
 

ANEXA 1.  
Lista cu membri colectivului Departamentului de Geografie,  

cadre didactice care au dreptul de coordonare a lucrărilor de finalizare a studiilor 

universitare de licenţă şi masterat, a domeniilor de expertiză şi competenţele de 

îndrumare şi a unor teme studii orientative particularizate pe domeniile de 

expertiză didactică și științifică 

 

An universitar 2021 - 2022 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele cadrului 

didactic 

Domeniu, 

competenţe, 

expertiză 

 

Teme/Studii 

Obs. 

1 Prof. univ. Dr. Habil. 

VOICULESCU Mircea  

Geografie fizică 

Hazarde şi 

fenomene de risc 

naturale şi antropice 

Biogeografie 

Dendrocronologie 

Geografia mediului 

Geoecologie 

montană 

Studii asupra hazardelor naturale şi 

antropice, studii de geoecolgie 

montană, studii de dendrocronologie, 

studii asupra spaţiilor şi regiunilor 

montane, studii asupra avalanşelor, 

studii de caz asupra spaţiului montan 

înalt, studii de geografia mediului etc. 

 

2 Prof. univ. Dr. Habil. 

DRĂGUŢ Lucian 

Geomorfometrie, 

GIS, 

Teledetecţie 

Studii de geomorfometrie, GIS şi 

teledetecţie aplicate spaţiilor şi 

regiunilor geografice 

 

3 Prof. univ. Dr.  

POPA Nicolae 

Geografia umană 

generală,  

Geografie socială, 

Geografie politică, 

Geografia 

continentelor, 

Politici şi strategii 

de dezvoltare 

regională şi locală, 

Sisteme si modele 

teritoriale, Teoria 

spaţiului 

Studii de geografie umană şi regională, 

studii de dezvoltare locală şi 

comunitară, studii de geografie 

economică şi organizarea spaţiului 

geografic, studii de geografie socială şi 

calitatea vieţii, studii de geografie 

politică şi studii transfrontaliere, studii 

de dezvoltare regională etc. 

 

4 Prof. univ. Dr.  

CREŢAN Remus 

Geografie 

economică, 

Toponimie si 

etnografie, 

Globalizare şi 

turism,  

Studii şi teme de geografie economică, 

studii de geografie istorică, studii 

toponimice şi etnografice asupra 

aşezărilor umane, studii cu privire la 

globalizare şi turism, monografii, 

aspecte privind migraţia, teme cu 

privire la aspectele socio-culturale ale 

populaţiei, turism religios, studii de caz 

– geografie umană şi regională 

 

5 Conf. univ. Dr. 

VOICULESCU Sorina 

Geografie urbană şi 

rurală 

Geografie culturală 

Studii de geografie urbană şi rurală 

aplicate aşezărilor umane din România, 

studii de geografie culturală şi 

 



Geografia genurilor 

umane 

Geografie regională 

perspective de gen, studii asupra 

turismului cultural şi urban, studii de 

geografie regională, comunicare în 

turism, studii de geografie umană, 

studii de planificare urbană şi 

planificare rurală. 

6 Conf. univ. Dr. 

TOROK-OANCE 

Marcel 

Teledetecţie, GIS, 

Geomorfologie, 

Geografie fizică  

Studii de teledetecţie şi GIS, studii 

geomorfologice, studii de geografie 

fizică din spaţiul românesc, studii 

asupra spaţiului montan, studii de 

prelucrare avansată asupra datelor de 

teledetecţie etc. 

 

7 Conf. univ. Dr. 

ANCUŢA Cătălina  

Geografia umană si 

economica a 

României, 

Organizarea 

spaţiului geografic,  

Sistemele 

teritoriale, 

Planificarea şi 

amenajarea 

spaţiilor turistice,  

Regiunile turistice 

ale Romaniei, 

Organizarea 

spatiului turistic,  

Sisteme si modele 

teritoriale,  

Analiza 

disparitatilor 

regionale 

Studii de geografie umană şi 

economică în spaţiul românesc, studii 

de organizarea spaţiului geografic la 

nivel local şi regional, studii de 

planificare şi amenajare a spaţiului 

turistic, studii asupra disparităţilor 

locale şi regionale. 

 

8 Lect. univ. Dr. 

ONACA Alexandru 

Geomorfologie, 

Dendrocronologie, 

Glaciologie, 

Geomorfologie 

periglaciară, 

Metodologia 

cercetării în 

geografia fizică 

Studii de geomorfologie şi 

dendrocronologie, studii de glaciologie 

şi geomorfologie periglaciară, studii de 

geografie fizică. 

 

9 Lect. univ. Dr. 

ARDELEAN Florina  

Geografie fizică 

generală, 

Teledetecţie, 

Metode de achiziţie 

a datelor spaţiale 

Studii de geografie fizică, studii de 

teledetecţie, studii cu privire la 

achiziţia datelor spaţiale, studii de caz. 

 

10 Lect. univ. Dr. 

ARDELEAN Mircea 

Cartografie, 

topgrafie 

Geografie fizică 

Aplicații GIS 

Studii de geografie fizică, studii de 

cartografie, GIS, studii de 

geovizualizare, studii de caz la nivel 

local și regional. 

 

11 Lect. univ. Dr. 

PAVEL Sorin 

Geografie urbană și 

geografia 

Studii de geografie urbană, studii de 

geografia transporturilor și serviciilor, 

 



transporturilor, 

Geografia 

serviciilor, 
planificare urbană și 

planificare 

teritorială, geografie 

umană 

studii de planificare urbană, 

transporturi în turism, studii de 

dezvoltare și planificare locală 

12 Lect. univ. Dr. 

IANĂŞ Ana Neli 

Geografia regională 

a României, 

Geografia fizică a 

României,  

Geografia 

peisajului 

Utilizarea 

terenurilor, 

Ecoturism 

Studii de geografie fizică şi geografie 

regională a României, studii de 

geografia peisajului, studii legate de 

dinamica acoperirii şi utilizării 

terenurilor, studii de ecoturism. 

 

13 Lect. univ. Dr. 

JUCU Ioan Sebastian 

Geografie urbană şi 

rurală, 

Geografie regională, 

Turism cultural, 

Geografia spaţiilor 

derelicte 

Studii de geografie urbană şi rurală, 

studii asupra spaţiilor derelicte, studii 

asupra turismului cultural, studii asupra 

dezvoltării locale, studii asupra 

restructurării şi regenerării urbane, 

studii de geografia muzicii 

 

14 Lect. univ. Dr. 

ZISU Ionuţ 

Geografia solurilor 

Geologie 

Geologia României 

Studii de pedologie şi geologie, studii 

asupra  gestionării deşeurilor, studii de 

geografia cuaternarului 

 

15 Lect. univ. Dr. 

IVAN Ramona  

Planificarea 

spațiilor industriale 

Geografie regională, 

Dezvoltare locală și 

regională, 

Geografie 

economică, 

Organizarea 

spaţiului 

geografic 

Planificare 

teritorială 

Studii de geografie economică şi 

planificarea activităţilor industriale, 

studii de dezvoltare locală, studii de 

geografie regională şi organizarea 

spaţiului geografic, studii de planificare 

teritorială, studii de dezvoltare și 

amenajare a spațiilor turistice (master) 

 

16 Lect. univ. Dr. 

DRĂGAN Alexandru  

Geografia 

populaţiei; 

Geografie socială; 

Geografie 

economică; 

Geografie politică; 

Elemente de 

amenajare a 

teritoriului și 
urbanism; 

Introducere în 

planificare 

teritorială; Metode 

Studii de geografia populaţiei şi 

demografie, studii asupra calităţii vieţii, 

studii de geografie economică, studii cu 

privire la organizarea spaţiului 

geografic, studii referitoare la 

planificarea teritorială, planificare 

urbană şi planificare rurală. 

 



și tehnici de analiză 

a teritoriului 

 

17 Lect. univ. Dr. 

SATMARI Alina 

Cartografie, 

Geovizualizare, 

Geoecologie, 

Modificari globale 

ale mediului, 

Geografia mediului 

Studii de geografia mediului, studii de 

cartografie, GIS şi geoecologie, studii 

asupra calităţii mediului urban, studii 

de geografia mediului la nivel local şi 

regional, calitatea mediului în spaţiile 

urbane etc. 

 

18 Lect. univ Dr. 

DUNCA ANDREEA 

Hidrologie, 

Meteorologie şi 

Climatologie, 

Gestionarea 

resurselor de apă. 

Studii de hidrologie şi gestiunea 

resurselor de apă, studii de climatologie 

 

19 Lect. univ. Dr. 

POPESCU Florentina 

Geografia 

turismului, 

Planificare în 

turism, 

Montanologie şi 

turism montan, 

Tehnici de ghidaj 

turistic, 

Balneoclimatologie, 

Turism rural si 

agroturism, Turism 

litoral si balnear, 

Organizarea 

spatiului turistic,  

Regiunile turistice 

ale României 

Studii de geografia turismului şi 

planificare în turism, studii de 

montanologie şi turism montan, studii 

de turism rural şi agroturism, studii 

asupra organizării spaţiului turistic, 

studii privind tehnicile de ghidaj 

turistic, montanologie și turism 

montan, alte aspecte cu privire la 

turism etc. 

 

20 Asist. univ. Dr. 

DOICIAR Claudia 

Geografie urbană, 

Organizarea 

spaţiului geografic 

Studii de geografie urbană, studii de 

geografie umană şi organizarea 

spaţiului urban 

 

21 Asist. univ. Dr. 

DORNIK Andrei 
Geoinformatică, 

Sisteme 

informatice 

geografice, 

Teledetecţie 

Studii de geoinformatică, analize 

spațiale GIS, studii de geografie 

fizică utilizând metode specifice 

geoinformaticii, sistemelor 

informatice geografice şi 

teledetecţiei 

 

22 Asist. univ. Dr. 

MARIAN POTRA 

Alexandra 

Geografia 

turismului,  

Turism 

international, 

Studii de 

geografie 

regională și 

geografie 

culturală, 

cartografiere 

Studii de Geografia turismului,  

Turism international, Studii de 

geografie regională și geografie 

culturală, cartografiere turistică, 

aplicații GIS în turism 

 



turistică 
23 Asist. univ. Dr. 

TIMOFTE Fabian 
Geografie fizică, 

Geomorfologie, 

geomorfologie 

aplicată, studii 

regionale de 

geografie fizică 

Studii de Geografie fizică, 

Geomorfologie, geomorfologie 

aplicată, studii regionale de 

geografie fizică 

 

24 Prof. univ. Dr. 

URDEA Petru 

Geomorfologie, 

Geografie fizică 

Studii de geomorfologie şi geografie 

fizică, studii asupra spaţiului montan 

 

 

Termene de depunere și centralizare cereri lucrări de licență/disertație 2021-2022 

 

Noiembrie 2021 – Termen limită de depunere a cererilor tip pentru elaborarea lucrării 

Noiembrie 2021 – Discutarea în Şedinţă de Departament a listei centralizate a temelor 

lucrărilor de licenţă şi disertaţie 

Decembrie 2021 – Afişarea publică pe site-ul Departamentului de Geografie a listei 

finale cuprinzând temele lucrărilor de licenţă şi disertaţie, a autorilor acestora şi a 

cadrelor didactice coordonatoare. 

 

 

 

 


