
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Universitatea 
Ștefan cel Mare 

din Suceava 

 
 

Facultatea de Istorie şi Geografie 

Departamentul de Geografie 
organizează 

Conferința Internațională 

ATMOSFERA și HIDROSFERA 
Vatra Dornei, 9-11 octombrie 2020 

   

http://atlas.usv.ro/www/simpozioane/2020/ 

 

Responsabili organizare 
Lector univ. dr. Andrei-Emil BRICIU 
Conf. univ. dr. hab. Dumitru MIHĂILĂ 

Partener media 

 
Postul de radio al 

Universităţii Ştefan cel Mare 
 

 
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, 

a Cercetării, Dezvoltării și Inovării a finanțat cercetarea științifică 
a lucrărilor din proiectul de cercetare PN-III-P1-1.1-PD-2016-2106, 

prezentate la această conferință științifică 

 
 
 

 

Partener logistic 

 

Asociaţia pentru Dezvoltare 

Socială, Economică, Culturală şi 

de Mediu 

 

Partener profesional 

 
Societatea de Geografie 

din România 
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Comitet de organizare 
 
Andrei-Emil BRICIU - Lector univ. dr., Universitatea Ștefan cel 
Mare 
Dumitru MIHĂILĂ - Conf. univ. dr., Universitatea Ștefan cel Mare 
Despina SAGHIN - Lector univ. dr., Director al Departamentului 
de Geografie, Universitatea Ștefan cel Mare 
Vasile EFROS - Prof. univ. dr., Decan al Facultății de Istorie și 
Geografie, Universitatea Ștefan cel Mare 
 

Comitet științific 
 
Petre GÂȘTESCU - Prof. univ. dr., Universitatea din Bucureşti, 
Universitatea Hyperion 
Liviu APOSTOL - Prof. univ. dr., Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza 
Dan BĂLTEANU - Acad. dr., Academia Română 
Maria NEDEALCOV - Prof. univ. dr., Academia de Științe a 
Moldovei 
Vasile EFROS - Prof. univ. dr., Universitatea Ștefan cel Mare 
Ovidiu GACEU - Prof. univ. dr., Universitatea din Oradea 
Corneliu IAȚU - Prof. univ. dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza 
Puţuntică ANATOLIE - Conf. univ. dr., Universitatea de Stat din 
Tiraspol 
Dumitru MIHĂILĂ - Conf. univ. dr., Universitatea Ștefan cel Mare 
Marcel MÎNDRESCU - Conf. univ. dr., Universitatea Ștefan cel 
Mare 
Petru BACAL - Conf. univ. dr., Academia de Științe a Moldovei 
Marius Laurenţiu LUNGU - Conf. univ. dr., Universitatea Ovidius 
Lucian SFÎCÃ - Conf. univ. dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza 
Ionuț MINEA - Conf. univ. dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza 
Dan Cristian LESENCIUC - Conf. univ. dr., Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza 
Ionuț Alexandru CRISTEA - Conf. univ. dr., Universitatea Ștefan 
cel Mare 
Cristian Valeriu PATRICHE - Cs. II dr., Academia Română, Iași 
Adrian URSU - lector univ. dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza 
Andrei-Emil BRICIU - Lector univ. dr., Universitatea Ștefan cel 
Mare 
Gabriela DOGARU - Lector univ. dr., Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Iuliu Haţieganu 
Călina Sînziana SILIȘTEANU - Lector univ. dr., Universitatea 
Ștefan cel Mare 
Dinu Iulian OPREA - Lector univ. dr., Universitatea Ștefan cel 
Mare 
Vasile BUDUI - Lector univ. dr., Universitatea Ștefan cel Mare 

 

 

Detalii despre conferință 
Conferința științifică este adresată cadrelor didactice, 
cercetătorilor și doctoranzilor care doresc să prezinte 
rezultatele originale ale cercetărilor lor științifice în care 
analizează aspecte ale atmosferei și hidrosferei. 
Lucrările conferinței se vor desfășura la Vatra Dornei, în 
cadrul Centrului de Pregătire şi Formare Continuă al 
Universității Ștefan cel Mare. 
Fiecare participant poate fi prim autor la 2 lucrări. 
Lucrările pot fi prezentate oral sau poster. Timpul alocat 
fiecărei prezentări este de 15 minute, după care 
urmează discuțiile despre informațiile prezentate. 
Dacă lucrarea este acceptată pentru prezentare, se 
plătește o taxă de înscriere de 100 lei/lucrare, plătită de 
către/în numele autorului principal. Plata taxei de 
participare se face în contul Asociaţiei pentru Dezvoltare 
Socială, Economică, Culturală şi de Mediu (cont 
RO12RNCB0234131572370001 – cu specificația „taxa de 
participare”) până pe data de 31 august 2020 inclusiv 
(dovada plății se trimite la adresa 
andreibriciu@atlas.usv.ro). 
GRATUITATE la înscriere au participanții care trimit la 
adresa andreibriciu@atlas.usv.ro un articol in extenso, 
pe baza unei lucrări de la conferință, pentru publicare în 
numărul 1/2020 al revistei GEOREVIEW 
(http://georeview.ro/ojs/index.php/revista - jurnal 
indexat în baza de date ERIH PLUS) până pe data de 31 
august 2020.  
Participanții la conferinţă vor beneficia de mese calde 
(ziua 1 - prânz, cina; ziua 2 - mic dejun). Pauze de cafea 
vor fi disponibile pe durata conferinței. O excursie se va 
organiza pe data de 10 octombrie 2020 pe traseul Vatra 
Dornei-Moldovița-Argel și retur (costul excursiei este de 
50 lei, plătit la secretariatul conferinței). 
În cadrul Centrului de Pregătire şi Formare Continuă al 
USV, există un număr limitat de locuri pentru cazarea 
gratuită a participanților la conferință (în perioada 8-11 
octombrie 2020). Pentru a verifica disponibilitatea 
locurilor pentru rezervare, menționați daca doriți cazare 
în e-mailul de înscriere. La sfârșitul perioadei de 
înscriere, participanții vor fi informați despre 
posibilitatea de a primi sau nu cazare în centrul USV din 
Vatra Dornei.  
 
 
 

 

 

 

Tematici 
Riscuri și hazarde climatice și hidrice; Hidrologie urbană; Climatologie urbană; Schimbări climatice actuale; Bio- și 
balneoclimatologie și turism de sănătate; S.I.G. în analiza mediului actual; Analize de mediu. 
 

Secretariat 
Luciana-Alexandra BRICIU - drd., Universitatea Ștefan cel Mare; Vasilică-Dănuț HORODNIC - drd., Universitatea Ștefan cel Mare; 
Maria BODÎRLĂU - mr., Universitatea Ștefan cel Mare. 
 

Modalitatea de înscriere 
Pentru înscrierea cu lucrări la conferință, participanții trebuie să trimită la adresa andreibriciu@atlas.usv.ro, până 
la data de 31 august 2020, următoarele informații, atât în limba română,  cât și în limba engleză: 
Titlul prezentării (5-25 cuvinte); Tipul prezentării (oral/poster); Rezumatul prezentării (150-200 cuvinte); Cuvintele 
cheie ale prezentării (4-6 cuvinte); NUMELE și Prenumele autorului/autorilor (în ordine); Titlul științific (și gradul 
didactic, unde este cazul); Afilierea instituțională (ex.: Universitatea și Departamentul). 
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