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În perioada 7 – 8 aprilie 2006 a avut loc la
Oradea, al XXII-lea Simpozion Naþional de
Geomorfologie, în organizarea Asociaþiei
Geomorfologilor din România ºi a
Universitãþii din Oradea, Facultatea de Istorie
– Geografie, Departamentul de Geografie,
Turism ºi Amenajarea Teritoriului.

Cuvânt de deschidere au rostit: prof. univ.
dr. Teodor Traian Maghiar, Rectorul
Universitãþii din Oradea, prof. univ.dr. Emil
Vespremeanu, Preºedintele Asociaþiei
Geomorfologilor din România ºi prof.univ. dr.
Nicolae Josan, organizatorul simpozionului.
Simpozionul desfãºurat sub genericul

Al XXI-lea Simpozion naþional de geomorfologie
Sfântu Gheorghe, Delta Dunãrii, 27–30 mai 2004

Al XXI-lea Simpozion naþional de geomorfologie
Oradea, 7–8 aprilie 2006

Asociaþia Geomorfologilor din România
(Preºedinte Prof. Emil Vespremeanu), în cola-
borare cu Facultatea de Geografie de la
Universitatea din Bucureºti, Staþiunea de Cer-
cetãri Marine ºi Fluviale Sfântu Gheorghe a
Universitãþii din Bucureºti ºi cu Institutul de
Geografie al Academiei Române, a organizat,
la Sfântu Gheorghe (Delta Dunãrii), cel de al
XXI-lea Simpozion Naþional de Geomorfolo-
gie, cu tema: Relieful României sub inciden-
þa factorilor induºi de schimbãrile globale.
La aceasta s-a adãugat tema mesei rotunde ºi
aplicaþia de teren: Relieful costier din
România — forme, morfogeneza, morfodi-
namicã.
Ineditul simpozionului l-au constituit apli-

caþiile practice care s-au desfãºurat în fiecare
zi, dupã sesiunea de comunicãri în: Insula
Sacalin (Hidrodinamica gurii de vãrsare a
braþului Sfântu Gheorghe ºi evoluþia Insulei
Sacalin — cu explicaþii oferite de Emil
Vespremeanu, Alfred Vespremeanu-Stroe,
ªtefan Constantinescu); sistemul plajã–dune
dintre Sf. Gheorghe ºi Sulina (Comportamen-
tul multianual al sistemului plaja-dune pe þãr-
mul Sf. Gheorghe–sud de Sulina — cu ex-
plicaþii oferite de Emil Vespremeanu, Alfred
Vespremeanu Stroe, ªtefan Constantinescu,
Luminiþa Preoteasa). În ultima zi, aplicaþia s-a
fãcut pe traseul de întoarcere: braþul Sf.
Gheorghe, canalele Isacova-Litcov, Criºan pe
br. Sulina, lacul Fortuna, braþul Sulina,
Tulcea.
Majoritatea comunicãrilor s-au înscris în

tematica larga a metodelor ºi tehnicilor de
cercetare cu aplicaþii la relieful României:

Utilizarea Tehnicii cu Cesium-137 în studi-
ile de sedimentare (Ioniþa I., Mãrgineanu R.),
Metoda dendrocronologicã. Utilizare îin
geoecologie ºi geomorfologie (Vuia F.), Rolul
factorilor climatici în declanºarea
deplasãrilor în masã. Aplicaþie GIS în
Subcarpaþii Buzãului (Micu M., Cheval S.,
Dragne Dana), Influence des erreurs sur les
MNT dans les etudes de risque (Roussaux F.,
Grecu Florina), Utilizarea metodei dendro-
cronologice în analiza avalanºelor. Studiu de
caz — Abruptul prahovean al Bucegilor
(Voiculescu M., Vuia F), Calculul transportu-
lui de sedimente efectuat de curenþi în lungul
þãrmului deltaic danubian (Vespremeanu Stroe
A.), Utilizarea tehnicilor G.I.S. pentru evalu-
area potenþialului natural ºi construit. Studiu
de caz: Municipiul Suceava (Crãciunescu V.,
Bertea Gabriela), Analiza prin tehnici G.I.S. a
morfologiei sectorului de confluenþã Olt–Dunãre
(Filip F., Constantinescu ª.),Aplicaþii ale analizei
Change Detection în studiul morfodinamicii
actuale în Munþii Postãvaru–Piatra
Mare–Clãbucetele Predealului (Mihai B.,
ªandric I.), Rolul cartografierii geomorfolog-
ice în identificarea hazardelor naturale
(Rãdoane N.), Consideraþii asupra morfome-
triei bazinului Casimcea pe baza utilizãrii
tehnicilor G.I.S. (Flueraru C.), Carac-
terizarea geomorfologicã a modelului nume-
ric altimetric al reliefului cu rezoluþia de 10
metri (Tudose C., Din D.)
Cea mai mare parte a lucrãrilor au fost publi-

cate în Revista de geomorfologie vol. 6/2004
Laura COMÃNESCU
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• Florina GRECU (ed.), Lucrãri ºi rapoarte
de cercetare (Research papers and reports),
vol. I, Editura Universitãþii din Bucureºti,
2005, 218 pages.
This first volume of Research papers and
reports, which presents the activity of the
Research Centre for Land Deagradation and
Geomorphological Dynamics, includes eight
summaries of studies made under the research

grants obtained from the National Research
Council for Higher Education (NRCHE) and
the Ministry of Education and Research
(MER) in collaboration with partners from
Cemagref-Lyon, Cemagref-Grenoble (France)
and the Liège University (Belgium). The Acts
of the Research Centre, recognised by NRCHE,
are also appended.
Some of the summaries reflect the contribution
of geographical research to such phenomena as

RECENZII

Relieful ºi Amenajarea Teritoriului a avut trei
importante obiective:
1. Sesiunea de comunicãri a debutat cu trei

prezentãri susþinute în plen de cãtre
prof.dr.docent Grigore Posea – Preºedinte de
onoare al A.G.R. (Glacisurile din Câmpia de
Vest), prof.univ.dr. Ion Mac (Morfosecvenþe
microscalare, suporturi pentru amenajãri ter-
itoriale), prof.univ.dr. Emil Vespremeanu
(Din nou despre geomorfologia bazinului
Mãrii Negre) ( ambii ex- preºedinþi A.G.R.).
Cele circa 50 de lucrãri, de înalt nivel ºti-

inþific, au fost grupate pe douã mari secþiuni
(Relieful ºi amenajarea teritoriului ºi Procese
geomorfologice), în care au fost abordate
subiecte atât teoretice cât ºi practice referitare
la geomorfologia întregii þãri, predominând
însã cele asupra Transilvaniei.
2. Aplicaþia practicã (8 aprilie) s-a desfãºu-

rat pe traseul Oradea – Uileacu de Criº –
Vadul Criºului – ªuncuiuº – Oradea cu
expuneri asupra problemelor: terase,
glacisuri, procese actuale, amenajãri
hidrotehnice ale Criºului Repede la Luncaº ºi
Tileagd, evoluþia reþelei hidrografice, contac-
tul Munþilor Plopiº cu Dealurile Oradiei.
Aplicaþia de teren a continuat cu vizitarea
peºterii Ungurului (recent amenajatã) ºi
servirea mesei la ªuncuiuº, (Pensiunea Perla
Albastrã).
3. Cel de-al treilea obiectiv l-a constituit

alegerea Consiliului Executiv al A.G.R. în
cadrul Adunãrii Generale a A.G.R. În urma
alegerilor componenþa consiliului este:

• Preºedinte: prof. Nicolae Josan
(Universitatea din Oradea),
• Vicepreºedinþi: prof. Adrian Cioacã

(Universitatea „Spiru Haret” - Bucurºti), prof.
Ion Ioniþã (Universitatea „A.I. Cuza” - Iaºi),
prof. Virgil Surdeanu (Universitatea „Babeº-
Bolyai” – Cluj Napoca),
• Secretar general: prof. Florina Grecu

(Universitatea din Bucureºti),
• Trezorier: lect. dr. Marian Ene

(Universitatea din Bucureºti).
• Membrii: prof. Maria Rãdoane

(Univesitatea „ªtefan cel Mare” - Suceava),
prof. Petre Urdea (Universitatea de Vest -
Timiºoara), prof. Emil Vespremeanu
(Universitatea din Bucuresti), conf. Ioan
Aurel Irimuº (Universitatea „Babeº-Bolyai” –
Cluj Napoca), lect. drd. Stelian Nistor
(Universitatea din Oradea).
Cel de-al XXII-lea simpozion de geomor-

fologie desfãºurat la Oradea s-a detaºat de
cele anterioare prin participarea efectivã
(numericã ºi calitativã) a tinerilor colegi, cu
comunicãri ce se înscriu în problematica
actualã a cercetãrii geomorfologice mondi-
ale, bazate pe rezultate experimentale ºi pe
utilizarea tehnicii moderne de realizare ºi
prezentare.Subliniem de asemenea efortul
gazdelor pentru excelenta ºi eleganta orga-
nizare, pentru asigurarea unui sejur instruc-
tiv în cetatea bihoreanã, cu profunde sem-
nificaþii istorice ºi geografice -Oradea.

Florina GRECU


