgboost, raster, rgdal). Rezultatele clasificării arată că suprafața 

terenurilor abandonate a crescut din 2013 până în 2018, aceasta fiind 
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mai mare în reședințele de județ din nordul regiunii, care sunt mai 

dezvoltate, față de cele din sud, a căror economie este bazată pe 

agricultură. Analizate împreună cu date statistice relevante pentru 

securitatea alimentară (bonitarea terenurilor, producția agricolă, 

suprafața de teren scoasă din circuitul agricol etc.), aceste date 

confirmă declinul agriculturii în zonele urbane. Rezultatele obținute 

susțin necesitatea unui management mai responsabil al proceselor de 

abandon ale terenurilor agricole, pentru a evita apariția de 

vulnerabilități în securitatea alimentară. 
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Dinamica culturilor permanente în Subcarpații Prahovei 

 

Pelmuș Gabriela Cristina 

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București  

cristinna.c165@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: culturi permanente, dinamică, factori de influență  

 

Schimbările în utilizarea terenului reprezintă legătura directă dintre 

activitățile antropice și natură. Activitățile socio-economice sunt cele 

care duc la modificarea utilizării terenurilor. Structura utilizării 

terenurilor este adaptată la cerințele societății umane. Tema aleasă 

este o analiză mai detaliată decât analiza schimărilor în utilizarea 

terenului, aceasta abordând în mod special dinamica culturilor 

permanente. Arealul de studiu este reprezentat de Subcarpații 

Prahovei, care se găsesc între Teleajăn, Cricovul Sărat și Dâmbovița. 

Aceștia au ca subunități Subcarpații Teleajănului și Subcarpații 

Ialomiței. Zona subcarpatică este o trăsătură foarte importantă pentru 

județul Prahova din punct de vedere al reliefului. Aceasta, alături de 

caracteristicile montane dar și de câmpie întregesc varietatea reliefului 

cu care este caracterizat județul. Zona subcarpatică reprezentativă 

pentru județul Prahova este cea de Curbură, întregind relieful alături 

de Carpații de Curbură și Câmpia Română. 

Prin definiție, cultura permanentă este una produsă din plante care 

durează multe sezoane, în loc să fie replantată după fiecare recoltă. 

Culturile permanente sunt copaci, tufișuri sau culturi de viță de vie, 

cum ar fi citrice, mere, afine, nuci sau struguri. De-a lungul timpului, au 

fost abordate diferite teme care țin de acest spațiu geografic al 

Subcarpaților Prahovei, inclusiv despre culturile agricole, însă tema 

privind dinamica culturilor permanente a fost abordată în mică măsură. 
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Scopul principal al acestui studiu este de a identifica factorii care au 

influențat de-a lungul timpului dinamica acestor culturi permanente 

dar și ce a dus la apariția acestor factori. Se tine cont atât de factorii 

sociali, naturali, cât și economici.Acestă temă a fost aleasă din mai 

multe motive. În primul rând, pentru faptul că zona Subcarpatilor 

Prahovei este bogată atât din prisma zonelor viticole, cât și a livezilor 

de pomi fructiferi, acestea având o importanță foarte mare pentru 

zona Prahovei din punct de vedere istoric, cultural dar și economic. 

Acest lucru este important și pentru că trebuie să se asigure distribuția 

acestor culturi și în zonele în care există potențial de producție, acestea 

generând hrană, dar și materii prime pentru diferite ramuri de 

activitate. 
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Evaluarea eficienței măsurilor de protecție a mediului în 

Județul Prahova 

 

Pelmuș Mihaela Alexandra 

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București  

alexandra.a164@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: evaluare, protecția mediului, eficiență, măsuri  

 

Tema abordată ,,Evaluarea eficienței măsurilor de protecție a mediului 

în Județul Prahova” se leagă în primul rând de acțiunile de protecție a 

mediului, realizate de instituțiile de mediu din Județul Prahova, Garda 

de Mediu Prahova și Agenția Pentru Protecția Mediului Prahova. Se 

evaluează daca prin acțiunile desfășurate de aceste instituții apar 

schimbări reflectate în realitate, dacă sunt puse în practică, mai de 

grabă dacă se respectă anumite condiții.Măsurile de protecție a 

mediului abordate în acest studiu se împart în mai multe categorii: cele 

administrative care sunt reprezentate de documentele de 

reglementare: avizul de mediu, acordul de mediu, autorizații de mediu, 

măsuri de implementare a legislației dar și buna funcționare sau nu a 

instituțiilor care se ocupă cu protecția mediului. Este importantă 

observarea unei dinamici a acestor acte de reglementare atât din punct 

de vedere al numărului cât și a conținutului.Alte măsuri de protecția 

mediului sunt cele tehnologice care se referă la buna funcționare sau 

modernizare a stațiilor de epurare a apei sau a unor instalații ale 

agenților economici fie vechi sau introducerea unor instalații noi care 

să contribuie la protecția mediului cum sunt filtrele, panouri 

fonoabsorbante și alte sisteme de ultimă generație. 

Măsurile de protecție a mediului economice se referă fie la taxele de 

mediu de exemplu cum este în cazul autoturismelor, pungilor din 
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plastic și altele dar și în cazul amenzilor acordate de instituțiile care se 

ocupă cu protecția mediului pentru fiecare activitate care depășește 

concentrațiile limită sau există alte neconcordanțe conform legii. O altă 

măsură de protecție a mediului este reprezentată de investițiile 

realizate de Administrația fondului pentru mediu Prahova.Alte măsuri 

de protecție a mediului sunt cele educaționale care se referă la 

campaniile de conștientizare realizate de instituțiile care se ocupă cu 

protecția mediului în colaborare cu unitățile școlare.Abordarea acestei 

teme este importantă pentru a demonstra în ce măsură autoritățile 

care se ocupă cu protecția mediului au eficiență prin cele patru tipuri 

de măsuri analizate, dacă aceste măsuri, în plan aplicat, dau 

randament, nu doar în plan teoretic, așa cum sunt descrise de 

instituțiile de mediu. 
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Evaluarea modului de gestionare al resurselor naturale propusă 

prin planurile de management ale ariilor naturale protejate din 

Regiunea de Dezvoltare Sud 

 

Penu Alina-Maria 

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București  

penualinamaria97@gmail.com 

 

Cuvinte cheie: arie protejată, gestionare, resurse, identificare, analizare

  

Lucrarea „Evaluarea modului de gestionare al resurselor naturale 

propusă prin planurile de management ale ariilor naturale protejate 

din Regiunea de Dezvoltare Sud„ este una de actualitate, acest lucru 

este datorat nevoi de a avea o planificare cât mai strategică pentru a 

putea beneficia de resursele naturale o perioadă cât mai îndelungată, 

atât noi cât și generațiile viitoare. Această lucrare pornește de la 

următoarea întrebare de cercetare: Care sunt cele mai importante 

resurse naturale în ariile naturală protejate din regiunea de Dezvoltare 

Sud? Pornind de la această întrebare vor fi identificate în planurile de 

management ale ariilor natural protejate din Regiunea de Dezvoltare 

Sud cu cele mai importante resurse naturale. Vor fi luate în considerare 

cele mai importante resurse din punct de vedere natural, economic și 

social. 

În prezent resursele naturale sunt privite din puncte de economic. 

Valoarea socială și cea naturală, care contribuie la menținerea 

echilibrului natural sunt rareori analizate și scoase în evidență. Pentru a 

analiza și demonstra importanța pentru dezvoltare durabilă a unei 

resurse naturale este foarte important să se cunoască și să se 

promoveze valorile care contribuie în mod esențial la menținerea 

echilibrului ecologic, a naturii, având uneori și o dimensiune culturală 
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importantă. În ariile protejate aceste resurse naturale sunt 

preponderent gestionate din perspectiva valorii lor intrinseci, în acest 

caz se accentuează importanța speciilor și habitatelor pentru 

menținerea naturii, a mediului de viață, a serviciilor ecologice de care 

beneficiem și care sunt indispensabile, intrând astfel în categoria 

valorilor economice indirecte.Principalul obiectiv al studiului este 

identificarea modului în care resursele natural sunt gestionate în ariile 

protejate. Un alt obiectiv este identificarea resurselor omniprezente în 

majoritatea planurilor de management, astfel vor fi identificate cele 

mai întâlnite resurse naturale. Pornind de la aceste obiective generale 

se dorește obținerea unei evaluării cât mai exacte a modului în care 

resursele natural sunt gestionate în Regiunea de Dezvoltare Sud. 
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Influența calității mediului exterior asupra calității mediului 

interior din Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, București 

 

Perca Marta, Vasiliu Alexandra Andreea, Chiru Gabriela Nicoleta, 

Matache Emilia Rebeca, Vinersariu Teodor Adrian, Obreja Alexandru 

Valentin  

Colegiul Național Bilingv “George Coșbuc”, București  

perca.marta@cncosbuc.ro  

vasiliu.alexandra@cncsobuc.ro 

chiru.gabriela@cncosbuc.ro 

matache.emilia@cncosbuc.ro 

vinersariu.teodor@cncosbuc.ro 

 obreja.alexandru@cncosbuc.ro 

 

Cuvinte cheie : cercetare, implicare, evaluare, comportament ecologic 

 

Copii cu pasiuni diferite, de la clase diferite  și-au descoperit o noua 

pasiune comună: cercetarea și dorința de a afla cât mai multe lucruri 

noi, aceasta fiind cea care ne-a adus pe toți în proiectul PULCHRA. 

Proiectul ne-a dat ocazia să inspectam mai în amănunt calitatea 

mediului în care sute de elevi obișnuiau să își desfășoare activitatea. 

PULCHRA (Știința în medii urbane: construirea de centre comunitare de 

învățare participativă prin cercetare și activare) este un proiect 

HORIZON 2020 și este coordonat la nivelul României de Unitatea de 

Cercetare în Educație din cadrul Centrului Național de Politici și 

Evaluare în Educație. Provocările mediului urban au fost definite în 

relație cu Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă, iar cea pentru 

România este: Regenerarea spațiului urban pentru conectarea 

oamenilor la un mediu sănătos. 

Noi am efectuat evaluări ale parametrilor fizico-chimici și biologici ai 

aerului în diferite puncte ale incintei (curtea interioară, curtea 
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exterioară, subsol, săli de clasa) în care s-au obținut, în mod evident 

diverse valori. Acest fapt se datorează influenței factorilor specifici 

fiecărui spațiu, fie naturali (poziție geografică, vânt, lumină), fie 

proveniți din activitățile umane (prezența oamenilor într-o încăpere, 

aerisirea, igienizarea). 

Pentru a păstra calitatea mediului, trebuie să ne asumăm diferite 

responsabilități și să ne formăm comportamente ecologice precum: 

reciclarea, evitarea risipei, înlocuirea pe cât posibil a deplasării cu 

autoturismul propriu. 
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Metode spaţiale de evaluare a disfuncţionalităţilor induse de 

Ailanthus altissima în mediile urbane 

 

Pîndaru Lavinia 

Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, anul II, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București  

pindarulavinia@yahoo.com 

 

Cuvinte cheie: specii invazive, Ailanthus altissima, distribuţie, impact  

 

Studierea impactului speciilor de plante alogene invazive este necesar 

pentru înţelegerea efectelor negative şi pozitive pe care le au asupra 

societăţii şi ecosistemului. Sectorul 4 îl localizăm în partea de sud-est a 

Municipiului Bucureşti, între sectoarele 3 şi 5, fiind clasat pe locul 3 ca 

suprafaţă în km2. Arealul de studiu este reprezentat de un eşantion din 

sectorul 4 ce cuprinde o diversitate a zonelor funcţionale, precum: 

Cimitirul Bellu, Parcul Tineretului, Orăşelul Copiilor, zone rezidenţiale 

colective şi individuale. Eşantionul ales se întinde pe o suprafaţă de 

aproximativ 270 ha şi este poziţionat în partea central-nordică. 

Lucrarea de faţă se va axa pe analiza distribuţiei şi impactului speciei 

Ailanthus altissima. Lucrarea cuprinde o analiză spaţială a distribuţiei 

speciei Ailanthus altissima în funcţie de zonele funcţionale şi de 

caracteristicile acesteia şi evaluarea efectelor asupra societăţii.  

Principalele metode folosite în vederea realizării studiului au constat în 

aplicarea pe teren a fişei de observaţie şi cartarea specie Ailanthus 

altissima, dar şi aplicarea chestionarului în mediul online. Pentru 

colectarea datelor după teren s-a folosit aplicaţia Survey123 pentru 

completarea fişei de observaţie şi cartare, dar şi pentru notarea 

caracteristicilor fizice (înălţime şi coronament) măsurate cu aparatul 

Lasermetru, iar în cazul chestionarului s-a folosit soft-ul online Google 

Forms. Rezultate – metodele spaţiale geografice de analiză a 
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distribuţiei specie (analiza distribuției după vârstă, înălţime, 

coronament, clasificare supervizată) şi evaluarea percepţiei populaţiei. 

Pe viitor se doreşte analiza la o scară mai largă a prezenţei speciilor de 

plante alogene invazive. În viitorul apropiat se intenţionează 

identificarea pe teren şi cartarea speciilor de plante cu efect alergen 

asupra populaţiei. Rezultatele obţinute sunt utile atât din punct de 

vedere ştiinţific deoarece reprezintă un subiect ce este într-o continua 

mişcare şi schimbare, dar şi din punct de vedere administrativ, pentru 

cunoaşterea situaţiei actuale şi pentru un management şi control 

functional al speciei Ailanthus altissima. 
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În fiecare an, numeroase locuri interesante din punct de vedere al 

patrimoniului natural sunt distruse din cauza absenței cunoștințelor de 

geodiversitate atât în țările mai puțin dezvoltate, cât și în țările mai 

dezvoltate din punct de vedere economic. În România, dezvoltarea 

ariilor naturale protejate și a conceptului de geoparc a generat 

numeroase efecte pozitive asupra geobiodiversității. Conservarea 

patrimoniului geologic și natural este relativ asemănător conservării 

siturilor arheologice, diferența substanțială fiind faptul că nu se 

urmărește conservarea urmelor civilizației umane, ci istoria și evoluția 

planetei noastre. Astfel, geoconservarea permite cercetarea și 

reconstruirea istoriei și evoluției vieții pe această planetă, dar și 

păstrarea unor locuri spectaculoase din punct de vedere geologic 

pentru dezvoltarea geoturismului, organizarea excursiilor educaționale 

și pentru antrenarea următoarelor generații de geologi.  

Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș e localizat în nord-estul 

României, cuprinde un teritoriu de 11 600 ha și numeroase puncte 

geologice inedite, precum numeroase situri paleontologice și un număr 

relativ mare de fenomene endocarstice și fenomene exocarstice. 

Siturile paleontologice de pe teritoriul acestui parc național sunt 

semnificative pentru depozitele sedimentare mezozoice din România 
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prin numeroasele cercetări care au fost întreprinse încă din 1866 de 

către Franz Herbich și continuate de numeroși alți cercetători. 

Totodată, biodiversitatea acestui parc național este renumită pentru 

diversitatea floristică și faunistică care cuprinde numeroase specii rare, 

vulnerabile, endemice și periclitate. În concluzie, conservarea 

geobiodiversității reprezintă în momentul de față o problemă 

importantă la nivel internațional. Patrimoniul geologic este o resursă 

neregenerabilă care este afectată de factori antropici și naturali. Din 

nefericire, constituirea parcurilor naționale și rezervațiilor naturale au 

un efect limitat asupra conservării patrimoniului natural. 
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Orașele ar trebui să fie proiectate și construite într-o manieră în care 

efectele urbane asupra mediului înconjurător să fie reduse la 

minimum. Soluția prin care se poate ajunge la echilibru intre Nevoia 

Umană și Mediul Înconjurător este Turismul. Turismul este o activitate 

complexă ce are legătură cu diverse sectoare ale societății şi ale 

economiei, nevoia umană pentru: relaxare-odihnă, cunoaștere, 

petrecerea timpului liber, culinare, divertisment, vindecare, etc. Este 

satisfăcută de către sectorul turistic care pentru a îndeplini cerințele 

turistice se realizează infrastructuri specifice (unități de cazare, 

Complexe turistice, etc.), în cadrul centrelor urbane.  

Orașul prin dimensiunea și activitatea sa dinamică reprezintă 

principalul centru de desfășurare a activităților turistice astfel sectorul 

turistic prin complexitatea sa poate fi considerat o soluție la 

dezvoltarea durabilă urbană. Cum se poate realiza acest lucru ? Prin 

utilizarea infrastructuri verzi se pot crea Centre Urbanistice Verzi de 

interes turistic sau Nuclee verzi Urbane tip Center Park din New York 

SUA. 1. Centre Urbanistice Verzi de interes turistic sunt reprezentate 

de către Parcurile Urbane(amenajarea lor in funcție de specificul 
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urban),Parcuri de tip Agrement (amenajate in funcție de specificul 

urban, unități de cazare tip hotel cu vegetație (crearea unui centru de 

clădiri cu vegetație vie ), amenajarea spațiilor verzi existente. 2. Nuclee 

verzi Urbane tip Center Park, amenajarea unui centru verde in mijlocul 

orașului. În București Parcul Natural Văcărești sau Delta dintre Blocuri 

poate fi un viitor Nucleu Verde prin amenajarea spațului respectiv. 

Infrastructura Verde reprezintă o soluție pentru Dezvoltarea Turismului 

Urban, Turismul reprezintă o soluție la problemele Ecologice ale 

Urbanismului! 
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