
 

 

  
Universitatea „�tefan cel Mare”, Suceava, România 

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE 
 

organizeaz� 
 

 
- Edi�ia a IV-a - 

 

SUCEAVA, 25-27 mai 2012 



 

 
Dedicat cercet�rii �tiin�ifice originale ale tinerilor geografi - licen��, master, 

studii doctorale �i tineri profesori preuniversitari– �i cu caracter aplicat. 
Prin completarea formularului de mai jos sunte�i de acord c� rezultatele prezentate de dvs. reprezint� un 

studiu �tiin�ific propriu, nepublicat în alt� parte. 
 

 
 

PRIMA  CIRCULAR� 
 
 

FORMULAR  DE  ÎNSCRIERE 
 

Autorul/autorii (prenume, nume): 
 

Coordonator stiintific: 
 

Institu�ia:                
Universitatea: 
Facultatea: 
Departamentul/Catedra: 
Anul de studiu: 

 
Adresa: 

 
E-mail: 

 
Titlul comunic�rii: 

 
Mod de prezentare: Oral (document digital) / Poster (document tiparit) 

 
 
 
 

V� rug�m s� trimite�i titlul comunic�rii �i autorul/autorii pân� la data de 23 mai 2012 pe 
adresele de e-mail:  

marcel.mindrescu@gmail.com 
Telefon: 0742051475 

�i 
mihaila_dum@yahoo.com 

Telefon: 0741666301 
sau la adresa po�tal�: UNIVERSITATEA “�TEFAN  CEL MARE”, DEPARTAMENTUL DE 
GEOGRAFIE 

Str. Universit��ii 13, cod po�tal 720229, Suceava 
 
 

 



 

PUBLICAREA LUCR�RILOR SIMPOZIONULUI: 
 

Autorii care doresc s� publice rezultatul cercet�rilor prezentate la simpozion pot trimite 
articolele �tiin�ifice comitetului de organizare al Simpozionului care, dac� a acceptat 
participarea lucr�rilor la simpozion, le va redirec�iona c�tre comitetul de evaluare al 

 
ANALELOR UNIVERSIT��II „�TEFAN CEL MARE”, SEC�IUNEA GEOGRAFIE  

(în limba englez�) 
http://atlas.usv.ro/www/anale/index.php 

 
sau 

 
Revista de geografie GEOCONCEPT (în limba român�) 

http://www.atlas.usv.ro/geoconcept/revista.php 
 

pân� la data de 1 iulie 2012. Articolele pot fi trimise în acela�i timp cu înscrierea la 
simpozion.  

 
 

Programul preliminar al Simpozionului: 
 

� 24 mai 2012 – cazarea participan�ilor 

� 25 mai 2012 – deschiderea simpozionului, comunic�ri, 

postere, ceremonia de premiere 

� 26-27 mai 2012 – aplica�ie de teren în zona Cheile Bicazului- Lacu 

Ro�u.  

 

COMITETUL  DE  ORGANIZARE: Dr. Marcel Mîndrescu, Dr. Dumitru 
Mih�il�, drd. Andrei-Emil Briciu 

       SECRETARIAT: Drd. Gabriela Florescu, st. Andrei Zamosteanu 
 

Lucr�rile Simpozionului Studen�esc se vor desf��ura la sediul Universit��ii 
“�tefan cel Mare” Suceava, Departamentul de Geografie, Corp E. 

http://atlas.usv.ro/www/geografie/fotografii/catedra_geografie/album/Poze%20cladire%20facultate/inde
x.html 

 
 



 

Origanizatorii se ofer� s� suporte cheltuielile de mas� (doar în timpul �ederii la Suceava) �i de 

transport în cadrul excursiei de specialitate. To�i participan�ii vor primi diplome de participare 

iar cele mai bune lucr�ri �tiintifice vor fi premiate cu diplome �i premii. 

 

Masa va fi servit� la restaurantul Universit��ii Suceava. 
http://www.restaurant.usv.ro/ 

 

Cazarea se va realiza in c�minele Universit��ii. 
http://www.usv.ro/social/informatii_camine.php 

  
 

Traseul propus pentru aplica�ia de teren: 
Cetatea de Scaun a Sucevei – m�n�stirea Sucevi�a – pasul Palma - m�n�stirea Moldovi�a 
– Frasin- pasul Tarni�a- Holda (valea Bistri�ei)- Lacul Izvorul Muntelui – Cheile �ugaului – 
Cheile Bicazului – Lacul Ro�u – retur Suceava. 

 
 

 


