
TABEL  NOMINAL 
 al  cadrelor didactice coordonatoare științifice de doctorat  

pentru anul universitar 2018 - 2019

1. Subdomeniul Geografie Fizică:

Coordonator științific
Disponibilitate conducere
doctorat într-o limbă de

circulație străină

Propuneri privind oferta de arii
tematice

Propuneri privind oferta de arii tematice
prioritare

Prof.univ.dr. ARMAŞ Iuliana Germană, Engleză

1. Hazard si risc geomorphologic
2. Geomorfologie dinamica
3. Studii de vulnerabilitate, 
4. Studii de percepție, rezilienta si 

coping la dezastre

1. Analize cantitative si calitative focusate 
pe problematica hazardului 
geomorfologic, a riscului geomorphologic
si seismic, analize de vulnerabilitate, 
studii de perceptie, rezilienta si coping la 
dezastre.

2. Analize morfogenetice si morfodinamice 
in arealul carpatic si subcarpatic, Campia 
Romana si Valea Dunarii.

Prof.univ.dr. habil. BANDOC
Georgeta 

Engleză

1. Sursele regenerabile de energie si 
dezvoltarea durabila2. Abordari 
interdisciplinare in modelarea 
sistemelor geografice

1.Sursele regenerabile de energie, identificare, 
evaluare potential energetic si distributia in 
sistemele geografice

http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/geografie-fizica/prof-univ-dr-iuliana-armas/


Coordonator științific
Disponibilitate conducere
doctorat într-o limbă de

circulație străină

Propuneri privind oferta de arii
tematice

Propuneri privind oferta de arii tematice
prioritare

Prof.univ.dr. BOGDAN Mihai Engleză, Franceză

1.Teledetecție
2.SIG
3.Cartografie
4. Fotogrammetrie

1.Teledetecție
2.SIG
3.Cartografie

Prof.univ.dr.habil.
COMĂNESCU Laura 

Engleză
1. Geomorfologie
2. Potențialul turistic

1.Geomorfosituri/Patrimoniu natural
2. Relația relief – activități turistice
3. Geoturism

Prof.univ.dr. GRECU Floarea Franceza

1. Geomorfologie
2. Paleogeografie- studii regionale
3. Geografie fizică aplicată – studii 
regionale

1.Dinamica actuală a versanţilor şi evoluţie 
paleogeografică
2.Dinamica albiilor de rau; studii de 
hidrogeomorfologie aplicată
3.Hazarduri si riscuri naturale şi antropice
4.Bazine hidrografice mici - studii 
morfohidrografice

Prof. univ.dr. IONAC Nicoleta Engleză

1. Starea climei. 
State of the Climate.

2. Prognoza, analiza şi avertizarea 
riscurilor meteorologice.
Weather-related Multi-Risks Forecast, 
Analysis and Warning.

3. Meteorologie şi climatologie aplicată.
Applied Meteorology and Climatology.

1.  Procese  şi  variabilităţi  climatice;  Impact  şi
tendinţe  de  evoluţie;  Sisteme  de  prevenire  şi
intervenţie în situaţii de urgenţă. 
Climatic  Processes  and Variability;  Impacts  and
Evolution  Trends;  Emergency  Prediction  and
Response Systems. 
2.  Factori  şi  evenimente  majore;  sisteme  şi
servicii  de  procesare  a  datelor  şi  prognoză
meteorologică; mijloace şi sisteme de prevenire şi
combatere.
Major  Drives  and  Events;  Data-Processing  and
Forecasting Systems and Services;  Preparedness
and Mitigation Means and Systems. 
3. Aplicaţii teoretice, operaţionale şi practice ale 
meteorologiei şi climatologiei în variate domenii. 
Theoretical, Operational and Practical 
Applications of Meteorology and climatology in 
Various Domains. 

http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-habil-laura-comanescu/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-habil-laura-comanescu/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-mihai-bogdan/


Coordonator științific
Disponibilitate conducere
doctorat într-o limbă de

circulație străină

Propuneri privind oferta de arii
tematice

Propuneri privind oferta de arii tematice
prioritare

Prof.univ.dr. habil. NEDELEA
Alexandru 

Franceză
1. Geografie fizică
2. Geomorfologie

1. Problematica spațiului montan
2. Procese geomorfologice actuale
3. Hazarde și riscuri geomorfologice

Prof.univ.dr. habil. STROE-
VESPREMEANU Alfred 

Engleză

1. Geomorfologie
2. Geoarheologie
3. Reconstrucții paleoenvironmentale

1.Evoluția contemporană a coastelor deltaice
2. Tipare evolutive ale marilor delte
3. Reconstituirea căilor navigabile și a porturilor 
din Delta Dunării din Antichitate și Evul Mediu 
4. Procese periglaciare în Tardiglaciar și Holocen 
(Carpații Meridionali)
5. Fenomenologia vulcanilor noroioși
6. Glaciațiunile Pleistocene din masivul Parâng

Prof.univ.dr. ZAHARIA
Liliana 

Franceză, engleză
1. Resurse de apă şi managementul lor
2. Hazarduri hidrologice și 
managementul riscurilor asociate 

1.Variabilitatea resurselor de apă în contextul 
schimbărilor de mediu
2. Hazarduri hidrologice  și riscuri asociate: 
analiză, management și adaptare 

Conf.univ.dr.habil. DIACONU
Daniel Constantin 

Engleză, Franceză

1.Managementul integrat al resurselor 
de apă
2. Managementul riscurilor hidrologice
3. Sinteze si regionalizari hidrologice
4. Batimetrie

1. Managementul riscurilor hidrologice si a 
implicațiilor economice
2. Analize batimetrice ale unităților acvatice și 
relația lor cu mediul înconjurător 

2. Subdomeniul Geografie Umană:

Coordonator științific
Disponibilitate conducere
doctorat într-o limbăde

circulație străină

Propuneri privind oferta de arii
tematice

Propuneri privind oferta de arii tematice
prioritare

Prof.univ.dr. BRAGHINĂ
Cristian 

–
1. Geografia așezărilor umane
2. Geografia populației
3. Geografie economică și socială

1. Geografia așezărilor umane
2. Geografia populației
3. Geografie economică și socială

Prof.univ.dr. CÂNDEA
Melinda 

– – –

Prof.univ.dr.
DUMITRACHE Liliana 

Engleză ,Franceză 1. Geografie umană
2. Geografie socială

1. Analiza componentei demografice/riscuri
demografice

http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-liliana-dumitrache/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-liliana-dumitrache/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/conf-univ-dr-daniel-constantin-diaconu/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/conf-univ-dr-daniel-constantin-diaconu/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-liliana-zaharia/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-liliana-zaharia/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-habil-alexandru-nedelea/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-habil-alexandru-nedelea/


Coordonator științific
Disponibilitate conducere
doctorat într-o limbăde

circulație străină

Propuneri privind oferta de arii
tematice

Propuneri privind oferta de arii tematice
prioritare

3. Geografia sanătății și serviciilor sanitare

2. Vulnerabilități socio-teritoriale
3. Starea de sanatate a populatiei, factori de 
risc/ factori determinanți,
servicii sanitare
4. Accesibilitatea seviciilor medicale
5. Politici de sanatate
6. Schimbări societale/ migrații

Prof.univ.dr. ERDELI
George 

- 1. Geografia așezărilor umane
2. Geografia populației
3. Geografie economică
4. Geografia turismului

1. Habitatul urban și rural 
2. Migrații ale populației
3. Structuri ale populației
4. Dezvoltarea regională
5. Amenajări turistice
6. Strategii de organizare și management a 
stațiunilor turistice

Prof.univ.dr. IANOŞ Ioan -

1. Planificare teritoriala
2. Analiză urbană și regională
3. Sisteme teritoriale
4. Geografie teoretică

1.  Răspunsul planificării urbane și rurale la
schimbările globale 
2.  .Imaginea  teritorială  și  planificarea
dezvoltării spațiale
3.  Orașele  și  producția  de  inegalități
teritoriale
4. Rolul proceselor cooperante în dinamica
Interfeței rural-uban
5.  Policentrism  versus  acentrism  în
dezvoltarea regională
6.  Structurarea  transcalară  a  sistemelor
teritoriale
7.  Rezistența  la  schimbare  și  reziliența
sistemelor teritoriale
8.  Regandirea  conceptelor  de  bază  și
revitalizarea geografiei ca știință



Coordonator științific
Disponibilitate conducere
doctorat într-o limbăde

circulație străină

Propuneri privind oferta de arii
tematice

Propuneri privind oferta de arii tematice
prioritare

Prof.univ.dr.habil. MATEI
Elena 

 Engleză/Franceză

1. Geografia turismului
2. Geografia așezărilor umane
3. Geografie socială
4. Geografie economică

1. Turism și dezvoltare durabilă
2. Abordări interdisciplinare privind 
aspectele socio-culturale și de mediu ale 
comunităților rurale și urbane;
3. Transfomari economice și răspunsul 
societății
4. Analiza multidimensională a dezvoltării 
durabile a așezărilor urbane

Prof. univ. dr. NEGUŢ
Silviu 

Franceză

1. Geografie umană (aspecte teoretice și, 
respectiv, practice: analiza unui loc sau a 
unei regiuni)
2. Geografia socială și culturală (aspecte 
teoretice și, respectiv, practice): relația 
între Geografia umană și alte științe 
umaniste (Sociologie, Antropologie, 
Politologie etc.)
3. Raportul Geografie politică – 
Geopolitică. Impactul noilor concepte 
(Hard power, Soft power, Twister power) 
asupra Geografiei și Geopoliticii

1. Marea Neagră în contextul UE și NATO. 
Considerații geografice și geopolitice
2. Extinderea UE – considerații geografice 
și geopolitice
3.România. Punte sau falie între structurile 
euroatlantice și spațiul ex-sovietic. Aspecte 
geografice și geopolitice
4. Despațializarea proceselor teritoriale. 
Mediul online - o nouă dimensiune 
geopolitică

Prof.univ.dr. TĂLÂNGĂ
Cristian 

–
1. Geografie urbană
2. Geografie rurală
3. Geografia transporturilor

1. Dinamica spațiului urban
2. Dinamica spațiului rural
3. Evoluția și impactul sistemelor de 
transport

Conf.univ.dr.habil.
CERCLEUX Andreea –

Loreta 
Franceză, Engleză

1. Geografia așezărilor umane
2. Geografie urbană.
3. Structura și dinamica spațiului urban
4. Geografie culturală
5. Geografie economică

1. Dinamica sistemelor teritoriale urbane și 
rurale
2. Dezvoltarea inteligentă și sustenabilă a 
așezărilor
3. Patrimoniul construit – caracteristici și 
valențe pentru dezvoltare
4. Dezvoltarea regională

Conf.univ.dr.
habil.DRĂGHICI Cristian

Constantin 
–

1. Geografie Economică
2. Analiză Integrată și Management 
Teritorial

1. Dinamica structurală a economiei locale
2. Rolul turismului în dezvoltarea 
capacității adaptative a sistemelor teritoriale

Conf.univ.dr. habil. Franceză 1. Management teritorial 1. Managementul sistemelor teritoriale

http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/conf-univ-dr-daniel-peptenatu/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/conf-univ-dr-cristian-constantin-draghici/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/conf-univ-dr-cristian-constantin-draghici/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/conf-univ-dr-cristian-constantin-draghici/
https://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/conf-univ-dr-habil-andreea-loreta-cercleux/
https://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/conf-univ-dr-habil-andreea-loreta-cercleux/
https://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/conf-univ-dr-habil-andreea-loreta-cercleux/


Coordonator științific
Disponibilitate conducere
doctorat într-o limbăde

circulație străină

Propuneri privind oferta de arii
tematice

Propuneri privind oferta de arii tematice
prioritare

PEPTENATU Daniel 2. Sisteme teritoriale emergente

Lect.univ.dr. habil.
PINTILII Radu-Daniel 

Engleză, Franceză 1. Geografia turismului

1. Analiza integrată și managementul 
sistemelor teritoriale cu funcție turistică
2. Noi tendințe și modele în dezvoltarea 
turismului
3. Analiza tematică a activităților turistice

3. Subdomeniul Cercetarea mediului:

Coordonator științific
Disponibilitate conducere
doctorat într-o limbă de

circulație străină

Propuneri privind oferta de arii
tematice

Propuneri privind oferta de arii tematice
prioritare

Prof.univ.dr. habil. IOJĂ Ioan
– Cristian

Engleză

1. Metode de evaluare a durabilitatii 
asezarilor umane
2. Evaluarea caracteristicilor infrastruc-
turilor verzi, inclusiv a capacitatii de 
furnizare a serviciilor ecosistemice
3. Evaluarea conflictelor de mediu
4. Metode de evaluare a solutiilor verzi

1. Solutii verzi, spatii verzi, conflicte de 
mediu

Prof.univ.dr. MARIN Ion –

1. Dinamica așezărilor umane cu implicații
asupra mediului geografic.
2. Studiu geografic al bazinelor 
hidrografice cu implicații în dinamica 
peisajului
3. Modificări în peisaj generate de 
fenomene de ris hidroclimatic

–

Prof.univ.dr. PĂTROESCU Franceză 1. Biogeografie 1. Metode de evaluare a dinamicii presiunii 

http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-habil-cristian-ioja/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-habil-cristian-ioja/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/lect-univ-dr-radu-daniel-pintilii/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/lect-univ-dr-radu-daniel-pintilii/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/conf-univ-dr-daniel-peptenatu/


Coordonator științific
Disponibilitate conducere
doctorat într-o limbă de

circulație străină

Propuneri privind oferta de arii
tematice

Propuneri privind oferta de arii tematice
prioritare

Maria 2. Geografia mediului

antropice asupra diversitatii biologice a 
siturilor NATURA 2000. Studii de caz in 
Romania.
2. Metode de analiza a locului si rolului 
infrastructurilor oxigenante in peisajul 
urban.Studii de caz locale si regionale.

Prof.univ.dr. PĂTRU-
STUPARIU Ileana 

Engleză, Franceză

1. Ecologia peisajului/Landscape 
ecology

2. Peisaj natural/ cultural

Natural and cultural landscape

3. Planificarea peisajului

Landscape planning

4. Abordări interdisciplinare/ 
Interdisciplinary approaches

1.1  Dinamica şi modelarea peisajului/ 
Modeling of landscape dynamics

1.2. Fragmentarea peisajului/ Landscape 
fragmentation

1.3. Rezilienta peisajelor/ Landscape 
resilience 

1.4. Serviciile ecosistemelor/peisajului/       
Ecosystem/ landscape services

2.1. Abordări geografice pe interfaţa peisaj
natural/societate/  Geographic  approaches
(nature and society).
3.1. Abordare participativă/Participatory 
approach

4.1. 3D Landscape

Prof.univ.dr.habil.
ROZYLOWICZ Laurențiu 

Engleză

1. Coexistența societate-carnivore mari 
în România (Understanding large 
carnivore-human coexistence in 
Romania)

2. Analiza rețelelor pentru managementul
speciilor și habitatelor (Network 
analysis for species and habitats 
management)

3. Ecologia spațială și conservarea 
biodiversității (Spatial ecology and 
conservation of biodiversity)

1. Analiza rețelelor pentru managementul 
speciilor și habitatelor (Network 
analysis for species and habitats 
management)

2. Coexistența societate-carnivore mari în 
România (Understanding large 
carnivore-human coexistence in 
Romania)

http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-habil-laurentiu-rozylowicz/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-habil-laurentiu-rozylowicz/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-ileana-patru-stupariu/
http://scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/prof-univ-dr-ileana-patru-stupariu/

