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Direcţii specifice de cercetare 

 

 Studiul riscurilor naturale şi al dinamicii utilizării terenurilor. Persoană de 
contact  - prof. univ. dr. Adrian Grozavu: adriangrozavu@yahoo.com; 

 Studiul tehnosolurilor din mediu urban, din situri arheologice și de pe halde 
miniere. Persoană de contact  - conf. univ. dr. Cristian Secu: cristian.secu@gmail.com; 

 Studii geodemografice, economice şi social-economice. Persoană de contact  - 
prof. univ. dr. Octavian Groza: grozaoctavian@yahoo.fr; 

 Evoluţia paleogeografică a bazinelor de foreland est-carpatice. Reflexe 
geomorfologice. Persoana responsabilă – prof. univ. Doru-Toader Juravle: jdorut@yahoo.com 

 Studii de impact asupra mediului. Persoană de contact - Conf. univ. dr. Iuliana 
Gabriela Breabăn: iulianab2001@gmail.com; 

 Sistemul aluviunilor în contextul schimbărilor climatice. Persoană de contact  - 
prof. univ. dr. Dan Dumitriu: dndumitriu@yahoo.com; 

 Observații meteorologice experimentale și studii topoclimatice în contextul 
schimbărilor climatice. Persoană de contact – conf. univ. dr. Lucian Sfâcă; sfical@yahoo.com; 

 Utilizarea tehnicilor GIS și remote sensing în studiul dinamicii reliefului. 
Persoană de contact – lector univ. dr. Mihai Niculiţă; mihai.niculita@uaic.ro; 

 Studiul alunecărilor de teren și geoarheologie. Persoană de contact – Conf. univ. 
dr. Mihai Ciprian Mărgărint: margarint.ciprian@yahoo.com; 

 Geochimia solurilor; Mineralogia si geochimia rocilor metamorfice. Persoană de 
contact  - prof. univ. dr. Gabriel Ovidiu Iancu: ogiancu@uaic.ro; 

 Studiul Raman al mineralelor și pigmenților minerali; Mineralogia și geochimia 
rocilor magmatice Persoană de contact  - prof. univ. dr. Nicolae Buzgar: 
nicolae.buzgar@uaic.ro; pagina web http://rdrs.uaic.ro/ 

 Sedimentologia și ichnologia formațiunilor sedimentare ale Carpaților Orientali 
și forelandului lor;  Analiza bazinală; Stratigrafie secvențială. Persoană de contact  - prof. univ. 
dr. Crina Miclăuş, miclaus@uaic.ro; 

 Metode instrumentale de studiu în geoştiinţe. Persoană de contact  - prof. univ. 
dr. Dumitru Bulgariu; dbulgariu@uaic.ro; 
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 Impactul haldelor de steril și iazurilor de decantare asupra mediului. Persoană 
de contact  - prof. univ. dr. Dan Stumbea; e-mail: dan.stumbea@uaic.ro; Website: 
http://geology.uaic.ro/dani/; 

 Geologie structurală - modelare geologică 3D. Persoană de contact  - prof. univ. 
dr. Sorin Dorin Baciu  dsbaciu@gmail.com; 

 Palinologie: determinarea vârstelor geologice a depozitelor sedimentare din 
Platforma Moldovenească, Platforma Moesică și Domeniul Moldavidelor (Carpații Orientali), 
pe baza palinomorfelor. Persoană de contact  - conf. univ.  dr. Daniel Țabără; e-mail: 
dan.tabara@yahoo.com; 

 Importanţa faunei de cefalopode mezozoice din Sinclinalul Rarău (Carpaţii 
Orientali). Persoană de contact  - conf. univ.  dr. Paul Țibuleac:  paul.tibuleac@uaic.ro; 

 Mineralogia și geochimia unor zăcăminte de minereuri. Persoană de contact  - 
şef lucr. dr. Andrei Buzatu; andrei.buzatu@uaic.ro; 

 
 
 
 
 
                   Decan,                                                              Director Departament Cercetare, 

 
Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU                                               Prof. univ. dr. Dan DUMITRIU 
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