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În ziua de 16 aprilie 2016 a avut loc la Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti, cea de-a 

XII-a ediție a Simpozionului Național de Geografie Umană și Turism, la care au participat studenți 

din mai multe centre universitare. Putem aminti aici, pe lângă Facultatea de Geografie a universităţii 

noastre şi studenţii din cadrul Universităţilor din Iași, Craiova, precum şi studenți ai Universității de 

Ecologie din București şi ai Universităţii Politehnice Bucureşti. De asemenea, la lucrările 

simpozionului a participat şi un reprezentant al Universităţii din Reeds, London University, Marea 

Britanie, dând astfel o deschidere internaţională evenimentului nostru.  
Simpozionul a fost deschis de conf. univ. dr. Silviu Costachie, directorul CCDRIE, din partea 

comitetului de organizare şi de prof. univ. dr. Cristian Tălângă, prodecan al Facultății de Geografie din 

partea conducerii instituției gazdă. Informaţiile referitoare la desfăşurarea lucrărilor şi la procedura de 

premiere au fost prezentate de asist.univ.dr. Ana Taloş, membră a comitetului de organizare.  
Ca de fiecare dată, simpozionul a fost împărțit pe două secțiuni (cea de Geografie Umană și cea de 

Turism), în acest an, lucrările desfăşurându-se în două amfiteatre separate (amfiteatrul George Vâlsan, 

respectiv amfiteatrul Simion Mehedinți) datorită numărului mare de înscrişi şi participanţi.  
Lucrările prezentate au avut teme variate, din domeniul geografiei transporturilor, geografiei 

populaţiei, geografiei urbane, geografiei sănătății, geografiei politice, ecoturismului, turismului 

cultural, turismului religios, managementului teritorial, etc., acoperind, astfel, toată gama 

preocupărilor din domeniul Geografiei Umane şi al Turismului.  
Cele mai bune lucrări, votate de participanți, şi care au câştigat premiile oferite de sponsori, au fost 

următoarele:  

 

- Marele Premiu: Radu DUMITRU, Florin-Alexandru ZAHARIA și Răzvan VOICU, cu lucrarea 

Accesibilitatea si conectivitatea spatială a rețelei de transport din sectorul 3 al municipiului 

București – Licență, anul III, specializarea Geografie, Facultatea de Geografie, Universitatea din 

București;  
 

 
 

Foto 1 – Ceremonia de deschidere 



 
 

Foto 2 – Secțiunea Geografie Umană 

 

- Premiul I (secțiunea Geografie Umană): Andreea POPA, Radu DUMITRU, cu lucrarea Repere 

metodologice în realizarea unui studiu de geografie culturală. Perspective asupra spaţiului socio-

cultural – Licență, anul III, specializarea Geografie, Facultatea de Geografie, Universitatea din 

București;  
- Premiul I (secțiunea Turism): Claudiu BIȚĂ, Florentina CHIRICIOIU, cu lucrarea Elemente de 

identitate cultural-turistică nepromovate, reprezentative pentru Bucureşti – Licență, anul II, 

specializarea Geografia turismului, Facultatea de Geografie, Universitatea din București;  
 

 
 

Foto 3 – Secțiunea Turism 



 
 

Foto 4 – Premianții 
 

- Premiul II (secțiunea Geografie Umană): Bianca Laura ERIMIA, Alexandru Ginel VÎJA, cu 

lucrarea Restructurarea funcţională a friselor urbane. Studiu de caz: zona Uranus- Progresului, 

București – Licență, anul III, specializarea Geografie și Cartografie, Facultatea de Geografie, 

Universitatea din București;  
- Premiul II (secțiunea Turism): Ionuț AVRAMESCU, cu lucrarea Impactul etnografiei asupra 

dezvoltării turismului rural în județul Buzău – Licenţă, anul II, specializarea Geografia turismului, 

Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti.  

 

 
 

Foto 5 – 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 un 

sponsor privat (prof.univ.dr. Nicolae Dima din Tucson, Arizona, SUA), precum şi de Revista Terra 

Magazin, cărora le aducem mulţumirile noastre şi pe această cale. 


