
 

LISTA CĂRȚILOR PUBLICATE 

 
 

Arba, A., M, (2016),  „Resursele de apă di  siste ul hidrografi  Ti iş-Bega. Ge eză, regi  hidrologi  şi ris uri 
hidrice , Cole ţia Bi liote a de Cer etare, Seria Geografie, Editura U iversităţii de Vest, Ti işoara, ISBN 

978-973-125-519-4, 544 p.; 

R dul , C.Ş., Ardelea , F., Arba, A., M., Ardelean, M., (2010), Curs de I for ati ă pe tru ei for ati ie i – 

ediţia a II- a , Editura U iversităţii de Vest di  Ti işoara, ISBN -973-125-267-4, 246 p.; 

Arba, A.,  M., (2009), Hidrologie ge erală – aiet de lu rări pra ti e, partea I , Editura Marineasa, 

Ti işoara, ISBN -973-631-596-1, 102 p. 

 

LISTA HĂRȚILOR PUBLICATE 

 

 

Popa, N., Arba, A., M., Rusu, R., Satmari, L., Ră ea u, C. (2015) - „Co u ități atra ti e di  Ba at , Harta 

atra tivităţilor di  o u ităţile investigate în cadrul proiectului Patrimoniul viu – o resursă eli itată 
pentru dezvoltarea turismului, MIS ETC Code 1324, fi a ţat î  adrul progra ului de Cooperare 
Tra sfro talieră Ro ia-Republica Serbia, Editura Insitutului I ter ultural Ti ișoara, ISBN 978-606-

8311-10-4; 

 

LISTA ARTICOLELOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE 

 
 

Dunca, A., M. (2017) - Chronological study of the water resources management within the Banat historical 

region (1716-2016) , Review of Historical Geography and Toponomastics (RHGT), volumul XII, nr. 83-94, 

Editura U iversităţii de Vest, Ti işoara, pp. -52, indexat în bazele de date: DOAJ, ISSN 1842-8479; 

Bădăluţă-Minda, C., Dunca, A., M., (2017) - The hydrological modelling of Bârzava river basin , Scientific 

Bulleti  of the Politeh i a U iversit  of Ti işoara, Ro a ia, Tra sa tio s o  H drote h i s, volu e  
(76), issue 2, pp. 45-48, ISSN 1224-6042; 

Dunca, A., M., Bădăluţă-Minda, C., (2017) - Assessment of runoff within an experimental and representative 

h drographi al asi  Se eș, Ro a ia , S ie tifi  Bulleti  of the Politeh i a U iversit  of Ti işoara, 
Romania, Transactions on Hydrotechnics, volume 62 (76), issue 2, pp. 49-54, ISSN 1224-6042; 

Dunca, A., M. (2017) - The history of hydraulic structures realized in Banat hydrographical area (Romania) , 

S ie tifi  Bulleti  of the Politeh i a U iversit  of Ti işoara, Ro a ia, Tra sa tio s o  H drote h i s, 
volume 62 (76), issue 2, pp. 53-60, ISSN 1224-6042; 

Bădăluţă-Minda, C., Dunca, A., M., (2017) - The simulation of the rainfall-runoff in representative 

hydrographical basin , 17
th

 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 

SGEM2017 Conference Proceedings, Albena, Bulgaria, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 31, pp. 723-

728, DOI: 10.5593/sgem2017/31/S12.091, ISBN 978-619-7408-04-1 / ISSN 1314-2704; 



Dunca, A., M., Bădăluţă-Minda, C., (2017) - The water resource monitoring through the network of 

hydrometric stations from the Banat region (Romania) , 17
th

 International Multidisciplinary Scientific 

GeoConference SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, Albena, Bulgaria, 29 June - 5 July, 

2017, Vol. 17, Issue 31, pp. 745-752, DOI: 10.5593/sgem2017/31/S12.094, ISBN 978-619-7408-04-1 / 

ISSN 1314-2704; 

Dunca, A., M., Bădăluţă-Minda, C., (2017) - The Complex Hydrotechnic Structure in Banat Hydrographical 

Area , în volumul Co feri ţei Aerul şi Apa – Componente ale mediului , editori: Gavril Pa di şi Flori  
Moldova , Editura Presa U iversitară Clujea ă, Cluj Napoca, pp. 151-158, indexat în bazele de date: 

DOAJ, SCIRUS şi A ade i  Jour als Data ase, ISSN -743X; 

Bădăluţă-Minda, C., Dunca, A., M., (2016) - „The a al se of the a i u  ru off i  So eşul Mi  at h e t 
area , Scientific Bulletin of the Politeh i a U iversit  of Ti işoara, Romania, Transactions on 

Hydrotechnics, volume 61 (75), issue 2, ISSN 1224-6042; 

Niculae, L., Arba, A., M., (2016) - Fe o e ul de se etă î  o te tul dez oltării dura ile , Volumul 

Co feri ţei ştii ţifi e aţio ale u parti ipare i ter aţio ală Mediul şi dezvoltarea dura ilă, ediția a III- 
a, U iversitatea de Stat di  Tiraspol Chişi ău , Fa ultatea de Geografie, I stitutul de Geologie și 
Seis ologie al AȘM, Repu li a Moldova, ISBN -9975-76-170-3; 

Arba, A., M., (2013) - „Extreme hydro- eteorologi al phe o e a o  the h drographi al asi  of Ti iş ri er 
(1965-2009) , Ris uri şi atastrofe, editor: Vi tor Soro ovs hi, Editura Casa Cărţii de Ştii ţă, Cluj-Napoca, 

nr. XII, vol. 12, nr. 1/2013, pp. 99-112, indexat în bazele de date: DOAJ şi I de  Coper i us, ISSN -

5273, e-ISSN 2067-7694; 

Arjocu, M., Arba, A., M., (2013) - The influence of the hydrotechnical works on the natural system of water 

flow in the Tismana river basin (1966-2011) , în volumul Co feri ţei Aerul şi Apa – Componente ale 

mediului , editori: Gavril Pa di şi Flori  Moldova , Editura Presa U iversitară Clujea ă, Cluj Napo a, pp. 
415- , i de at î  azele de date: DOAJ, SCIRUS şi A ade i  Jour als Data ase, ISSN -743X; 

Arba, A., M., (2012) - „The periods ith plu io etri  surplus fro  the Ti iş h drographi al asi  9 -

2009) , Foru  geografi . Studii şi er etări de geografie şi prote ţia ediului, U iversitatea di  Craiova, 
volumul XI, nr. 2 (12-2012), Editura Universitaria Craiova, pp. 209-213, indexat în bazele de date: DOAJ, 

EBSCO, I de  Coper i us, SCIPIO şi ULRICHSWEB, ISSN -1523, e-ISSN 2067-4635; 

Arba, A., M., (2012) - „The pre ipitatio  defi it fro  the h drographi al asi  of Ti iş ri er 9 -2009) , 

A alele U iversităţii di  Oradea, Seria Geografie, TOM XXII, r. /  Ju e , Editura U iversităţii di  
Oradea, pp. 21- , i de at î  azele de date: I de  Coper i us, DOAJ, ULRICHSWEB, SCIPIO şi EBSCO, 
DOI: 10.1016/0016-7185(71)90011-X, ISSN 1221-1273, e-ISSN 2065-3409; 

Arba, A., M., Arjocu, M., (2012) - Comparative study of floods occurred in the hydrographical basins of 

Bistra Mărului a d Şu u Ri ers  a d , în volumul Co feri ţei Aerul şi Apa – Componente ale 

mediului , editori: Gavril Pa di şi Flori  Moldova , Editura Presa U iversitară Clujea ă, Cluj Napo a, pp. 
460 – , i de at î  azele de date: DOAJ, SCIRUS şi A ade i  Jour als Data ase, ISSN -743X; 

Arba, A., M., (2011) - The statistical analysis and the quantitative assessment of annual maximum flows 

re orded i  the h drographi al asi  of Ti iş ri er , în volumul Co feri ţei Aerul şi Apa – Componente 

ale mediului , editori: Gavril Pa di şi Flori  Moldova , Editura Presa U iversitară Clujea ă, Cluj Napo a, 
pp. 139 – , i de at î  azele de date: DOAJ, SCIRUS şi A ade i  Jour als Data ase, ISSN -743X; 

Arba, A., M., (2010) – „History of floods occurred in Banat , Review of Historical Geography and 

Toponomastics (RHGT), volumul V, nr. 9-10, Editura Universităţii de Vest, Ti işoara, pp. -52, ISSN 

1842-8479; 

Arba, A., M., Török-Oance, M., (2010) -  „A natural reserve – the Satchinez swamp , revista Lakes, reservoirs 

and ponds, Romanian Journal of Limnology, no. 4 (1- , Editura Tra sversal, T rgovişte, pp. 167-172, 

i de at î  azele de date: I de  Coper i us, DOAJ, Google S holar şi A ade i  Jour als Data ase, ISSN: 
1844-6477, e-ISSN 2284-5305; 



Arba, A., M., (2010) -  Per epţia ris urilor i duse de i u daţiile produse î  Ba at aprilie , în volumul 

Co feri ţei Aerul şi Apa – Componente ale mediului  editori: Gavril Pa di şi Flori  Moldova , Editura 
Presa U iversitară Clujea ă, Cluj Napo a, pp.  – , i de at î  azele de date: DOAJ, SCIRUS şi 
Academic Journals Database, ISSN 2067-743X; 

Arba, A., M., (2009) - „The geographic factors which influence the formation of runoff on wather paths from 

the Ti iş asi , în volumul pe suport electronic al Workshop-ului WASWC, LANDCON 0905, Serbia, 27 – 

28.05.2009, intitulat „Sustainable development of the water resources , Editura Orizonturi Universitare, 

Ti işoara, ISBN –973–638–416–5;  

A uţa, C., Ardelea , F., Arba, A., (2008) - „Impact des politiques européennes sur l’espace rural roumain:  le 

cas des financements SAPARD , revista Méditerranée, nr. 110/2008, pp. 79-92; 

Arba, A., (2007) -  Utilizarea S.I.G. î  a aliza reliefului arsti  di  Bazi ul Prisă i ei Mu ţii Cer ei , revista 

A alele U iversităţii de Vest di  Ti işoara, Se ţia Geografie, vol. XVI, pp. -60. 

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE COMUNICATE 

 

 

Bădăluţă-Minda, C., Dunca, A., M., (27.06-06.07.2017) - The simulation of the rainfall-runoff in 

represe tati e h drographi al asi  Se eș , The 17
th

 International Multidisciplinary Scientific 

GeoConference SGEM, Albena, Bulgaria; 

Dunca, A., M., Bădăluţă-Minda, C., (27.06-06.07.2017) - The water resource monitoring through the 

network of hydrometric stations from the Banat region (Romania) , The 17
th

 International 

Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Albena, Bulgaria; 

Dunca, A., M., Bădăluţă-Minda, C., (17-19.03.2017) - The Complex Hydrotechnic Structure in Banat 

Hydrographical Area , Co feri ţa u parti ipare i ter aţio ală Aerul şi Apa – Componente ale 

mediului , ediţia a IX- a, Fa ultatea  de Geografie, U iversitatea Ba eş – Bolyai, Cluj Napoca; 

Arba, A., M., (06-08.10.2016) - Caracteristicile regimului de scurgere al apei pe râurile din sistemul 

hidrografi  Ti iş-Bega (România) , Co feri ţa ştii ţifi ă aţio ală u parti ipare i ter aţio ală Mediul 

şi dezvoltarea dura ilă , ediția a III-a, o sa rată a iversării a  a i de la așterea prof. u iv. dr. ha . 
Ale a dru Lu gu, Chişi ău, Repu li a Moldova; 

Niculae, L., Arba, A., M., (06-08.10.2016) - Fe o e ul de se etă î  o te tul dez oltării dura ile , 

Co feri ţa ştii ţifi ă aţio ală u parti ipare i ter aţio ală Mediul şi dezvoltarea dura ilă , ediția a III-
a, o sa rată a iversării a  a i de la așterea prof. u iv. dr. ha . Ale a dru Lu gu, Chişi ău, Repu li a 
Moldova; 

Arba, A., M., (01.07.2016) - E aluarea alității apelor de suprafață di  spațiul hidrografi  Ba at î  o te tul 
dez oltării dura ile , Sesiu ea A uală de Co u i ări Știi țifi e, Sesiu e dedi ată a iversării a  de a i 
de la î fii țarea A ade iei Ro e i titulată Geografia româneas ă î  o te t europea , orga izată 
de I stitutul de Geografie, al A ade iei Ro e di  Bu urești; 

Arba, A., M., (16 – 20.06.2016) - Calitatea apei râurilor di  siste ul hidrografi  Ti iș-Bega , Co feri ţa 
Națio ală A uală a So ietăţii de Geografie di  România, cu tema: Geografia î  o te tul dezvoltării 
contemporane , Cluj Napoca; 

Grabić, J., Băti aș, R., Josi ov-Dunđerski, J., Arba, A., M., (22 – 24.05.2016) - Extreme values of water 

quality parameters as indicators of critical conditions in the Tamiš River , 7
th

 CASEE Conference The 

Role of Life Sciences in Europeˈs 2020 Strategy , orga izată de U iversitatea de Știi țe Agri ole și 
Medi i ă Veteri ară a Ba atului Regele Mihai I al României , Ti işoara; 

Arba, A., M., (25.03.2016) - Promovarea turisti ă a Mara ureșului pri  i ter ediul rețelei de e tre de 
i for are turisti ă , Cea de-a doua Co feri ță Națio ală de Turis  î  Ti iș, u te a Infocentrele 



turisti e și rolul lor î  pro ovarea și dezvoltarea turis ului, orga izată de Aso iația pe tru Promovarea 

și Dezvoltarea Turis ului (APDT) î  județul Ti iș, Stațiu ea ale o li ateri ă Buziaș; 
Arba, A., M., (15 – 16.05.2015) - Some considerations on average, maximum and minimum water discharge 

from the Ti iș-Bega hydrographical basin , Co feri ța I ter ațio ală – Methodological challenges in 

Geography , orga izată de Departa e tul de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, 

U iversitatea de Vest, Ti işoara; 
Arba, A., M., (16 – 17.05.2014) - E tre e h drologi al phe o e a o  the Ti iș-Bega hydrographical basin 

(1968-2012) , Co feri ța I ter ațio ală – Geografia u iversitară ti ișorea ă, la a iversarea a  de 
ani , orga izată de Departa e tul de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, 

U iversitatea de Vest, Ti işoara; 
Arba, A., M., (05.07.2013) - Efe tele lu rărilor de a e ajare hidroteh i ă și a folosi țelor de apă asupra 

s urgerii li hide di  siste ul hidrografi  Ti iș-Bega , Sesiu ea A uală de Co u i ări Știi țifi e i titulată 
Modifi ările ediului și dezvoltarea dura ilă î  azi ul i ferior al Du ării , orga izată de I stitutul de 

Geografie, al A ade iei Ro e di  Bu urești; 
Arba, A., M., (24 – 26.05.2013) - Analiza scurgerii lichide în bazinul hidrografic al râului Bega , Co feri ţa 

Națio ală A uală a So ietăţii de Geografie din România, cu tema: Geografia-ştii ţă a î tregului 
teritorial , Ti işoara; 

Arjocu, M., Arba, A., M., (22 – 23.03.2013) - The influence of the hydrotechnical works on the natural 

system of water flow in the Tismana river basin (1966-2011) , Co feri ţa u parti ipare i ter aţio ală 
Aerul şi Apa – Componente ale mediului , ediţia a V- a, Fa ultatea  de Geografie, U iversitatea Ba eş – 

Bolyai, Cluj Napoca; 

Ciorogariu, E., Arba, A., M., (18 – 22.07.2012) - The role of rural settlements in the tourism development 

from the upper hydrographical basin of Bega river , la A V- a ediţie a Co feri ţei I ter aţio ale Rural 

Space and Local Development. Rural Mountain Areas. Experience, Preservation, Trends and Future 

Challenges , orga izată de Fa ultatea  de Geografie, U iversitatea Ba eş – Bolyai, Cluj Napoca, la 

Sighetu Mar aţiei; 
Arba, A., M., (18 – 19.05.2012) - Water resour es a age e t fro  the Ti iş-Bega hydrographical basin , 

la A x- a Co feri ţă I ter aţio ală de Geografie i titulată Dinamici teritoriale şi dezvoltare dura ilă. 
Perspective europene , orga izată de Departa e tul de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, 

Geografie, U iversitatea de Vest, Ti işoara; 
Arba, A., M., Arjocu, M., (23 – 24.03.2012) - Comparative study of floods occurred in the hydrographical 

asi s of Bistra Mărului a d Şu u Ri ers  a d , Co feri ţa u parti ipare i ter aţio ală 
Aerul şi Apa – Componente ale mediului , ediţia a IV- a, Fa ultatea  de Geografie, U iversitatea Ba eş – 

Bolyai, Cluj Napoca; 

Arba, A., M., (03 – 05.06.2011) - „A aliza s urgerii li hide î  azi ul hidrografi  al râului Ti iş , Co feri ţa 
Națio ală A uală a So ietăţii de Geografie di  Ro ia, u te a: „Geografia şi so ietatea u a ă , Baia 

Mare; 

Arba, A., M., (13 – 15.05.2011) - Comparative morphometric study between hydrographical basins of the 

Bistra Mărului a d Şu u Ri er , Sesiu ea I ter aţio ală de Co u i ări Ştii ţifi e: „Te di ţe î  
er etarea geografi ă a spaţiului europea / New trends in geographical research of the european 

space , Departamentul de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest, 

Ti işoara; 
Arba, A., M., (19 – 20.03.2010) - Per epţia ris urilor i duse de i u daţiile produse î  Ba at aprilie , 

Co feri ţa Aerul şi Apa – Componente ale mediului , ediţia a II- a, Facultatea  de Geografie, 

U iversitatea Ba eş – Bolyai, Cluj Napoca; 

Arba, A., M., (16 – 17.10.2009) - Ris ul la i u daţii î  azi ul hidrografi  al râului Ti iş , „Co feri ţa 
i ter aţio ală Dezvoltare şi i tegrare europea ă , Facultatea de Geografie, extensiunea Sighetu 

Mar aţiei, U iversitatea „Ba eş-Bolyai , la Sighetu Mar aţiei; 



Arba, A., M., (19.06.2009) - „I flue ţa lu rărilor de a e ajare asupra iiturilor produse î  Ba at , Sesiunea 

a uală de o u i ări ştii ţifi e u te a „Cer etarea geografi ă şi odifi ările ediului , Institutul de 

Geografie, al A ade iei Ro e di  Bu ureşti; 
Arba, A., M., (22-23.05.2009) - „Fa torii geografi i are i flue ţează for area s urgerii pe ursurile de apă 

din bazinul Ti işului , Co feri ţa i ter aţio ală „Coeziu e şi disparităţi. Dezvoltare regio ală şi lo ală 
î tre pote ţial, politi i şi pra ti i î  Europa Ce trală şi de Sud-Est , Departamentul de Geografie, 

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest, Ti işoara; 
Arba, A., M., (19-21.10.2008) - Relieful arsti  di  Mu ţii Cer ei , Se i arul geografi  i ter aţio al 

«Di itrie Ca te ir» ediţia a XXVIII-a, Universitatea Alexandru-Ioa  Cuza, Iaşi. 
 

 

 

Asist. univ. dr. Andreea Dunca 


	LISTA CĂRȚILOR PUBLICATE
	LISTA ARTICOLELOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

