
 

NOUTĂŢI ŞI DETALII ORGANIZATORICE 
 

1. Participantii la sesiunea de comunicari sunt rugati sa se incadreze la expunere in formatul standard 
de 10 minute prezentare + 5 minute discutii. 

2. Toate lucrarile vor fi tiparite in circa doua luni dupa simpozion in Primul numar al revistei "THE 
UNIVERSAL CRYOSPHERE" editata in limba engleza. 

3. Sustinerea lucrarilor se va face in limba romana. Strainii vor avea asigurat translator personal. 
4. Cele patru comunicari straine vor fi sustinute in limba engleza. 
5. Fiind primul simpozion de acest gen din Romania care reuneste grupuri eterogene de varste diferite 

si preocupari diferite, asteptarile sau pretentiile noastre vor fi sau nu vor fi implinite. Orice inceput 
este perfectibil. 

6. Maine (19.02.2013) publicam lista comunicarilor Titlu + autori si orele de expunere in ziua de 
sambata 23 februarie. 

7. La sosirea in Piatra Neamt va rugam sa va prezentati direct la Secretariatul de primire INFO-
CRIOSFERA aflat la fatada principala a Casei de Cultura Piatra Neamt. 

 

PROGRAMUL SESIUNII ŞTIINŢIFICE 

SALA STUDIO – CASA DE CULTURĂ – ETAJUL 1 

 

 Ora 9.00 – Deschiderea lucrărilor. Prezentare generală 

Ora 9.15 -  Componente criosferice în sistemul nostru solar – Vasile Bouaru 

Ora 9.30 -  INFOSAT – un satelit în miniatură – Diana Bejan 

Ora 9.45 -  Astronomia în Antarctica; proiecte româneşti – Petre Popescu 

Ora 10.00 -  Armonia naturii, amprentă pe caracterul copiilor – Cosmina Dragomir 

Ora 10.15 -  Omul şi mediul natural în perioada “optimului climatic” din Atlantic în spaţiul est - carpatic – 
Constantin Preoteasa 

Ora 10.30 -  Potenţialul turistic pe relaţia România – Groenlanda - Diana Filip 

Ora 10.45 -  Pauză de cafea 



Ora 11.00 -  Geopolitică şi geostrategie în relaţiile dintre România şi Groenlanda - Creţu Paula 

Ora 11.15 -  Svalbard vs. Antarctica: resurse minerale. Riscuri şi/sau oportunităţi? - Mădălina Bonta 

Ora 11.30 -  Reprezentarea criosferei pe hărţi. Studiu de caz Spitsbergen – Paul Nicoară 

Ora 11.45 -  Dezvoltarea şi implementarea unui system integrat pentru realizarea unui macrodomeniu schiabil 
pe valea Prahovei - Madălina Teodor 

Ora 12.00 -  Influenţa factiorilor topografici, geologici şi criosferici pentru producerea de avalanşe, prăbuşiri şi 
debris-flow în Masivul Piatra Craiului – Anca Munteanu 

Ora 12.15 -  Date noi privind compoziţia izotopică a gheţarilor din Himalaya – Broken glacier, Janak Himal, Nepal 
- Constantin Lăcătuşu, Andrei Viforeanu şi Augustin Tenu 

Ora 12.30 -  Concluzii generale prima parte a sesiunii. 

Între orele 13 - 15 -  Pauză de prânz 

 

Ora 15.00 -  Partea a doua a sesiunii 

Ora 15.00 -  Peşteri cu gheaţă – observaţii climatice, glaciologice şi paleoclimatice - Aurel Perşoiu 

Ora 15.15 -  Factorii pedogenetici şi învelişul de sol din Bjorndalen, Spitsbergen - Mihai Niculiţă 

Ora 15.30 -  Permafrostul şi schimbările climatice globale - Petru Urdea 

Ora 15.45 -  Potenţialul predictiv al interacţiunii criosferă – atmosferă la scară sezionieră şi interanuală –  
Roxana Bojariu, Roxana Cica şi L. Velea 

Ora 16.00 -  Lucrare de biologie despre licheni - Maja Lisowska 

Ora 16.15 -  Lucrare de biologie despre licheni - Michal Wegrzyn 

Ora 16.30 -  Lucrare de biofizică despre nanomotoare celulare - Bartosz Lisowski 

Ora 16.45 -  Pauză de cafea 

Ora 17.00 -  Identificarea microorganismelor din Gheţarul Peşterii Scărişoara - Itcuş Corina 

Ora 17.15 -  Proiectul INTER-ACT - Yulia Zaika 

Ora 17.30 -  Discuţii finale 

Ora 18.00 -  Inchiderea lucrărilor sesiunii 

Ora 19.00 -  Festivitatea de premiere 

 


