
  

 

 

 

 

 

 

 

  

SIMPOZIONUL NAŢIONAL STUDENŢESC 

DE GEOGRAFIE UMANĂ ŞI TURISM 

Ediţia a XIV-a, Bucureşti, 21-22 Aprilie 2018 
 

În perioada 21-22 Aprilie 2018 a avut loc la Facultatea de Geografie a Universităţii din 

Bucureşti, cea de-a XIV-a ediție a Simpozionului Național Studenţesc de Geografie Umană 

și Turism, urmată de o lansare de carte a autorului Nicolae Dima, e v e n i m e n t e  la care au 

participat p e s t e  6 0  d e  p e r s o an e .  În  c ad r u l  s i mp o z i o n u l u i  au  f o s t  î n s c r i ş i  3 5  

d e  studenți cu  27  de  luc ră r i ,  d in  mai  mul t e  ce n t r e  un ive rs i t a re .  Deasemenea, 

la lucrările simpozionului a fost înscris cu o lucrare dedicată problemelor de 

geografie energetică  şi un reprezentant al Universităţii din Oviedo, Spania 

(Willafane Hector Gonzales, de la Facultatea de Inginerie Energetică),  dând astfel 

–pentru a patra oară– o deschidere internaţională evenimentului nostru.  

 

 

Deschiderea oficială  

 

Manifestarea a avut ca invitat special pe profesorul Nicolae Dima, din SUA, 

care a transmis un mesaj de salut prezentat de organizatorul simpozion ului, 

conf.dr.Silviu Costachie, domnia sa neputând partic ipa din motive de sănătate,  

fiind, însă,  alături de noi prin sponsorizarea pe care ne -a oferit-o şi de această 

dată.  
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La deschiderea oficială a simpozionului au luat cuvântul conf.univ.dr.Silviu Costachie, 

directorul CCDRIE, din partea comitetului de organizare, prodecan prof.univ.dr.Cristian 

Tălângă, din partea conducerii facultății şi lect.univ.dr.Elena Bogan care a rostit un cuvânt de 

salut pentru tinerii noştrii geografi participanţi la manifestare. Informaţiile referitoare la 

desfăşurarea lucrărilor şi la procedura de premiere au fost prezentate şi de această dată de 

asist.univ.dr. Ana Taloş, membră a comitetului de organizare. 

 

    
 

Reprezentantul facultăţii, prodecan Cristian Tălângă (foto stînga) şi lect.dr.Elena Bogan 

(foto dreapta) la deschiderea oficială 

 

Simpozionul a fost împărțit pe două secțiuni (cea de Geografie Umană și cea de 

Turism), lucrările desfăşurându-se într-un singur amfiteatru  (amfiteatrul George Vâlsan). 

Lucrările prezentate au avut teme variate, din domeniul geografiei populaţiei, geografiei 

urbane, geografiei medicale, geografiei culturale, geografiei politice, ecoturismului, turismului 

cultural, turismului religios, dezvoltării durabile şi planificării  teritoriului,  etc., acoperind, 

astfel, toată gama preocupărilor din domeniul Geografiei Umane şi al Turismului. 

 

 
 

Desfăşurarea lucrărilor 

 

 



Cele mai bune lucrări, votate de participanți, şi care au câştigat premiile oferite de    

sponsori, au fost următoarele:  

- Marele Premiu- Dascălu Gabriel (Cartografie, anul III), cu lucrarea: Hărți web privind 

evoluția spațiului construit din orașul Râmnicu-Vâlcea după cel de-al Doilea Război 

Mondial până în prezent; 

- Premiul I, secţiunea Geografie Umană- Bujor Corneliu (Cartografie, anul III), cu 

lucrarea: Accesul asupra serviciilor medicale utilizând tehnici GIS. Studiu de caz: 

Spitalul Județean de Urgență Pitești; 

- Premiul II, secţiunea Geografie Umană- Manea Cosmina Andreea (Planificare 

Teritorială, anul III), cu lucrarea: Imaginea urbană ca instrument în planificarea 

spațiului. Studiu de caz: sectorul 2 al Capitalei; 

- Premiul III, secţiunea Geografie Umană- Bîță Claudiu (Master, Planificare Teritorială 

şi Managementul Localităţilor Urbane şi Rurale, anul I), cu lucrarea: Noi metode de 

planificare teritorială pentru orașele cu plan radiar concentric;  

- Premiul I, secţiunea Turism- Brumar Alina Diana şi Boarcăș Cristina (Geografia 

Turismului, anul II), cu lucrarea: Maramureș – la granița dintre tradiție și modernitate. 

Studiu de caz Valea Izei; 

- Premiul II, secţiunea Turism- Paraschiv Bogdan (Geografia Turismului, anul II), cu 

lucrarea: Smart City& Smart Tourism - Inteligenta cheia spre succes?; 

- Premiul III, secţiunea Turism- Caloian Adela-Mihaela (Geografia Turismului, anul 

III), cu lucrarea: Cetatea Alba Carolina, model de dezvoltare cultural-turistica 

comparativ cu alte cetati din Romania. 

 

 

Premianţii 



 

La final 

 

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Regională şi 

Integrare Europeană al Universităţii din Bucureşti şi de Facultatea de Geografie și sprijinit 

financiar de doi sponsori privaţi (prof.univ.dr.Nicolae Dima din Tucson, Arizona, SUA şi MBs 

Ioana Elena Ipate, din Reading, UK), precum şi de Facultatea de Geografie a Univesităţii din 

Bucureşti, cărora  le aducem mulţumirile noastre şi pe această cale.  Simpozionul are ca 

partener Revista Cinq Continents şi a fost prezentată şi pe pagina web a simpozionului 

(www.simpozionumanaturism.com), precum şi pe pagina Facebook dedicată simpozionului.  

 

 

http://www.simpozionumanaturism.com/

