
  

 

 

 

 

 

 

 

  

SIMPOZIONUL NAŢIONAL STUDENŢESC 

DE GEOGRAFIE UMANĂ ŞI TURISM 

Ediţia a XV-a, Bucureşti, 13-14 Aprilie 2019 
 

În perioada 13-14 Aprilie 2019 a avut loc la Facultatea de Geografie a Universităţii din 

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

și Turism, s impo z i on  l a  c a r e  a u  f o s t  î n s c r i ş i  37  de  studenți cu  30  de  luc r ă r i ,  

d in  mai  mul t e  cen t r e  un iver s i t a r e .   

 

 

Deschiderea oficială  

 

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 asis.univ.dr.Ana-Maria Taloș 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-Maria Taloş, membră a comitetului de organizare. 
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Reprezentantul facultăţii, prodecan Cristian Tălângă (stînga) şi asist.dr.Ana-Maria Taloș 

(dreapta) la deschiderea oficială 

 

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

Turism), lucrările desfăşurându-se în paralel, în cele două amfiteatre principale ale facultății, 

George Vâlsan și Simion Mehedinți. Lucrările prezentate au avut teme variate, din domeniul 

geografiei populaţiei, geografiei urbane, geografiei medicale, geografiei culturale, geografiei 

politice, ecoturismului, turismului cultural, turismului religios, geografia satului românesc, 

dezvoltării durabile şi planificării  teritoriului,  etc., acoperind, astfel, toată gama preocupărilor 

din domeniul Geografiei Umane şi al Turismului. 

 



 
 

Desfăşurarea lucrărilor 

 

Anul acesta, prin bunăvoința sponsorilor, a fost introdus un nou premiu, Premiul Special 

”Vasile CUCU” pentru cea mai bună lucrare cu caracter didactic. Deasemenea, datorită calității 

ridicate a lucrărilor prezentate, organizatorii au fost obligați să aloce două premii I la Sectiunea 

Geografie Umană, pentru două lucrări care au întrunit același punctaj. Cele mai bune lucrări, 

votate de participanți, şi care au câştigat premiile oferite de sponsori, au fost următoarele:  

- Marele Premiu - Ducman Andrei Madalin –  Percepția disfuncționalităților 

organizatorice reflectată cu ajutorul social-media. Studiu de caz: Festivalurile Untold 

si Neversea, Geografia turismului, anul II, Facultatea de Geografie, Universitatea din 

București; 

- Premiul Special ”Vasile Cucu” - Udrea Ioana Cătălina – Dinamica structurilor de 

primire turistică în Stațiunea Sinaia Master – Dezvoltare teritorială inteligentă, anul 

I, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; 

- Premiul I Geografie Umană - Dascălu Gabriel – Toponimia si evolutia demografica 

din localitatile valcene, Master - Sisteme Informationale Geografice, anul I, 

Facultatea de Geografie, Universitatea din București;  

- Premiul I Geografie Umană - Brumar Alina Diana – Revoltele din Orientul Mijlociu 

și impactul lor asupra populațiilor implicate. Studiu de geografia conflictelor, 

Geografia turismului, anul III, Facultatea de Geografie, Universitatea din București;  

- Premiul II Geografie Umană - Dochița Iulian, Răduc Marius-Andrei, Stanciu Andy-

Gabriel – Clădirile Art-Deco în București, Cartografia unei ideologii culturale și 

geografii sociale, Cartografie, anul III, Facultatea de Geografie, Universitatea din 

București;  

- Premiul III Geografie Umană - Țăruș Cătălina, Candit Oana – Rolul transportului in 

dinamica urbana si in functia turistica a municipiului Constanta (1905-XXI), 

Cartografie, anul II, Facultatea de Geografie, Universitatea din București;  



- Premiul I Turism - Mărunțelu Arina, Teriș Bogdan-Constantin – Specificitatea 

dinamicii structurale a economiei locale  în stațiunile turistice din România, 

Geografia turismului, anul III, Facultatea de Geografie, Universitatea din București;  

- Premiul II Turism - Ilie Andreea-Ioana – Turism viticol - valorificare şi perspective 

de dezvoltare în judeţul Prahova. Studiu de caz: Comuna Ceptura, Master - 

Managementul Resurselor şi Activităţilor Turistice, anul I, Facultatea de Geografie, 

Universitatea din București;  

- Premiul III Turism - Aldea Adelina Andreea, Călin Bianca-Ilinca –  Strategii de 

dezvoltare a turismului litoral, poarta pentru noi investitii inovative. Studiu de caz: 

statiunea Mamaia, Geografia turismului, anul III, Facultatea de Geografie, 

Universitatea din București. 

 

 

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 trei sponsori privaţi (prof.univ.dr.Nicolae Dima din Tucson, Arizona, SUA, MBs 

Ioana Elena Ipate, din Reading, UK și George Lixăndrescu, Titanic Pub SRL), precum şi de 

Facultatea de Geografie a Univesităţii din Bucureşti, Ministerul Turismului și Ministerul 

Tineretului, 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.  
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