
Asociaţia Geomorfologilor din România şi 

Departamentul de Geografie al Facultăţii de Geografie şi Geologie 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

cu sprijinul: 

Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi şi 

Primăriei Municipiului Iaşi 

organizează 

Simpozionul Naţional de Geomorfologie 

Ediţia a XXXIII-a, Iaşi, 11-14 mai 2017 

 

Circulara a II-a 

Înscrierea şi trimiterea rezumatelor se realizează în două etape: 

1. Trimiterea rezumatelor pentru înregistrare – maximum 500 cuvinte (în limba 

engleză sau română); 

2. Trimiterea rezumatelor extinse, în vererea publicării – 4 pagini formatate (în 

limba engleză). 

Termenul de trimitere a rezumatelor pentru înregistrare (1.) a fost prelungit 

până pe data de 28 februarie 2017. 

(2.) Toate prezentările înregistrate vor fi publicate într-un volum special cu ISBN, 
publicat la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pe care îl vom indexa, după 
apariţie, în Baze de Date Internaţionale. Lucrările vor fi publicate sub forma Extended 
Abstracts într-un format de maxim 4 pagini (inclusiv tabele, figuri, bibliografie), după modelul 
(template) disponibil pe site: http://www.geo.uaic.ro/sng2017/sng2017template.doc. Pentru 
ca volumul să poata apărea la data desfăşurării simpozionului, vă rugăm să trimiteţi 
rezumatele până cel târziu 31 martie a.c. (nu este prevăzută prelungirea acestui termen). 

În cadrul simpozionului lucrările vor fi prezentate după cum urmează: 

A. Prezentări Invited speaker – 4 lucrări x 40 minute (inclusiv 5 minute discuţii): în 
limba engleză; 

B. Prezentări orale: – 17 x 20 minute (inclusiv 5 minute discuţii): de preferat în 
limba engleză (cu prezentare *.pptx în limba română) ori invers (oral în 
română, *.pptx în limba engleză); 

C. Prezentări Poster – 27 x 3 minute (dacă vor fi mai multe, vom suplimenta 
timpul alocat acestei secţiuni); fiecare lucrare va fi prezentată oral în plen (3 
minute în format *.pptx) de preferinţă în limba engleză iar slide-urile în limba 
română ori invers, apoi în format tipărit în limba engleză sau română (libertate 
în alegerea dimensiunilor); într-un cadru profesionist, această secţiune va 
încuraja dezbaterea, problematizarea, exemplificarea, relevanţa teoretică şi 
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practică a rezultatelor. Prezentările de 3 minute trebuie abordate ca invitaţii 
adresate colegilor pentru vizitarea şi discutarea posterelor dumneavoastră. 

Rugăm participanţii să aibă în vedere, încă de la pregătirea prezentărilor, încadrarea în 

timpii programaţi. Orice depăşire a timpului alocat poate avea ca rezultat nerespectarea 

programului, putând genera disconfort colegilor şi prejudicii imaginii simpozionului. 

 

Costuri 

Participare simpozion: 300 RON/65 Euro (150 RON/32 Euro pentru seniori – peste 65 

ani, studenţi, masteranzi şi doctoranzi sub 35 de ani): volum rezumate, mapă simpozion, 

mese (2 prânz, 1 cină, 1 cină festivă, ice-breaker, 3 coffe-breaks, aplicaţie practică ziua a 3-a). 

Aplicaţie practică ziua a 4-a (14 mai): 150 RON/32 Euro (100 RON/22 Euro pentru 

seniori – peste 65 ani, studenţi, masteranzi şi doctoranzi sub 35 de ani). 

Taxele de participare vor fi trimise fie prin transfer bancar fie direct, la înregistrare. 

Pentru plăţi prin transfer bancar, vă rugăm să folosiţi urmatorul cont (cu specificarea: 

taxă de participare SNG 2017): 

IBAN – RO02CECEB60043RON0354453 

Cont: 2511.010301/411.254774.1059512.RON (14.2396.0) 

Titular cont – AS GEOMORFOLOGILOR DIN ROMANIA 

Adresa: Blv. Nicolae Bălcescu, nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Banca: CEC Bank SA, sucursala Sala Palatului, Bucureşti 

Cod BIC: CECEROBU 

Adresa băncii: Str. Ştirbei Vodă, Nr. 2-4, Bucureşti 

 

Cazarea va fi suportată de participanţi şi va fi plătită la faţa locului. Participanţii care 

doresc cazare la hotelurile universităţii (Hotel/Cămin Studențesc Akademos sau Hotel/Cămin 

Studențesc Gaudeamus, ambele la preţurile de 80 RON – single şi 120 RON – double) sunt 

rugaţi să anunţe organizatorii până la data de 5 mai a.c. 

 

Ne face plăcere să vă reamintim că pentru rezolvarea oricăror probleme, puteţi 

contacta organizatorii simpozionului:  

Mihai Ciprian Mărgărint: margarint.ciprian@yahoo.com, +40 742 082 084; 

Mihai Niculiţă: niculita.mihai@gmail.com, +40 742 824 349. 

 

Vă aşteptăm cu drag la Iaşi !!! 
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