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AGUR s-a implicat constant în direcţionarea cercetării ştiinţifice, îndeosebi în 

profil regional, în aprofundarea studiilor privind satele şi oraşele în politicile şi strategiile 

dezvoltării durabile, în contextul cerinţelor calităţii României ca membru al Uniunii 

Europene. În cadrul celei de-a XVI-a ediţie a Colocviului Naţional  “Geografia Populaţiei 

şi Aşezărilor Umane” se va aborda îndeosebi problematica aşezărilor umane prin prisma 

cerinţelor dezvoltării contemporane. Avem în vedere, în principal, impactul riscurilor 

naturale şi sociale care afectează satele şi oraşele din diverse regiuni ale ţării, unor 

modalităţi în care politicile naţionale şi strategiile de dezvoltare regională abordează 

asemenea situaţii.  

  Având în vedere experienţa ţărilor europene şi extraeuropene, în special a ţărilor 

membre ale Uniunii Europene, sperăm într-o participare efectivă a specialiştilor din acest 

domeniu.   

Afiliată Societăţii de Geografie din România, AGUR îşi desfăşoară activitatea 

sprijinindu-se pe colaborarea tradiţională cu catedrele universitare şi centrele de 

cercetare, cu filialele Societăţii de Geografie şi Instituţii cointeresate. 

Asociaţia Geografilor Umanişti reuneşte geografi din toate centrele universitare, 

cercetători ştiinţifici din cadrul Academiei Române, profesori din învăţământul 

preuniversitar şi alte categorii de specialişti interesaţi în problematica populaţiei şi 

aşezărilor umane. 

 

Lucrările se vor desfăşura pe secţii de profil, după cum urmează: 

 

1. Implicaţii social-economice în evoluţia populaţiei satelor şi oraşelor. 

2. Satul sub presiunea riscurilor naturale şi sociale. 

3. Oraşele – poli de creştere şi dezvoltare durabilă. 

4. Aşezările umane  şi dezvoltarea durabilă: concept şi metodologie.  

5. Turism, mediu şi dezvoltare regională 
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Patronaj:  
prof.univ.dr. Ion Spânulescu – Preşedintele Universităţii Hyperion  
 

Preşedinte:  
 prof.univ.dr. Vasile S. Cucu 
 
 
Comitetul ştiinţific director: 

 

- Prof.univ.dr. emerit Vasile S. Cucu 

- Prof.univ.dr. Mihai Ielenicz 

- Prof.univ.dr. acad. Dan Bălteanu 

- Prof.univ.dr. m.c. acad. Alexandru Ungureanu 

- Prof.univ.dr. Pompei Cocean 

-Prof.univ.dr. Bill Chambers 

- Prof.univ.dr. Iulian Carţână 

- Prof.univ.dr. Ion Ianoş 

- Prof.univ.dr. Vasile Surd 

- Prof.univ.dr. Ion Velcea 

 
                                   Secretar ştiinţific: 

                      Prof.univ.dr. Liliana Dumitrache 

 

 

Comitetul excutiv: 

 

- prof.univ.dr. Cristian Tălângă 

- conf.univ.dr. Liviu Bogdan Vlad 

- conf.univ.dr. Silviu Costachie 

- lect.univ.dr. Gica Pehoiu 

- lect.univ.dr. Elena Toma 

- asist.univ.drd. Irina Lazăr 

- prof.dr. Adrian Nedelcu 

- prof.dr. Cătălina Şerban 

- cercet.dr. Sorin Geacu 

- cercet.dr. Mihaela Persu 

- Claudia Cojocaru 

- Olivia Stănescu 

 

 

             Secretar executiv: 

lect.univ.dr. Elena Toma 

 

 

 

- Prof.univ.dr. Anca Gheorghiu 

- Prof.univ.dr. Liliana Dumitrache 

- Prof.univ.dr. Ştefan Păun 

- Prof.univ.dr. Cristian Braghină 

- Prof.univ.dr. George Erdeli 

- Prof.univ.dr. Silviu Neguţ 

- Prof.univ.dr. Gheorghe Vlăsceanu 

- Prof.univ.dr. Nicolae Ciangă 

- Prof.univ.dr. Martin Olaru 

- Prof.univ.dr. Ion Ghinoiu 

 

 

 

 

 

   

  Presă, rezoluţii şi sponsorizări: 

 

      -    prof.univ.dr. Vasile Surd 

      -    dr. Costin Diaconescu 

- prof.univ.dr. Constantin Pehoiu 

- dr. George Coandă 

- lect.univ.dr. Ionica Soare 

- lect.univ.dr. Luminiţa Boboc 

- lect.univ.dr. Eduard Samoilă 

- lect.univ.dr. Aurel Gheorghilaş 

- lect.univ.drd. Elena Păun 

- dr. Claudia Căpăţână 

 

 

 

              Secretar: 

  lect.univ.dr. Luminiţa Boboc 
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Deschiderea va avea loc în sala de conferinţe a Universităţii Hyperion din Bucureşti, 

lucrările pe secţii urmând a se desfăşura în aceeaşi locaţie. 

Vineri 6 iulie  
            ora 9,00 –  Primirea participanţilor  

            orele10-11,00 - Deschiderea lucrărilor, Alocuţiuni 

            ora 11,30 – Pauză de cafea 

            orele 11,30 – 13,00 - Comunicări în plen 

            orele 16,00 – 20,00 Comunicări pe secţiuni 

            orele 20,00 – Cină colegială 

 

 Sâmbătă 7 iulie – orele 09,00 – 19,00 Aplicaţie 

 Duminică 8 iulie  – Program individual în Bucureşti şi împrejurimi. 

Aplicaţia practică 

Aplicaţie - Dezvoltarea regională în zona Subcarpaţilor Prahovei :  

- zona Urlaţi – Cricovul Sărat- Valea Urloi – Ceptura  

orele 09,00-12,00 – Vizită la principalele obiective din zonă şi oraşul Urlaţi 

orele 12,00-14,00 – Masă rotundă pe tema: Rolul oraşelor mici  în procesele de 

dezvoltare regională. Sala Conferinţe: Primăria oraşului Urlaţi 

orele: 14,00-16,00 – Masă de prânz 

orele: 16,00-19,00 - Vizită şi discuţii la primăria din Ceptura (zonă defavorizată) 

                 

Condiţii de participare: 

      * Cazare Hotel, condiţiile de cazare,  

* Participarea la aplicaţie (30 lei transportul) 

* Înscrierile şi taxa de participare se fac până la data de 15 iunie 2012 

* Cont: BCR, Sucursala Dorobanti, Bucuresti, RO43RNCB0280119133040001 

* Lucrările vor fi prezentate în forma finală, pentru publicare în limba engleză şi în 

limba română, în formatul solicitat, până la încheierea manifestării. 

      * Participanţii sunt rugaţi să precizeze tematica în care se încadrează lucrearea           

(comunicare sau poster). 

 

Adresa de corespondenţă:    e-mail: agur_ro@yahoo.com 

Bucureşti, Calea Călăraşilor, nr. 169, Sector 3,  

Universitatea Hyperion Bucureşti, Centrul de Cercetare „Populaţie-Habitat-Mediu” 

Cod poştal: 030615, Bucureşti 

 

Taxă de înscriere:  - 150 lei 

    Se asigură  - mapă, lucrările Colocviului, cină colegială 

 

Participanţii vor beneficia de roadele cercetării ştiinţifice în acest domeniu şi nu mai 

puţin de cadrul oferit de municipiul Bucureşti şi spaţiul Subcarpaţilor de la 

Curbură. 

mailto:agur_ro@yahoo.com
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Pentru cazare vă recomandăm: 

Hotel Răzvan 

 

Hotel şi Adresă: Hotel Răzvan, Calea Calarasilor, nr. 159, Sector 3 

Telefon:  +0040 21320 01 73; +0040 21 320 01 83; +0040 37 401 34 92 

Fax: +0040 21 322 08 11 
ADRESĂ E-MAIL rezervari@hotelrazvan.com 

Tarif/noapte:  
CAMERA SINGLE -1persoană - 46 EURO  (38 EURO - Vineri-Duminică) 

CAMERA DUBLĂ  -2 persoane - 54 EURO (45 EURO -Vineri-Duminică) 
CAMERĂ TRIPLĂ -3persoane - 67 EURO (56 EURO - Vineri-Duminică 

Locaţie 
Hotel Răzvan este amplasat în centrul Bucureştiului în apropiere de următoarele obiective: 

- Centrul istoric al Bucureştiului; Piaţa Unirii şi Palatul Parlamentului; Palatul de 

Justiţie, lângă Calea Victoriei; Centrul Comercial Vitan-Camera de Comerţ şi 
Industrie; Piaţa Traian, Piaţa Muncii; Parcul Cişmigiu, Primăria Municipiului 

Bucureşti 

Distanţa de la Universitatea  Hyperion: 2 minute pe jos 
 

Harta Sediu: Universitatea Hyperion, Bucuresti 

ht

tp://maps.google.ro/maps?hl=ro&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&wrapid=tlif1335251666

31211&um=1&ie=UTF-

8&q=harta+universitatea+hyperion+din+bucuresti&fb=1&gl=ro&hq=universitatea+hype

rion+din&hnear=0x40b1f93abf3cad4f:0xac0632e37c9ca628,Bucure%C8%99ti&cid=0,0,

2962953060105151223&ei=iFOWT9GPCtPE4gSdk9lG&sa=X&oi=local_result&ct=ima

ge&ved=0CAkQ_BI 

 

 

mailto:rezervari@hotelrazvan.com
http://maps.google.ro/maps?hl=ro&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&wrapid=tlif133525166631211&um=1&ie=UTF-8&q=harta+universitatea+hyperion+din+bucuresti&fb=1&gl=ro&hq=universitatea+hyperion+din&hnear=0x40b1f93abf3cad4f:0xac0632e37c9ca628,Bucure%C8%99ti&cid=0,0,2962953060105151223&ei=iFOWT9GPCtPE4gSdk9lG&sa=X&oi=local_result&ct=image&ved=0CAkQ_BI
http://maps.google.ro/maps?hl=ro&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&wrapid=tlif133525166631211&um=1&ie=UTF-8&q=harta+universitatea+hyperion+din+bucuresti&fb=1&gl=ro&hq=universitatea+hyperion+din&hnear=0x40b1f93abf3cad4f:0xac0632e37c9ca628,Bucure%C8%99ti&cid=0,0,2962953060105151223&ei=iFOWT9GPCtPE4gSdk9lG&sa=X&oi=local_result&ct=image&ved=0CAkQ_BI
http://maps.google.ro/maps?hl=ro&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&wrapid=tlif133525166631211&um=1&ie=UTF-8&q=harta+universitatea+hyperion+din+bucuresti&fb=1&gl=ro&hq=universitatea+hyperion+din&hnear=0x40b1f93abf3cad4f:0xac0632e37c9ca628,Bucure%C8%99ti&cid=0,0,2962953060105151223&ei=iFOWT9GPCtPE4gSdk9lG&sa=X&oi=local_result&ct=image&ved=0CAkQ_BI
http://maps.google.ro/maps?hl=ro&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&wrapid=tlif133525166631211&um=1&ie=UTF-8&q=harta+universitatea+hyperion+din+bucuresti&fb=1&gl=ro&hq=universitatea+hyperion+din&hnear=0x40b1f93abf3cad4f:0xac0632e37c9ca628,Bucure%C8%99ti&cid=0,0,2962953060105151223&ei=iFOWT9GPCtPE4gSdk9lG&sa=X&oi=local_result&ct=image&ved=0CAkQ_BI
http://maps.google.ro/maps?hl=ro&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&wrapid=tlif133525166631211&um=1&ie=UTF-8&q=harta+universitatea+hyperion+din+bucuresti&fb=1&gl=ro&hq=universitatea+hyperion+din&hnear=0x40b1f93abf3cad4f:0xac0632e37c9ca628,Bucure%C8%99ti&cid=0,0,2962953060105151223&ei=iFOWT9GPCtPE4gSdk9lG&sa=X&oi=local_result&ct=image&ved=0CAkQ_BI
http://maps.google.ro/maps?hl=ro&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&wrapid=tlif133525166631211&um=1&ie=UTF-8&q=harta+universitatea+hyperion+din+bucuresti&fb=1&gl=ro&hq=universitatea+hyperion+din&hnear=0x40b1f93abf3cad4f:0xac0632e37c9ca628,Bucure%C8%99ti&cid=0,0,2962953060105151223&ei=iFOWT9GPCtPE4gSdk9lG&sa=X&oi=local_result&ct=image&ved=0CAkQ_BI
http://maps.google.ro/maps?hl=ro&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&wrapid=tlif133525166631211&um=1&ie=UTF-8&q=harta+universitatea+hyperion+din+bucuresti&fb=1&gl=ro&hq=universitatea+hyperion+din&hnear=0x40b1f93abf3cad4f:0xac0632e37c9ca628,Bucure%C8%99ti&cid=0,0,2962953060105151223&ei=iFOWT9GPCtPE4gSdk9lG&sa=X&oi=local_result&ct=image&ved=0CAkQ_BI
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Lucrările vor fi prezentate în forma definitivă, pentru tipar în limba engleză şi în 

limba română, în formatul solicitat, până la încheierea manifestării. Se vor prezenta 

la secretariatul Colocviului, atat pe suport magnetic CD cât şi pe hârtie. 

 

Setări pagină  

Format A4 

Sus, jos, dr.: 15 mm 

Stg.: 20 mm 

Antet, subsol: 10 mm 

Documentul va fi redactat în word  (nu word/office 2007) şi salvat cu terminaţia .doc şi 

nu alt tip (.docx, etc.) 

Nr. pagini 6- max. 8. Volumul manifestării va include grafica alb-negru. Volumul va 

avea ISBN. 

 

TITLUL LUCRĂRII [Arial, 14 pct., bold, centrat, litere de tipar, 2 

rânduri libere] 
 

 

Numele şi PRENUMELE (Arial, 11 pct., bold, centrat) 

Instituţia, Adresa instituţiei, str, nr., etc., e-mail de contact al autorului principal cel puţin 
(obligatoriu) (2 rânduri libere) 

 

 
TITLUL LUCRĂRII LIMBA ENGLEZĂ [Arial, 10 pct., bold, aliniat stânga-dreapta, litere de 
tipar, ] 
Abstract: maxim 400 cuvinte [Arial, 10 pct., aliniat stânga-dreapta]  
Keywords: [Arial, 10 pct., aliniat stânga] (2 rânduri libere) 

 
 

1. Introducere [arial, 12 pct., bold, aliniat stânga] 
[Text - Times New Roman, 11 pct., aliniat stânga dreapta, 1 rând liber] În redactarea textului se 

vor folosi diacritice, este recomandat să nu introduceţi referinţe şi note de subsol.  
 

1.1. …..[1 rând liber] 

 
Figurile, foto şi tab vor fi numerotate crescător cu cifre arabe (Fig. 1 …., Tab. 1 ….., Foto 1 …..) 

şi vor fi citate în text. Explicaţia acestora va fi trecută sub figură centrat, bold  astfel:  

 
Fig. 1. ……. [1 rând liber după] 

 

[Text Times New Roman, 11 pct., aliniat stânga dreapta, 1 rând liber] În redactarea textului se vor 

folosi diacritice, este recomandat să nu introduceţi referinţe şi note de subsol.  
 

 

BIBLIOGRAFIE 
Times New Roman (10 pct) 
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 ASOCIAŢIA GEOGRAFILOR  

                                                                                        UMANIŞTI DIN ROMÂNIA 

 

 

COLOCVIUL NAŢIONAL PRIVIND “SATUL ŞI ORAŞUL ÎN 

POLITICILE ŞI STRATEGIILE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ” 

 

Din octombrie 1964, prima manifestare a Comisiei de Geografia Populaţiei şi 

Aşezărilor Umane din România, din 4 în 4 ani (mai târziu din 2 în 2 ani), s-a organizat 

Colocviul Naţional „Geografia Populaţiei şi Aşezărilor Umane”, ajungând până la cea de-

a XV-a ediţie organizată la Craiova în anul 2007. 

Tematica acestor Colocvii a fost axată pe problematica populaţiei satului şi 

oraşului, reunind specialişti din domeniul geografiei (profesori şi cercetători), demografi, 

urbanişti, sociologi, economişti, ş.a. 

La fiecare ediţie, unele cu participare internaţională, au participat între 120 

(Timişoara 2004) şi 450 persoane (Suceava şi Bistriţa Năsăud, 1970). 

La ediţia organizată la Timişoara s-a hotărât înfiinţarea Asociaţiei Geografilor 

Umanişti din România (A.G.U.R.), Comisia Naţională de până atunci fiind încadrată în 

noua Asociaţie (A.G.U.R.). 

De la acea dată A.G.U.R. a reunit geografi din toate centrele universitare, 

cercetători ştiinţifici (în principal din cadrul Academiei Române), profesori titulari din 

învăţământul preuniversitar şi alte categorii interesate în problematica populaţiei şi 

aşezărilor umane. 

Afiliată Societăţii de Geografie din România, A.G.U.R. îşi desfăşoară 

activitatea sprijinindu-se, îndeosebi, pe colaborarea cu centrele de cercetare şi catedrele 

facultăţilor de profil geografic. 

A.G.U.R. s-a implicat constant în direcţiile de cercetare ştiinţifică, îndeosebi în 

profil regional, în aprofundarea studiilor privind satele şi oraşele României. La fiecare 

ediţie au fost formulate rezoluţii şi programe care au fost înaintate Institutelor de 

Cercetare – Dezvoltare, Ministerelor cointeresate şi Academiei Române. 
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Experienţa de până acum este o garanţie a abordării cu competenţă a rolului pe 

care îl au satele şi oraşele în politicile şi strategiile dezvoltării regionale, în contextul 

cerinţelor actuale de dezvoltare naţională şi colaborare, în principal, cu ţările din cadrul 

Uniunii Europene. 

Colocviul Naţional  preconizat pentru iulie 2012 are ca scop o largă dezbatere 

pe problemele dezvoltării regionale la nivelul României şi ţărilor europene în 

concordanţă cu orientările Uniunii Europene în acest domeniu. 

Se va urmări în mod deosebit problematica spaţiului local, tradiţiile şi specificul 

cultural al satelor, din diferite tipuri de spaţii, semnificaţiile lor în strategiile de 

dezvoltare regională, locală. 

Cu ocazia Colocviului Naţional, ediţia a XVI-a, cu participare internaţională, se 

va organiza o amplă expoziţie, în localul în care se vor desfăşura lucrările, ilustrând 

expresiv preocupările şi realizările în domeniul tematicii abordate. 

 

                                                    Preşedinte AGUR 

Prof.univ.emerit.dr. Vasile S. Cucu 

 

 

 

 

 


