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1. Gheorghe V. Delia Monica (înmatriculată 1.11.2003) – coord. Prof. univ. dr. Ion 

Zăvoianu – teza cu titlul „Resursele de apă din bazinul hidrografic al râului Trotuş”/         

„Water resources in the Trotuş River basin” (susţinută în 26.07.2010). 
 

2. Ion (Dumitru) Ghe. Cristina-Lidia (înmatriculată 1.11.2001) – coord. Prof. univ. dr. doc. 

Petre Gâştescu – teza cu titlul „Studiul hidrogeografic al bazinului Ialomiţei până la 

confluenţa cu râul Prahova”/„A hydro-geographical study of the Ialomiţa basin up to 

its confluence with the Prahova River” (susţinută în 14.10.2010). 

 

3. Frăţilă I. Valeriu-Mihail (înmatriculat 1.11.2003) – coord. Prof. univ. dr. doc. Petre 

Gâştescu – teza cu titlul „Studiul geografic al hazardelor naturale şi antropice din 

sectorul subcarpatic al judeţului Dâmboviţa”/„A geographical study of natural and 

anthropic hazards in the Subcarpathian sector of Dâmboviţa county” (susţinută în 

28.01.2011). 

 

4. Dogaru A. Diana-Petruţa (înmatriculată 1.11.2003) – coord. Acad. Dan Bălteanu – teza 

cu titlul „Dimensiunea spaţială a presiunii antropice în geosistemele din 

Dobrogea”/„The spatial dimension of human pressure on geosystems in Dobrogea” 

(susţinută în 16.03.2011). 
 

5. Bănulescu (Mitroi) C. Mihaela (înmatriculată 1.11.2003) – coord. Prof. univ. dr. doc. 

Petre Gâştescu – teza cu titlul „Studiul ecosistemelor urbane Fieni şi Pucioasa”/„A 

study of Fieni and Pucioasa urban ecosystems” (susţinută în 10.06.2011). 
 

6. Popa V. Ionuţ (înmatriculat 1.11.2002) – coord. Prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu – 

teza cu titlul „Starea mediului în Municipiul Bacău – studiu de ecologie urbană”/„ The 

state of the environment in Bacău City – a study of urban ecology” (susţinută în 

12.10.2011). 

 

7. Coşconea I. Maria (înmatriculată 1.11.2002) – coord. Prof. univ. dr. Octavia Bogdan – 

teza cu titlul „Riscuri climatice care provoacă doborâturi de arbori în 

România”/”Climate risks in Romania bringing trees to the ground” (susţinută în 

20.10.2011). 

 

8. Mărculeţ V. Ioan (înmatriculat 1.11.2004) – coord. CS I dr. Lucian Badea – teza cu 

titlul „Culoarul Mureşului între Arieş şi Strei – studiu geomorfologic”/„The Mureş 

Corridor between the Arieş and the Strei rivers – a geomorphological study” (susţinută 

în 24.10.2011). 

 

9. Drăguşin A. Doina-Elena (înmatriculată 1.11.2002) – coord. Prof. univ. dr. Ion 

Zăvoianu – teza cu titlul „Evaluarea resurselor de ape subterane freatice din Câmpia 

Română, între râurile Olt şi Argeş”/„Assessment of ground water (phreatic) resources 

in the Romanian Plain between the Olt and the Argeş rivers” (susţinută în 27.10.2011). 
 

10. Chelcea Ghe. Silvia-Mihaela (înmatriculată 1.11.2004) – coord. Prof. univ. dr. Ion 

Zăvoianu – teza cu titlul „Resursele de apă de suprafaţă din bazinul hidrografic al 

râului Bârlad”/„ Water resources in the Bârlad drainage basin” (susţinută în 

27.10.2011). 
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11. Micu (Dragne) Ghe. Dana-Magdalena (înmatriculată 1.11.2002) – coord. Prof. univ. 

dr. Octavia Bogdan – teza cu titlul „Caracteristici climatice ale Carpaţilor Româneşti 

cu privire specială asupra stratului de zăpadă”/”Climate features in the Romanian 

Carpathians with highlight on the snow pack” (susţinută în 28.10.2011). 
 

12. Baltă A. Cristina-Elena (înmatriculată 1.11.2002) – coord. Prof. univ. dr. doc. Petre 

Gâştescu – teza cu titlul „Municipiul Bucureşti – transportul rutier şi starea mediului 

în contextul dezvoltării durabile”/„Bucharest Municipality – road transport and the 

environment in the light of sustainable development” (susţinută în 28.11.2011). 
 

13. Moise I. Maria (înmatriculată 1.11.2001) – coord. Prof. univ. dr. Octavia Bogdan – 

teza cu titlul „Potenţialul climatic al staţiunilor de interes turistic din nordul 

Olteniei”/”The climate potential of tourist resorts in the North of Oltenia” (susţinută în 

29.11.2010). 

 
14. Poruncia (Ipate) D. Alina-Paula (înmatriculat 1.11.2004) – coord. Prof. univ. dr. doc. 

Petre Gâştescu – teza cu titlul „Studiul potenţialului turistic şi valorificarea acestuia în 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării”/„A study of tourist potential and use in the 

Danube Delta Biosphere Reserve” (susţinută în 24.01.2012). 
 

15. Bărbieru A. Mihaela-Beatrice (înmatriculată 1.11.2002) – coord. Prof. univ. dr. 

Octavia Bogdan – teza cu titlul „Studiul geografic al Depresiunii Tazlău cu privire 

specială asupra riscurilor naturale şi antropice”/”A geographical study of the Tazlău 

Depression with highlight on natural and anthropic risks” (susţinută în 26.01.2012). 
 

16. Cuculici Ghe. Roxana (înmatriculată 1.11.2006) – coord. Acad. Dan Bălteanu – teza 

cu titlul „Sistem geografic informaţional pentru evaluarea modificărilor reliefului în 

bazinul Motru-Rovinari”/„A Geographical Information System to assess the relief 

changes in the Motru-Rovinari Basin” (susţinută în 30.01.2012). 
 

17. Grofu Ghe. Anduţa (înmatriculată 1.11.2005) – coord. Acad. Dan Bălteanu – teza cu 

titlul „Studiul geografic al utilizării terenurilor în sectorul subcarpatic dintre Buzău şi 

Slănicul Buzăului”/„A geographical study of land use in the Subcarpathian sector 

between the Buzău and the Slănicul Buzăului Valleys” (susţinută în 30.01.2012). 
 
18. Ciocăzan I. Grigore (înmatriculat 1.11.2007) – coord. Prof. univ. dr. Ion Zăvoianu – 

teza cu titlul „Resursele de apă din bazinul hidrografic Gilort”/„Water resources in the 

Gilort drainage basin” (susţinută în 16.05.2012). 
 

19. Năstase (Felciuc) Ghe. Mihaela (înmatriculată 1.11.2007) – coord. Acad. Dan 

Bălteanu – teza cu titlul „Parcul natural al Munţilor Maramureş – Studiu geografic”/           

„Maramureş Mountains Nature Park – Geographic Study” (susţinută în 18.05.2012). 
 

20. Maxim N. Iurie Virgil (înmatriculat 1.11.2003) – coord. Acad. Dan Bălteanu – teza cu 

titlul „Utilizarea Sistemelor Informaţionale Geografice în studiul ariilor naturale 
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protejate”/„Geographic Information Systems used in the study of protected natural 

areas” (susţinută în 25.10.2012). 
 

21. Borcan I. Mihaela-Ileana (înmatriculată 1.11.2006) – coord. Prof. univ. dr. Ion 

Zăvoianu – teza cu titlul „Fenomene hidrologice extreme în bazinul hidrografic al 

râului Ialomiţa”/„Extreme hydrological phenomena in the Ialomiţa River Basin” 

(susţinută în 22.11.2012). 

 

22. Havriş (Mic) T. Loredana-Elena (înmatriculată 1.11.2006) – coord. Prof. univ. dr. 

Octavia Bogdan – teza cu titlul „Culoarul Prahovei. Clima şi hazardele 

climatice”/”Prahova Corridor. Climate and climatic hazards (susţinută în 3.12.2012). 

 

23. Dima. V. Viorica (înmatriculată 1.11.2007) – coord. Prof. univ. dr. Octavia Bogdan – 

teza cu titlul „Formaţiuni anticiclonice euro-atlantice şi fenomene meteorologice de 

risc în estul şi sud-estul României”/”Euro-atlantic anticyclonic structures and the 

meteorological risk phenomena in the eastern and south-eastern parts of Romania” 
(susţinută în 4.12.2012). 

 
24. Arba (Domăşneanu) M. Andreea Mihaela (înmatriculată 1.11.2009) – coord. Prof. 

univ. dr. Ion Zăvoianu – teza cu titlul „Resursele de apă din sistemul hidrografic 

Timiş-Bega. Geneză, regim hidrologic şi hazarde hidrologice”/„Water resources from 

the Timiş-Bega hydrographical system. Genesis, hydrological regime and hydrological 

hazards” (susţinută în 11.07.2014). 

25. Frăţilă V. Sorin (înmatriculat 1.11.2008) – coord. Prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu – 

teza cu titlul „Studiul condiţiilor geografice de navigaţie aeriană în Câmpia 

Râmnicului”/„Study of the geographical conditions for air navigation in the 

Râmnicului Plain” (susţinută în 29.07.2014). 

26. Niculae Şt. Lucica (înmatriculată 1.11.2009) – coord. Prof. univ. dr. Ion Zăvoianu – 

teza cu titlul „Relaţii între relief, reţea hidrografică şi neotectonică în regiunea 

Carpaţilor şi Subcarpaţilor dintre râurile Putna şi Buzău”/„Relationships between 

relief, hydrographic network and neotectonic Carpathians and Subcarpathians region 

of Putna and Buzău rivers” (susţinută în 29.07.2014). 

27. Licurici M. Mihaela (înmatriculată 1.11.2007) – coord. Acad. Dan Bălteanu – teza cu 

titlul „Studiul geografic al relaţiilor om-mediu în Lunca Dunării (Sectorul Drobeta-

Turnu Severin – Bechet)”/„Geographical study of the human-environment relations in 

the Danube Valley (Drobeta-Turnu Severin – Bechet area)” (susţinută în 22.10.2014). 

28. Stănescu R. Gabriela (înmatriculată 1.11.2007) – coord. Prof. univ. dr. doc. Petre 

Gâştescu – teza cu titlul „Studiul resurselor de ape din Dobrogea de Sud cu referire la 

apele subterane”/”Study of the water resources in Southern Dobrogea with reference 

to groundwater” (susţinută în 23.10.2014). 

29. Andriţa Ghe. Valentin (înmatriculat 1.11.2007) – coord. Prof. univ. dr. doc. Petre 

Gâştescu – teza cu titlul „Studiul ecosistemului urban Drobeta-Turnu Severin cu 
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privire la starea mediului”/ „The study of Drobeta-Turnu Severin urban ecosistem on 

the state of the environment” (susţinută în 23.10.2014). 

30. Zumpano M. Veronica (înmatriculată 1.11.2011) – coord. Acad. Dan Bălteanu – teza 

cu titlul „Dezvoltarea unei metode pentru realizarea scenariilor şi hărţilor de risc cu 

evidenţierea incertitudinilor asociate”/„Development of a method for constructing risk 

scenario and risk maps with associated uncertainties” (susţinută în 30.03.2015). 

31. Retegan M. Mihai (înmatriculat 1.11.2008) – coord. Prof. univ. dr. Octavia Bogdan – 

teza cu titlul „Influenţa schimbărilor climatice asupra resursei de apă din bazinul 

hidrografic al Ialomiţei”/”Climate change influence on water resources in the Ialomiţa 

river basin” (susţinută în 24.04.2015). 

32.  Mititelu C. Laura-Ana (înmatriculată 1.11.2006) – coord. Prof. univ. dr. doc. Petre 

Gâştescu – teza cu titlul „Managementul resurselor de apă pe râul Argeş (sectorul 

Vidraru-Goleşti)”/”The management of water resources on the Argeş river (Vidraru-

Goleşti sector)” (susţinută în 24.04.2015). 

33. Mărăşoiu Ghe. Dinu (înmatriculat 1.11.2006) – coord. Prof. univ. dr. Octavia Bogdan 

– teza cu titlul „Fenomene climatice extreme. Valuri de frig şi de căldură în regiunile 

extracarpatice româneşti”/”Extreme weather events. Cold and heat waves in the 

Romanian extracarpathic regions” (susţinută în 26.10.2015). 

34. Diaconu I. Luminiţa (înmatriculată 1.11.2008) – coord. Prof. univ. dr. Octavia Bogdan 

– teza cu titlul „Clima şi hazardele meteo-climatice din sectorul teraselor Dunării 

dintre Calafat şi Turnu Măgurele”/”Climate and weather-related hazards in the 

Danube terraces sector between Calafat and Turnu Măgurele” (susţinută în 

26.10.2015). 

35. Moise E. Cristian (înmatriculat 1.11.2006) – coord. Acad. Dan Bălteanu – teza cu 

titlul „Evaluarea calităţii mediului din Depresiunea Loviştei cu ajutorul sistemelor 

informaţionale geografice”/”Assessment of environmental quality in the Loviştea 

Depression using Geographical Informational Systems” (susţinută în 27.10.2015). 

36. Ţâmpu I. Mihaela-Florina (înmatriculată 1.11.2006) – coord. Prof. univ. dr. doc. Petre 

Gâştescu – teza cu titlul „Studiul ecosistemului urban Ploieşti cu referire la starea 

mediului”/„Study of the Ploieşti urban ecosystem with focus on the environment’s 

state” (susţinută în 27.10.2015). 

37. Florea (Eremia) Ghe. Mihaela Izabela (înmatriculată 1.11.2007) – coord. Prof. univ. 

dr. doc. Petre Gâştescu – teza cu titlul „Studiul geografic al unor componente ale 

mediului (sistemul de alimentare cu apă, managementul deşeurilor urbane şi spaţiile 

verzi) din Municipiul Bucureşti”/”A geographical study of some environment 

components (the water supply system, the management of urban wastes of green 

areas) in Bucharest City” (susţinută în 27.04.2017). 

 

38. Huştiu M. Mihăiţă Cristinel (înmatriculat 1.11.2009) – coord. Prof. univ. dr. Octavia 

Bogdan – teza cu titlul „Clima şi hazardele meteo-climatice din Podişul Bârladului”/        
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”Climate and meteo-climatic hazards in the Bârladului Plateau” (susţinută în 

28.04.2017). 
 
39. Băncilă I. Eugenia Gabriela (înmatriculată 1.11.2007) – coord. Prof. univ. dr. Octavia 

Bogdan – teza cu titlul „Ciclonii Mediteraneeni activi în sezonul cald şi fenomenele 

meteoclimatice de risc determinate în spaţiul geografic românesc”/”The active 

Mediterannean Cyclones of the warm season and meteoclimatic phenomena on the 

Romanian geographical territory” (susţinută în 28.04.2017). 
 

40. Dinicuţu D. Elena (înmatriculată 1.11.2007) – coord. Prof. univ. dr. Octavia Bogdan – 

teza cu titlul „Clima şi calitatea aerului în Câmpia Vlăsiei”/”Climate and air quality in 

the Vlăsiei Plain” (susţinută în 30.06.2017). 

 

41. Ţuchiu N. Elena (înmatriculată 1.11.2009) – coord. Prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu 

– teza cu titlul „Studiul privind starea corpurilor de apă de pe cursul inferior al Dunării 

între Baziaş şi Isaccea”/Study on the status of the water bodies from the lower sector 

of the Danube River between Baziaş and Isaccea” (susţinută în 24.10.2018). 

42. Lupu (Lepădatu) N.-V. Laura-Valentina (înmatriculată 1.11.2014 cu frecvenţă) – 

coord. Acad. Dan Bălteanu – teza cu titlul „Studiul geografic al riscurilor sociale din 

Valea Dunării româneşti (sectorul Turnu Măgurele-Giurgiu)/ ”A geographical study of 

social risks in the Romanian Danube Valley (Turnu Măgurele-Giurgiu sector)” 

(susţinută în 27.05.2019).  


