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SCURT ISTORIC
Institutul de Geografie este o unitate de cercetare din cadrul Academiei Române,
îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti în casa acad. Simion Mehedinţi şi este coordonat
pe plan ştiinţific de Secţia de Ştiinţe Geonomice.
Institutul de Geografie a luat fiinţă în anul 1944 sub autoritatea Ministerului
Educaţiei Naţionale sub denumirea de Institutul de Cercetări Geografice al României
la iniţiativa acad. Vintilă Mihăilescu.

Casa acad. Simion Mehedinți, sediul Institutului de Geografie

Pe lângă nucleul central din Bucureşti, Institutul avea – şi are şi astăzi - două
filiale, la Iaşi şi Cluj-Napoca. La început a regrupat cadrele didactice din învăţământul
superior cu preocupări de cercetare. După anul 1952, Institutul de Geografie şi-a format
şi cadre proprii de cercetare în diferite domenii ale geografiei. În perioada 1958-1974 a
funcţionat sub auspiciile Academiei Române (ca Institut de Geologie-Geografie între
1958 şi 1970).
Timp de un an (1974-1975) s-a aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi
Învăţământului, iar în 1975 a fost trecut în cadrul Universităţii din Bucureşti, respectiv a
Facultății de Geologie-Geografie.
La data de 7 februarie 1990 a fost reintegrat în structura Academiei Române.
În Institutul de Geografie şi-au desfăşurat activitatea personalităţi marcante ale
ştiinţei româneşti, cum au fost: acad. Vintilă Mihăilescu, acad. Virgil Ianovici, acad.
Victor Tufescu, prof. Tiberiu Morariu, m.c. al Academiei Române, prof. N. Al.
Rădulescu, m.c. al Academiei Române, dr. doc. Ion Conea, prof. dr. doc. Raul
Călinescu, prof. dr. doc. Petre Coteţ, prof. dr. doc. Ion Gugiuman, prof. dr. doc.
Constantin Martiniuc.
În acest context, Institutul a dezvoltat numeroase relaţii de colaborare ştiinţifică cu
numeroase instituţii din România şi alte ţări, participând la diferite proiecte de cercetare.
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Totodată, Institutul de Geografie a stabilit convenţii de colaborare în cadrul
schimburilor interacademice cu instituţii similare din: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia,
China, Franţa, Israel, Marea Britanie, Polonia, Republica Moldova, Slovacia şi Ungaria.
În ultimele două decenii, în Institut s-a format o generaţie nouă de cercetători, care,
în prezent, are realizări deosebite, reuşind să efectueze studii valoroase publicate în
volume şi reviste naţionale şi internaţionale.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
În prezent, Institutul de Geografie are 45 de angajaţi, structura de organizare fiind
următoarea:
1. Director: Acad. Dan Bălteanu
2. Director adjunct: Dr. Monica Dumitraşcu
3. Secţia de Geografie Fizică – 11 persoane (10 cercetători dintre care 8 cu titlul
ştiinţific de doctor, 1 personal tehnic); Şef de secţie – Dr. Sorin Geacu
Membri: Dr. Dana Micu, Dr. Mihai Micu, Dr. Marta Jurchescu, Dr. Mihaela
Constantin, Dr. Cristina Dumitrică, Dr. Cătălina Mărculeţ, Dr. Loredana-Elena Havriş,
Dănuţ Călin, Daniel Ciupitu, Carmen Crăciun.
4. Secţia de Geografie Umană – 8 persoane (cercetători dintre care 7 cu titlul
ştiinţific de doctor şi un doctorand); Şef de secţie – Dr. Dana-Bianca Mitrică
Membri: Dr. Claudia Popescu, Dr. Radu Săgeată, Dr. Irena Mocanu, Dr. Mihaela
Persu, Dr. Dragoş-Mihail Baroiu, Dr. Răzvan Paul Şerban, Drd. Laura Lupu.
5. Secţia de Geografia Mediului şi Sisteme Informaţionale Geografice – 9
persoane (6 cercetători toţi cu titlul ştiinţific de doctor, 2 personal tehnic); Şef de secţie
– Dr. Ines Grigorescu
Membri: Dr. Mihaela Sima, Dr. Ana Elena Popovici, Dr. Gheorghe Kucsicsa, Dr.
Diana Dogaru, Dr. Nicoleta Damian, Cristian Gheorghiu, Cătălin Ciubuc.
6. Serviciul de Contabilitate şi Administrativ – 7 persoane;
Şef de serviciu – Ec. Cristian Vonica
Membri: Maria David, Ion Deaconu, Constantin Maxim, Valerica Ilie, Niculina
Drumaşu, Florian Bota.
7. Serviciul Secretariat-Bibliotecă – 3 persoane;
Membri: Lilioara Dincă, Hermine Maersohn, Elena Teodorescu.
8. Centrul pentru studiul hazardelor naturale de la Pătârlagele (judeţul
Buzău) – 1 persoană (Alin Popa).
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Paginile Web ale Institutului de Geografie (www.geoinst.ro) şi revistei Revue Roumaine de
Géographie/Romanian Journal of Geography (www.rjgeo.ro)

Colectivul de Geografie din Iaşi
Coordonator: prof. dr. Constantin Rusu
Cercetările sunt concentrate asupra studierii complexe a mediului geografic, o
atenţie deosebită fiind acordată genezei şi răspândirii solurilor. Totodată, membrii
colectivului efectuează studii asupra populaţiei şi aşezărilor Moldovei. Are 10 angajaţi,
din care 8 cercetători toţi cu titlul de doctor şi 2 personal tehnic.
Colectivul de Geografie din Cluj-Napoca
Coordonator: prof. dr. Pompei Cocean
Are ca preocupări cercetarea geografică regională, realizarea unor hărţi tematice,
domeniul preferenţial al colectivului fiind spaţiul Transilvaniei. Are 8 angajaţi, toţi
cercetători din care 7 cu titlul de doctor.

DIRECŢII DE CERCETARE ŞI LUCRĂRI REPREZENTATIVE
Încă de la înfiinţare, Institutul de Geografie şi-a propus următoarele obiective:
încurajarea şi sprijinirea cercetărilor privind geografia pământului şi poporului român;
coordonarea activităţii şi colaborării ştiinţifice a geografilor români; strângerea şi
publicarea materialului documentar necesar pentru cunoaşterea ţării în vederea
elaborării unui Atlas geografic naţional şi a unui Tratat de geografie; stabilirea
legăturilor cu institute similare din alte ţări.
Institutul de Geografie este specializat în studiul corelat al componentelor fizice
şi biotice ale mediului (relief, aer, apă, sol, vegetaţie şi faună) şi al relaţiilor acestora cu
cele sociale şi economice în desfăşurarea lor spaţială.
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Menţinându-se în spiritul tradiţiei cercetării şi gândirii geografice româneşti, dar
ţinând cont şi de problemele actuale de interes major pe plan intern şi mai ales
internaţional, Institutul de Geografie şi-a concentrat preocupările asupra următoarelor
aspecte :
- Cercetări fundamentale şi aplicate în domeniile Geografiei Fizice, Geografiei
Umane, Geografiei Regionale şi Geografiei Mediului;
- Cercetări asupra diverselor componente geografice ale mediului şi studierea
efectelor presiunii antropice asupra calităţii mediului;
- Efectuarea de studii interdisciplinare asupra asupra regiunilor cu mediu critic şi
regiunilor transfrontaliere;
- Cercetări geografice integrate asupra riscurilor naturale şi tehnologice;
- Elaborarea unor studii privind dinamica sistemelor locale şi regionale de aşezări
în funcţie de potenţialul natural, uman şi economic al ariilor adiacente; cercetarea
relaţiilor teritoriale specifice între resurse, populaţie şi infrastructura economică;
- Elaborarea şi editarea unor lucrări de sinteză referitoare la România (tratate,
atlase, studii regionale).
Activitatea din Institut cuprinde atât cercetări pe domenii (geomorfologie,
climatologie, hidrologie, biogeografie, geografia populaţiei şi aşezărilor, geografia
utilizării terenurilor, geografia industriei şi serviciilor, geopolitică) cât şi integrate,
acestea din urmă incluzând:
- studii geografice asupra mediului la nivel naţional sau pe unităţi geografice;
- studii de geografie aplicată pentru elaborarea politicilor de dezvoltare regională,
în colaborare cu instituţii de profil în domeniul amenajării teritoriului, dezvoltării
urbane şi rurale;
- studiul hazardelor naturale şi tehnologice la nivel naţional şi regional;
- studii geografice corelate cu programele globale de cercetare.
Ca unic institut de profil din ţară, Institutul de Geografie în colaborare cu cadrele
didactice universitare şi cu alţi specialişti, a elaborat şi publicat, potrivit obiectivelor
propuse încă de la înfiinţarea sa, lucrări fundamentale pentru ştiinţa şi cultura
românească.
Primele lucrări publicate de Institut au fost : Consideraţii asupra geografiei ca
ştiinţă (de Vintilă Mihăilescu, 1945), Introducere în Biogeografia României (de Raul
Călinescu, 1946), Bibliografia geografică sumară a României (de Victor Tufescu şi
Ana Toşa, 1947) şi volumul Din lucrările Institutului de Cercetări Geografice (1950).
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Lucrări publicate de Institutul de Geografie după anul 1994

Ulterior s-au elaborat: Monografia Geografică a României (2 vol., 1960),
Geografia Văii Dunării Româneşti (1969), Piemontul Getic (1971), Atlasul Geografic
Naţional (1972-1979), Tratatul de Geografia României în 5 volume (1983-2005),
România. Atlas Istorico-Geografic (două ediţii - 1996, 2007), Hazardele naturale din
Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic (2005), România.
Spaţiu. Societate. Mediu (în limbile română şi engleză - 2005, 2006), Dicţionarul
Geografic al României (2 vol., 2008-2009), Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale
membrilor Institutului de Geografie (2014), Euroregiunile de cooperare
transfrontalieră din bazinul inferior al Dunării. Studiu Geografic (2014), România.
Natură și Societate (2016), Invasive Terrestrial Plant Species in the Romanian
Protected Areas. A Geographical Approach (2016), Lower Danube Basin.
Approaches to Macroregional Sustainability (2017) ş.a.
S-a elaborat şi publicat Colecţia « Judeţele Patriei » între 1970 şi 1980, reluată
de curând sub titlul « Judeţele României », din care au apărut până în prezent patru
(Cluj, Bistriţa-Năsăud, Suceava şi Harghita).
În colaborare cu diferite instituţii, Institutul de Geografie a publicat lucrările :
« România, Mediul şi Reţeaua Electrică de Transport. Atlas Geografic » (2002),
« România. Calitatea solurilor şi Reţeaua Electrică de Transport. Atlas Geografic »
(2004) şi « Delta Dunării. Rezervaţie a Biosferei » în două ediţii (2006, 2008).
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Programele de cercetare fundamentală şi aplicată sunt finanţate de Academia
Română şi alte organisme prin proiecte de cercetare cu diferiți beneficiari din țară și
străinătate.

Lucrări publicate de Institutul de Geografie după anul 1994

Institutul a participat la o serie de proiecte din cadrul unor programe FP6, FP7,
SEE, NATO, British Academy, Banca Mondială. Astfel, în perioada 2006-2009, a fost
implicat în proiectul FP6 « Impactul cercetărilor climatice şi a variabilităţii climatice
asupra Europei Centrale şi de Est » (CLAVIER), coordonat de Institutul de
Meteorologie Max Plank din Hamburg. Au fost efectuate analize referitoare la impactul
schimbărilor climatice asupra activităţilor turistice, producţiei de energie şi asupra
degradării terenurilor.
Într-un alt proiect FP7 enviroGRIDS coordonat de Universitatea din Geneva,
referitor la «Realizarea unor capacităţi de observare şi evaluare a dezvoltării durabile în
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bazinul Mării Negre» (2009-2012), institutul a fost implicat în evaluarea efectelor
schimbărilor climatice asupra agriculturii şi a impactului speciilor invazive asupra
biodiversității în ariile naturale protejate. În acest context au fost utilizaţi diferiţi
indicatori de evaluare a mediului şi a fost stabilit un sistem GIS pentru plantele
invazive. Aspectele referitoare la utilizarea resurselor de apă în agricultură, în strânsă
legătură cu fragmentarea terenurilor agricole din ţara noastră au fost analizate într-un alt
proiect SEE intitulat «CC-Waters» şi coordonat de Primăria din Viena.

Campanii de teren derulate în cadrul proiectelor CC-Waters și ENVIROGRIDS

În proiectul FP7 «Dezvoltarea unor servicii de informare climatică pentru
Europa» (ECLISE), coordonat de Institutul Meteorologic Regal din Olanda (20112014), echipa din Institutul de Geografie efectuează cercetări asupra impactului
variabilităţii şi schimbărilor climatice până în 2050, în trei domenii referitoare la oraşe
(Baia Mare), agricultură (Câmpia Bărăganului) şi degradări de teren (Regiunea
Seismică Vrancea). Aspecte privind evaluarea calităţii mediului, hazardele naturale şi
tehnologice într-o regiune transfrontalieră, au fost realizate împreună cu cercetători din
Bulgaria pentru sectorul Calafat-Turnu Măgurele în cadrul proiectului «Evaluarea
hazardelor naturale și tehnologice în Lunca Dunării la granița româno-bulgară, sectorul
Calafat-Vidin – Turnu Măgurele-Nikopole» (ROBUHAZ-DUN, 2012-2013).
În cadrul proiectului EUSDR «Caracteristicile geografice și structurale ale
cooperării transfrontaliere în regiunea Dunării » (2014-2015) s-au avut în vedere
realizarea unor baze de date commune și evaluarea capacității de cooperare în regiunile
transfrontaliere din Bazinul Dunării.

Campanii de teren și diseminare în cadrul proiectului ROBUHAZ-DUN
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Institutul a fost implicat într-o colaborare internaţională amplă finanţată şi
coordonată de United Nations Environmental Programme şi finalizată prin lucrarea
«Carpathians Environment Outlook» (2007), care include diferite scenarii privind
evoluţia în viitor a mediului carpatic şi a societăţii.
Institutul a participat, alături de alţi 10 parteneri din diferite ţări europene, în
cadrul programului european Marie Curie – CHANGES (2011-2014) la formarea
interdisciplinară a tinerilor cercetători în domeniul hazardelor hidro-meteorologice şi al
riscurilor asociate.

Campanie de teren derulată în cadrul proiectului CHANGES

Tematica proiectelor finanţate pe plan intern cuprinde aspecte referitoare la:
impactul activităţilor miniere asupra mediului; transformarea unor saline vechi în areale
turistice; dezvoltarea unor indicatori pentru unele activităţi de management al
resurselor naturale; cercetări geografice pentru planificarea teritorială a reţelelor de
transport şi sisteme GIS pentru elaborarea hărţilor de hazard şi evaluarea vulnerabilităţii
mediului şi localităţilor la inundaţii.
În cadrul proiectului SIPOCA «Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel naţional»
(RO-RISK) s-a făcut o analiză complexă a riscurilor la dezastre sub aspectul
impactului social, economic şi de mediu pe baza unui cadru metodologic unitar.
Proiectul PNIII «Holistica impactului surselor regenarabile de energie asupra
mediului și a climei» (HORESEC) (2018-2021) vizează impactul surselor de energie
asupra schimbărilor climatice cu ajutorul modelelor matematice și a determinărilor
experimentale.
Institutul de Geografie organizează sesiuni ştiinţifice anuale de comunicări şi
diferite alte reuniuni tematice.
Cercetătorii din Institutul de Geografie sunt implicaţi în diferite programe
naţionale şi internaţionale interdisciplinare, fac parte din diferite comisii naţionale şi
internaţionale de specialitate.
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Totodată, câteva reviste internaționale au inclus în comitetele lor de redacţie şi
membri din Institutul de Geografie.

CERCETĂRI ASUPRA DUNĂRII ȘI DELTEI DUNĂRII
Cercetările geografice asupra sectorului românesc al Dunării au vechi tradiții în
institut și au fost realizate în cadrul a numeroase teme de cercetare și proiecte naționale
și internaționale.
In anul 1969 a fost publicat un volum de sinteză geografică unitară Geografia Văii
Dunării Româneşti care cuprinde și o anexă de hărți cuprinzând toate aspectele de
geografie umană, feografie fizică și geografie regională. Acest studiu deosebit de
complex integrează sectorul Dunării româneşti în ansamblul întregului bazin al marelui
fluviu şi face o prezentare generală pornind de la relief, climă, hidrografie, vegetaţie şi
faună, continuând cu prezentarea populaţiei şi aşezărilor, cu modul de utilizare a
terenului, industria, căile de comunicaţie şi transporturile şi se încheie cu partea
regională.
O altă lucrare de sinteză în care Dunărea, lunca, delta şi complexul lacustru RazimSinoie au fost analizate pe larg o reprezintă volumul 5 al tratatului de Geografie
Geografia României, V (2005), în care Dunărea este analizată în corelaţie cu Câmpia
Română, Dobrogea şi Marea Neagră.
La toate acestea se adaugă o serie de proiecte la nivel naţional şi internaţional, în
care Institutul de Geografie a fost implicat, proiecte care abordează subiecte diverse
legate de Dunăre şi deltă: Global Environmental Facilities (GEF) finanţat de Banca
Mondială, al cărui obiectiv principal a vizat protejarea şi dezvoltarea comunităţilor din
Delta Dunării, în strânsă legătură cu protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii;
RO-BG CBC Romanian – Bulgarian cross-border joint natural and technological
hazards assessment in the Danube floodplain. The Calafat-Vidin - Turnu MăgureleNikopole sector ROBUHAZ-DUN care a vizat evaluarea transfrontalieră a riscurilor
naturale şi tehnologice în lunca inundabilă a Dunării în acest sector; Crossing the
borders: Geographic and Structural Characteristics of Cross-Border Cooperation in
the Danube Region având ca obiectiv prezentarea modelelor de bune practici şi
investigarea aplicabilităţilor acestora în zonele de frontieră.
Institutul de Geografie al Academiei Române a fost implicat în inițiativa
Academiei Române de realizare a unei Strategii de Dezvoltare a României pentru
următorii 20 de ani (2015-2017). Colegii din Institutul de Geografie au lucrat în două
din cele 11 subproiecte ale Strategiei, respectiv proiectul 2. Resursele naturale – rezerve
strategice, ce folosim şi ce lăsăm generaţiilor viitoare, coordonat de Acad. Bogdan
Simionescu și proiectul 8. Proiectul European al Dunării/ Strategia Naţională a
Dunării, coordonat de Acad. Cristian Hera și Acad. Nicolae Panin. Astfel, în cadrul
proiectului Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim şi ce lăsăm generaţiilor
viitoare au fost analizate detaliat și au fost stabilite strategii și planuri de acțiune pentru
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domeniile aer, sol, biodiversitate și arii naturale protejate. Subproiectul 8. Proiectul
European al Dunării/ Strategia Naţională a Dunării a fost corelat cu Strategia UE
pentru Regiunea Dunării și în cadrul acestuia a fost realizată și propusă spre aprobare
Strategia Naţională în domeniul Cercetării şi Inovării pentru Dunărea Românească.
Totodată, au fost prezentate trei proiecte prioritare de cercetare pentru Valea Dunării
Românești: Centrul internațional de studii avansate pentru sisteme fluviu–mare,
Danubius-RI; Atlasul modificărilor globale ale mediului în Valea Dunării Româneşti și
Programul Sturion 2020, Conservarea sturionilor în bazinul Dunării – o abordare
complexă ambientală – economică – socială.
Atlasul Modificărilor Globale ale Mediului în Valea Dunării Româneşti este
corelat cu activităţile care se desfăşoară la nivelul întregului bazin al Dunării în cadrul
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). În acest sens, Institutul
de Geografie a fost implicat împreună cu Universitatea Ludwig-Maximilians din
Munchen în proiectul GLOCAD, un proiect-rețea de cercetare finanţat de Guvernul
Bavariei (DE) în perioada 2014-2017.
Institutul de Geografie a participat la în perioada 2012-2018 la Forumurile Anuale
ale Strategiei UE pentru regiunea Dunării și a organizat, împreună cu Consiliul Naţional
al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și Comitetul Naţional Terra în
Viitor – Cercetări pentru Dezvoltarea Durabilă Globală mai multe workshop-uri și
simpozioane având ca tematică cercetările transdisciplinare în bazinul Dunării.

CENTRUL DE DOCUMENTARE
Institutul de Geografie este unul dintre cele mai importante centre naţionale de
documentare în domeniul geografiei.
Aici se află cea mai importantă bibliotecă de profil geografic din România,
deţinând inclusiv fondul de cărţi al fostei Societăţi Române de Geografie (înfiinţată în
anul 1875). Astfel, biblioteca are peste 52.000 volume (19.000 cărţi, 31.000 exemplare
de periodice, 2.000 atlase şi hărţi). Prin relaţiile de schimb cu peste 150 de instituţii din
diferite ţări ale lumii, se primesc anual numeroase publicaţii, la care se adaugă cele
achiziţionate şi donate. În bibliotecă se află valoroase fonduri de carte ce au aparţinut:
acad. George Vâlsan, acad. George Macovei, acad. Vintilă Mihăilescu, acad. Victor
Tufescu, prof. Nicolae Al. Rădulescu m.c. al Academiei Române, prof. dr. Aurel Banu,
cercet. dr. Constantin Drugescu şi Ion Ionescu-Dunăreanu.
Arhiva Institutului de Geografie cuprinde rapoarte în manuscris incluzând
rezultatele cercetărilor de teren şi ale studiilor de sinteză realizate în cadrul proiectelor
de cercetare finanţate de Academia Română, dar şi cele rezultate din colaborarea cu alte
instituţii (în total peste 350 volume).
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La acestea se mai adaugă peste 8000 materiale cartografice la diferite scări,
editate în ultimele două secole (unele cu valoare de patrimoniu naţional) şi peste 58000
de aerofotograme.

CENTRUL PENTRU STUDIUL HAZARDELOR NATURALE,
PĂTÂRLAGELE, JUDEŢUL BUZĂU
Centrul a fost înfiinţat în anul 1968 sub denumirea de Staţiunea de cercetări
geografice Pătârlagele, iar din anul 2008 se numește Centru pentru studiul hazardelor
naturale. Este situat în Subcarpaţii Buzăului, într-o regiune care poate fi considerată un
adevărat laborator natural datorită dinamicii foarte accentuate a reliefului, presiunii
antropice ridicate și condiţiilor critice de mediu. Regiunea aparţine uneia dintre cele mai
active unităţi seismice din Europa şi se caracterizează printr-o rată ridicată a eroziunii
medii specifice. Se urmăresc aspecte privind dinamica proceselor geomorfologice
actuale, caracteristicile topoclimatelor, efectele modificării terenurilor asupra dinamicii
peisajelor. O pondere însemnată o deţin cercetările asupra hazardelor naturale în
legătură cu modificările globale ale mediului.
Acest centru a găzduit – începând cu anul 2001 – Şcoala Internațională de vară
“Environmental Hazards and Sustainable Development in the Mountain Regions”, pe
probleme de hazarde naturale şi dezvoltare durabilă. În anul 2018 a găzduit două
manifestări științifice dedicate aniversării a 50 de activitate: 19th Joint
Geomorphological Meeting și 34th Romanian National Italy-Romania-France-BelgiumGreece Symposium on Geomorphology cu titlul "From field mapping and landform
analysis to multi-risk assessment: challenges, uncertainties and transdisciplinarity".

Centrul pentru studiul hazardelor naturale de la Pătârlagele
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Aplicații de teren din cadrul Școlii internaționale de vară

PROGRAMUL DE STUDII DOCTORALE
Sub coordonarea Academiei Române, Institutul asigură pregătirea superioară în
domeniul geografiei, prin activitatea desfăşurată de cinci conducători ştiinţifici de
doctorat: prof. dr. doc. Petre Gâştescu (din 1972), dr. Lucian Badea (din 1972), acad.
Dan Bălteanu (din 1990), prof. dr. Ion Zăvoianu (din 1990), prof. dr. Octavia Bogdan
(din 1996) și dr. Monica Dumitrașcu (din 2018). În total au fost susţinute peste 100 de
teze de doctorat.
În prezent, în cadrul Institutului de Geografie sunt înmatriculaţi 12 de doctoranzi,
aflaţi în diferite etape ale pregătirii. Doctoranzii sunt implicaţi în organizarea anuală, în
luna decembrie, a unui workshop al tinerilor cercetători.

Workshop-ul tinerilor cercetători

REVISTE ŞTIINŢIFICE EDITATE DE INSTITUTUL DE
GEOGRAFIE
Încă de la înfiinţare, Institutul de Geografie a publicat Revista Geografică,
periodic ştiinţific care a apărut în primii ani cu 3-4 numere/an. În 1948 a fost suspendată
publicarea acesteia.
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La aniversarea semicentenarului funcţionării Institutului de Geografie, în 1994, se
reia publicarea ei, constituindu-se « seria nouă » a Revistei Geografice, periodic ce
apare cu un număr pe an.
Între anii 1954-1963 Institutul a editat revista Probleme de Geografie
transformată apoi în Studii şi Cercetări de Geologie, Geofizică şi Geografie, Seria
Geografie (1964-1989) şi care, va apare – numai până în 2008 – sub titlul Studii şi
Cercetări de Geografie cu 1-2 numere pe an.
Revista în limbi străine Revue de Géologie et de Géographie cu apariţie între anii
1957 şi 1963, s-a transformat în Revue Roumaine de Géologie Géophysique et
Géographie, Série de Géographie şi a apărut până în 1989. În 1990 ea s-a transformat în
Revue Roumaine de Géographie, iar din 2009 are titlul bilingv Revue Roumaine de
Géographie / Romanian Journal of Geography. Dacă până în 2008 a apărut cu 1-2
numere pe an, din anul 2009 apare cu 2 numere/an. Unele dintre acestea au fost dedicate
Congreselor Internaţionale de Geografie. Revista este indexată în diferite baze de date
internaționale precum SCOPUS, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, Genamics,
Cabell’s, University of Oxford și ETH-Bibliothek.

Revistele Institutului de Geografie

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE ÎN ULTIMELE DOUĂ
DECENII (selectiv)
 Seminarul Geografic Româno-Polonez: “Socio-Economic Changes in the Suburban
Areas of Large Cities in Romania and Poland”, Bucureşti, 1996;
 Conferinţa Internaţională a Comisiei de Dezvoltare Urbană şi Viaţă Urbană din
cadrul Uniunii Internaţionale de Geografie: Integrated Urban Systems and
Sustainability of Urban Life”, Bucureşti-Sinaia, 1998;
 Conferinţa Carpato-Balcanică de Geomorfologie, Băile Herculane, 1998;
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 Workshop-ul internaţional “Vegetation, Land Use and Erosion Processes” în
organizarea UNESCO, Bucureşti, 1998;
 Workshop-ul internaţional “Documentation of Mountain Disasters”, Bucureşti,
1999;
 Workshop-ul româno-italian de Geomorfologie “Procesele geomorfologice în ariile
cu tectonică activă”, Bucureşti, 2000;
 Simpozionul româno-israelian “Modificări socio-economice şi de mediu în
sistemele rurale din România şi Israel”, Bucureşti, 2000;
 Simpozionul internaţional „Impactul pe termen lung al activităţilor miniere în
bazinele hidrografice Someş-Tisa. Protecţia mediului şi strategii manageriale",
Bucureşti - Baia Mare, 2001;
 Simpozionul româno-slovac “Dinamica şi transformarea mediilor vulnerabile”,
Bucureşti, 2001;
 Conferinţă internaţională “The environmental and socio-economic impact of
industrial tailing ponds”, Bucureşti, 2003;
 Workshopul româno-britanic “Dimensiuni ale evolutiei spaţiului rural românesc în
perioada de tranziție”, Bucureşti, 2003;
 A V-a Conferinţă Naţională “Modificări globale ale mediului. Relaţii om-mediu”,
Bucureşti, 2003;
 Studii geografice complexe în bazinul râului Prut, colocviu organizat în colaborare
cu Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, 2003, Bucureşti;
 Masa rotundă „Perspective ale colaborării româno-austriece în perioada a 20022004”, Bucureşti;
 Seminarul Româno-Polono-Slovac “Central Europe - Socio-Economic Disparities,
Rural and Regional Development”, Bucureşti, 2008;
 Conferinţa regională a Asociaţiei Internaţionale de Geomorfologie, Braşov, 2008;

Conferinţa regională a Asociaţiei Internaţionale de Geomorfologie, 2008

 Seminarul Româno-Turc “Present-day environmental changes in Romania and
Turkey”, Bucureşti, 2009;
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 Workshopul "GEOSS for Decision Makers in the Black Sea Area", Bucureşti, 2010;
 Conferinţa internaţională "Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference.
Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of
the Danube”, Craiova, 2010-2018 (Co-organizatori);
 Joint Romanian-Bulgarian Round-Table „Natural and technological hazards.
Mapping, assessments and management”, Bucureşti, 2012;
 Simpozionul "Land Use-Land Cover and Land Degradation" al Comisiei LUCC a
Uniunii Geografice Internaționale, Bucureşti, 2014;
 Simpozioanele "Integrated researches in the Danube Basin" (2013-2017) organizate
de Consiliul Naţional al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD);
 Simpozioane organizate de Comitetul Naţional pentru Modificările Globale ale
Mediului (în prezent Comitetul Naţional Terra în Viitor – Cercetări pentru
Dezvoltarea Durabilă Globală);
 Conferința Tematică a Uniunii Geografice Internaționale "Land use/cover changes,
Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development",
Bucureşti-Tulcea, 2017;

Conferința Tematică a IGU " Land use/cover changes, Biodiversity, Health and Environment, Local
and Regional Development", 2017

 19th Joint Geomorphological Meeting și 34th Romanian National Italy-RomaniaFrance-Belgium-Greece Symposium on Geomorphology cu titlul "From field
mapping and landform analysis to multi-risk assessment: challenges, uncertainties
and transdisciplinarity", Buzău, 16-20 May, 2018 - eveniment dedicat aniversării a
50 de activitate a Centrului pentru Studiul Hazardelor Naturale, Pătârlagele;
 Forumul Româno-Francez "Histoire et perspectives des relations géographiques
roumaine-françaises", 18 iunie 2018.

PROIECTE DE CERCETARE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ
REALIZATE ÎN ULTIMELE DOUĂ DECENII (selectiv)
16

- Grant NATO - Sedimentation/contaminant history in floodplains - lower Danube
River cu Universitatea Santa Barbara California, SUA (2005-2006);
- Proiect Romania - Elveţia An integrated assessment of environmental impacts of
mining activities in two selected catchments (upper Crisul Alb and Certej) in the
Apuseni Mountains, Romania, and transboundary river pollution, ESTROM (20052008);
- Proiect finanţat de Banca Mondială - Consultancy services for integrated disaster
risk management study (2007-2008);
- Proiect FP6 CLAVIER - Climate Change and Variability: Impact on Central and
Eastern Europe (2006-2009);
- Proiect FP7 enviroGRIDS - Building Capacity for a Black Sea Basin Observation
and Assessment System supporting Sustainable Development (2009-2013);
- Proiect FP7 ECLISE - Enabling Climate Information Services for Europe (20102014);
- Proiect SEE - proiectul de cooperare transnationala Sud-Estul Europei „Climate
Change and Impacts on Water Supply” – CCWaters (2009-2012);
- Cross-Border Cooperation Programme, Romanian – Bulgarian cross-border joint
natural and technological hazards assessment in the Danube floodplain. The
Calafat-Vidin - Turnu Măgurele-Nikopole sector – ROBUHAZ-DUN (2012-2013);
- Proiect FP7-Marie Curie - Changing Hydro-Meteorological Risks – As Analyzed by
a New Generation of European Scientists – CHANGES (2010-2014);
- Grant-in-Aid for Scientific Research Changing Social Conditions and their Impacts
on Sheep Transhumance in Romania and Bulgaria supported by the Ministry of
Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan (2004-2012);
- Proiect international Crossing the borders: Geographic and Structural
Characteristics of Cross-Border Cooperation in the Danube Region. Proiect
EUSDR, European Institute for Cross-Border Studies, Esztergom, Hungary (20142015).

PREMII ALE ACADEMIEI ROMÂNE
Activitatea desfăşurată de cercetătorii din cadrul Institutului de Geografie în
perioada 1995-2018, a fost recunoscută de Academia Română prin atribuirea
următoarelor premii:
- Premiul Simion Mehedinţi (Maria Sandu, Claudia Popescu, Monica Dumitraşcu,
Daniel Ciupitu, Carmen Dragotă, Bianca Mitrică, Ines Grigorescu, Ana Popovici, Viorel
Chendeş, Diana Dogaru);
- Premiul Gheorghe Munteanu-Murgoci (Dan Bălteanu, Petru Enciu, Mihaela Sima);
- Premiul Grigore Antipa (Sorin Geacu);
- Premiul Ștefan Hepites (Dana Micu).
17

