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IAG REGIONAL CONFERENCE ON GEOMORPHOLOGY 
“Landslides, Floods and Global Environmental Change in Mountain 

Regions”

 În a doua parte a lunii septembrie  a.c. la Bra ov s-a desf urat una dintre 
cele mai prestigioase manifest ri tiin ifice interna ionale organizate de geografii 
geomorfologi din România. Desigur c  aceast  oportunitate a ap rut în urma 
ultimului Congres IAG în care prof. Dan B lteanu a fost ales ca membru al 
Comitetului executiv al I.A.G. pentru perioada 2005-2009. 
 Organizatorii IAG, AGR i Comisia geomorfologic  Carpato-Balcanic , au 
g sit cel mai fericit loc pentru desf urarea conferin ei, Bra ov, iar Facultatea de 
Silvicultur  a Universit ii i-a oferit cu generozitate spa iile pentru buna desf urare.
Dac  ar fi s  ne oprim doar la o analiz  statistic  trebuie s  remarc m prezen a în 
România a întreg Stafului IAG în frunte cu distinsul prof. Andrew Goudie 
pre edintele în executiv i cu cei trei vicepre edin i prof. Franck Audemard, 
Venzuela, prof. Michael Crozier, Noua Zeeland , prof. Monique Fort, Fran a.
 Comitetul tiin ific local a cuprins speciali ti de la Institutul de Geografie 
al Academiei; Facult ii de Silvicultur  de la Universitatea Transilvania; Facultatea 
de Geografie a Universit ii Bucure ti, Facultatea de Geografie a Universit ii 
“Babe -Bolyai” Cluj-Napoca; Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie a 
Universit ii de Vest din Timi oara, Facultatea de Istorie - Geografie, Universitatea 
din Oradea, Facultatea de Geografie, Geologie, Universitatea “Al. I. Cuza” Ia i i
Facultatea de Istorie-Geografie a Universit ii “ tefan cel Mare” Suceava. 
 Conferin a a debutat cu o edin  a Comitetului executiv IAG urmat  de o 
aplica ie de teren în spa iul montan al Bucegilor având ca tematic  schimb rile
climatice, peisajul i activit ile turistice. 
 Ziua de 17 septembrie a însemnat deschiderea oficial  a lucr rilor având în 
sesiune plenar  ca tematic  schimb rile climatice i evenimentele extreme în 
regiunile montane. Din lecturarea expunerilor s-au deta at câteva idei care 
preocup  pe cercet torii geomorfologi în aceast  etap : schimb rile climatice sunt 
cele care produc hazarde geomorfologice?Amploarea acestora este condi ionat i
de impactul activit ilor umane? Aceste întreb ri i-au g sit cu prisosin  r spunsul
în edin ele urm toare, desf urate pe sec iuni sau în work-shopuri, la coala de 
var  a tinerilor geomorfologi sau în aplica iile de teren post conferin .
 Cele ase sec iuni pe care s-au desf urat lucr rile au vizat  cart rile 
alunec rilor i evaluarea susceptibilit ilor; curgerile de la proces la evaluarea 
riscului i managementul; geomorfologia râurilor i dinamica sedimentelor; 
investigarea mi c rilor în mas  istorice i preistorice; hazardele i schimbarea 
mediului; tehnici i metode de evaluare a riscurilor. 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
II,
Nr
. 5
/ 2
00
8

Recenzii i nout i

276

edin ele pe sec iuni au fost sus inute i de sesiunile pe grupuri de lucru 
având ca tematici hazardele geomorfologice între teorie i practic ; geomorfologie 
i societate; impactul uman asupra peisajului i în dou  work-shopuri speciale cu 

tematici impuse: Schimbarea climei i evenimentele extreme în regiuni montane i
Evaluarea hazardului în regiunile miniere folosind GIS. 
 Revenind la statistic  remarc m faptul c  s-au sus inut 125 de lucr ri care 
au reliefat aspecte de pe toate continentele. O alt  remarc  necesar  este aceea c
dintre participan i s-au remarcat tineri cercet tori care, prin lucr rile prezentate, au 
adus un “suflu” nou de modernism în abordarea problematicilor. 
 În finalul conferin ei personalit i de prestigiu din geomorfologia mondial
au apreciat în mod deosebit calitatea tiin ific  a prezent rilor i, în mod deosebit 
calitatea organiz rii, aducându-se m gulitoare aprecieri comitetului local. 
 Post conferin  s-au organizat trei aplica ii de teren având ca tematic
general  pe cea a conferin ei. Aplica iile de teren s-au organizat în Transilvania, 
Mun ii F g ra , Subcarpa ii getici i ai curburii – Bucure ti – Depresiunea Bra ov
– Carpa ii i Subcarpa ii curburii – Bucure ti i Delta Dun rii.
 Pe lâng  expunerile de interes tiin ific participan ii au cunoscut în timpul 
acestor aplica ii realitatea româneasc ; oameni i locuri; obiective istorice; 
buc t ria româneasc  etc. 
 Mai remarc m calitatea materialelor tiin ifice înso itoare ale conferin ei 
(programul, lista participan ilor, abstractele i ghidul aplica iilor de teren) toate 
într-o îngrijit i sugestiv  editare. 
 La sfâr itul conferin ei comitetul local i conducerea IAG au promis 
participan ilor publicarea lucr rilor conferin ei fapt care i-a bucurat pe participan i.
 În final credem noi c  reu ita acestei conferin e a IAG ne onoreaz i ne 
oblig  în viitor. 

   Prof. univ. dr. VIRGIL SURDEANU  
       Universitatea “Babe  - Bolyai” Cluj – Napoca 
                       Facultatea de Geografie 


