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Le colloque international a débattu des problèmes actuels dans la recherche 
du territoire comme facteur et support des activités socio-économiques. Pendant 
la session de communications, nous avons échangé des points de vue de spécialistes 
(géologues, géomorphologues, cartographes, géographes, sociologues etc.), dont 
l’objet d’étude est représenté par le territoire et la population. Les différents 
acteurs de ce débat provenant d’Algérie (Université Mentouri de Constantine, 
Université de M’Sila – Institut de Gestion et des Techniques Urbaines, Faculté des 
Sciences Biologique d’Alger), de Roumanie (Faculté de Géographie – Université 
de Bucarest) et de France (Université Paris-Est/Paris 12). 

Les principaux problèmes sont résumés dans les titres des communications, 
parmi lesquels nous mentionnons : Dysfonctionnements dans la gestion de la 
zone métropolitaine de Bucarest (I. Ianoş, Loreta Cepoiu, Daniela Zamfir), Risques 
naturels et redéploiement de l’urbanisation en Algérie Orientale : Cas de la région 
de Skikda (Benabbas Chaouki, Chabour Nabil, Bourefis Ahcene, Assassi Fella), 
Le rôle des pôles secondaires de croissance dans l’atténuation des disparités 
régionales (C. Braghină, D. Zamfir, C. Tălângă, L. Cepoiu), L’urbanisation d’une 
ville oasicienne  « Boussaada » face aux risques d’inondations et d’ensablement 
(Hadjab Makhloufi, Ali Redjem, Khalfallah Boudjemaa, Mahamedi Abdelkrim, 
Ouali Dhaima), Des phénomènes extrêmes dans les aries urbaines – Cas de Boussaada 
(Florina Grecu, Abdellaouid Abdelkader, Ali Redjem, Andre Ozer, Gh.Visan, 
Said Bourezg, Makhloufi Hadjab, Abdelkrim Mahamedi, Robert Dobre, Mircea Visan), 
L’évolution structurelle des localités rurales (Valentina Stoica), L’évaluation, la 
protection et la promotion des sites géomorphologiques (L. Comănescu, F. Grecu, 
Alex. Nedelea, R. Dobre), Gestion des eaux en milieu urbain (L. Zaharia, F. Ghiţă) etc. 

Application pratique sur le terrain 
– 28.05.09 : Sinaia-Braşov-Sighişoara-Agnita-Făgăraş-Râşnov-Predeal-Sinaia. 
– 29.05.09 : Sinaia-Braşov-Intorsura Buzăului-Nehoiu-Buzău-Bucureşti. 
– 30.05.09 : Bucureşti-Călăraşi-Adamclisi-Cobadin-Eforie-Cernavodă-Bucureşti. 
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L’application pratique a relevé la potentialité du territoire de la Roumanie 
à des hasards naturels et anthropiques variés, ainsi que des aspects de l’utilisation 
des terrains. 

La réunion a abordé des discussions concernant des problèmes du 
territoire dans des zones géographiques chaudes et tempérées, ceci débouchant 
sur un échange d’idées enrichissant et précieux. 

 
FLORINA GRECU 

 

 
 

Sinaia – 28.05.2009 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN CADRUL 
ŞCOLII DOCTORALE „SIMION MEHEDINŢI” 

DIN FACULTATEA DE GEOGRAFIE 
 
 
 

Eficienţa studiilor doctorale desfăşurate în sistemul de învăţământ Bologna, 
la şcoala doctorală de la Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti, a fost 
consemnată de câteva direcţii majore spre care s-a îndreptat cercetarea ştiinţifică 
geografică, degajându-se în acelaşi timp teme care au sesizat şi stringenta lor aplicabilitate. 

Tematica abordată în tezele de dotorat susţinute este extrem de generoasă. 
Aceasta cuprinde, pe de o parte, o problematică legată de învăţământul preuniversitar 
ce vizează planul comunicării, apoi cel al evaluărilor şcolare la geografie, iar pe 
de altă parte descoperă dimensiunile mai puţin cunoscute ale unor componente 
ale cadrului natural şi ale raporturilor ce se nasc între acestea cu societatea. 

Avem în vedere ca preferinţe: condiţia climatică şi hidrografică privite global 
şi regional în modul lor de manifestare; analiza formelor, proceselor, tendinţelor 
în evoluţie sub care se prezintă relieful în vederea cunoaşterii disponibilităţilor pe 
care le oferă societăţii; potenţialul turistic al unor regiuni, dar şi impedimentele 
existente pentru o valorificare eficientă a acestuia; mediul şi peisajul rural cu 
privire specială asupra aşezărilor, componentă cu resurse nebănuit de diferite şi 
deseori greu de identificat. 

Actualitatea celor mai multe din temele vizate s-a detaşat şi din faptul că 
au contribuit, într-un fel sau altul, la finalizarea unor contracte de cercetare şi s-
au regăsit în paginile unor volume sau lucrări publicate în ţară şi străinătate, 
îmbogăţind în acest fel tezaurul ştiinţific al geografiei. 

O concluzie se desprinde din cele de mai sus şi anume, valoarea ştiinţifică 
autentică a tezelor de doctorat susţinute în intervalul 2008-2010 la Şcoala doctorală 
„Simion Mehedinţi” din Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti.  

 

Nr. 
crt. 

Nume 
şi prenume 

Titlul tezei de doctorat 
Data 

susţinerii 
publice 

Coordonator 
ştiinţific 

1. 
Niţă 

Mirela Milena 

Interacţiunea atmosferă-mare-uscat 

în zona litorală a Mării Negre 

Decembrie 

2008 

Prof. univ. dr.  

Emil Vespremeanu 

2. 
Lungu 

Marius Laurenţiu 
Resurse şi riscuri climatice 
din Dobrogea 

Decembrie 
2008 

Prof. univ. dr.  
Sterie Ciulache 

3. 
Canciu 

Cătălin 

Valea Dunării între Brăila şi 

Pătlăgeanca – Studiu geomorfologic 

Decembrie 

2008 

Prof. univ. dr. 

Costică Brânduş 
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4. 
Franţescu 

Marius 
Clima oraşului Arad 

Decembrie 

2008 

Prof. univ. dr.  

Sterie Ciulache 

5. 
Bogan 

Elena 

Munţii Trascău. Studiu de 

geografie umană 

Decembrie 

2008 

Prof. univ. dr.  

Melinda Cândea 

6. 
Pintilii 

Radu Daniel 

Rolul ariilor de atracţie turistică din 

zona de influenţă a municipiului 

Bucureşti în dezvoltarea integrată 

a acesteia 

Decembrie 

2008 

Prof. univ. dr. 

Ioan Ianoş 

7. 
Tătaru 

Alexandra 

Organizarea spaţiului rural în 

Bazinul Putnei 

Decembrie 

2008 

Prof. univ. dr. 

Melinda Cândea 

8. 
Dincă 

Ana Irina 

Turismul durabil în culoarul 

transcarpatic Gura Humorului-

Câmpulung-Vatra Dornei-Bârgău 

Mai 

2009 

Prof. univ. dr. 

George Erdeli 

9. 
Gheorghe 

Andra Cătălina 

Versantul Nordic al Masivului 

Făgăraş. Studiul potenţialului 

turistic natural şi al pretabilităţii 

terenului la amenajare în 

perspectiva dezvoltării turismului 

ecologic montan 

Iulie 

2009 

Prof. univ. dr.  

Mihai Ielenicz 

10. 
Săcrieru 

Răzvan Sorin 

Bazinul morfohidrografic Milcov. 

Studiu geomorfologic 

Iulie 

2009 

Prof. univ. dr. 

Florina Grecu 

11. 
Dobre 

Robert Răzvan 

Pretabilitatea reliefului pentru căi 

de comunicaţii şi transporturi în 

culoarul Prahovei (sectoarele 

montan şi subcarpatic) 

August 

2009 

Prof. univ. dr. 

Florina Grecu 

12. 
Caraman (Dan) 

Steluţa 

Comunicarea didactică – Premisă 

esenţială pentru promovarea 

succesului şcolar prin 

disciplinele geografice 

Noiembrie 

2009 

Prof. univ. dr.  

Mihai Ielenicz 

13. 
Năpăruş 

Magdalena 

Carstul pe sare, dinamică şi 

fenomene de risc. Studiu 

comparativ  între  carstul natural de 

la Platoul Meledic şi fenomenele 

carstice de natură antropică de la 

Ocnele Mari 

Decembrie 

2009 

Prof. univ. dr.  

Mihai Ielenicz 

14. 
Pârvu 

Cristina 

Teorie şi practică în evaluarea 

rezultatelor şcolare la geografie în 

învăţământul preuniversitar 

Decembrie 

2009 

Prof. univ. dr. 

Mihai Ielenicz 

15. 
Bujor 

Liliana 

Oraşul Sighişoara şi aria sa 

periurbană în perspectiva 

dezvoltării durabile 

Decembrie 

2009 

Prof. univ. dr. 

Ion Marin 

16. 
Stoica 

Ilinca Valentina 

Organizarea spaţiului geographic 

şi dezvoltarea rurală în bazinul 

hidrografic Sărăţel 

Decembrie 

2009 

Prof. univ. dr. 

Melinda Cândea 

17. 
Iancu (Merciu) 

Florentina Cristina 

Turismul ca alternativă viabilă la 

dezvoltarea economică a 

Depresiunii Petroşani 

Ianuarie 

2010 

Prof. univ. dr. 

George Erdeli 
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18. 
Vânău 

Gabriel Ovidiu 

Interfaţa spaţial-funcţională dintre 
municipiul Bucureşti şi teritoriul 

suport al acestuia 

Decembrie 
2009 

Prof. univ. dr. 
Ioan Ianoş 

19. 
Vasile (Săndiţa)  

Mihaela Daniela 

Studiu geografic al aşezărilor 
umane din bazinul hidrografic al 
râului Gilort 

Ianuarie 

2010 

Prof. univ. dr. 

George Erdeli 

20. 
Mitescu 

Veronica 

Dinamica peisajului rural din 

Dobrogea de Nord 

Februarie 

2010 

Prof. univ. dr. 

Ion Marin 

21. 
Băltescu 

Olga 

Gestiunea durabilă a rezervaţiilor 

naturale din spaţiile montane – Studii de 

caz:  rezervaţia naturală Les Hautes de 

Chartreuse (Munţii Alpii Francezi) şi 

rezervaţia naturală molidul de rezonanţă 
Lăpuşna (Munţii Carpaţi – Grupa 

centrală a Orientalilor) 

Februarie 

2010 

Prof. univ. dr. 

Maria Pătroescu 

 
OANA ANDREIA PUIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


