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  Stimați colegi / Stimate colege, 
 

       Sunteți invitați/te să participați la al patrulea simpozion al 
Societății de Geofizică Aplicată din România (SGAR), 
societate profesională și științifică înființată în anul 2012, 
membră a Balkan Geophysical Society (BGS) din anul 2013 
și a European Association of Geoscientists and Engineers 
(EAGE) din anul 2015. 
 
     Simpozionul GEOSCIENCE 2019 este organizat în 
colaborare cu Institutul de Geodinamică “Sabba S. 
Stefănescu”, Academia Română (IGAR). 
 



 
      Simpozionul GEOSCIENCE 2019 va include sesiuni 
științifice pentru domeniul GEOFIZICĂ, cu componentele sale 
majore:  
 

a) Geofizica litosferei și Seismologie 
 
b) Geofizică regională și Geodinamică 
 
c) Geofizică aplicată (resurse energetice și minerale) 

 
d) Geofizică marină  

 
e) Geofizică de mică adâncime pentru Mediu,   
    Geotehnică, Hidrogeologie și Arheologie  
 

 
       
 

Date importante 
 
 

05 septembrie 2019 – Circulara 1 
 
27 octombrie 2019 – Termen limită pentru primirea abstractelor 
 
04 noiembrie 2019 – Confirmarea acceptarii lucrarilor științifice 
 
11 noiembrie 2019 – Circulara 2 (Programul simpozionului) 
 
22 noiembrie 2019 – Simpozionul GEOSCIENCE 2019 

 
 
 
 



Informații privind redactarea abstractului 
 
 

- Sunt acceptate lucrări pentru prezentare Oral sau Poster 
 

- Prezentarea lucrărilor științifice va fi făcută în limba română sau 
în limba engleză 

 
- Abstractele vor fi redactate în limba engleză 

 
- Sunt acceptate abstracte de 2 sau 4 pagini format A4 cu 

dimensiuni sus, jos și lateral de 25mm, 25mm, 25mm și 25mm 
 

- Textul va fi scris în format Times cu spațiu de un rând și salvat 
.DOC, iar figurile salvate .JPG sau .GIF vor fi inserate centrat în 
pagină 

 
- Titlul scris cu majuscule (12 pt bold), textul cu 12 pt aliniat 

“Justify”.  
 

- Numele autorilor și apartenența vor fi scrise cu Times 11 pt, 
numele autorului care prezintă lucrarea fiind subliniat 

 
- Bibliografia va fi ordonată alfabetic, fără numerotare, conform 

exemplului: Tezkan B., Georgescu P., Fauzi U. (2005). A 

radiomagnetotelluric survey on an oil-contaminated area near the Brazi 

Refinery, Romania. Geophysical Prospecting, 53, pp 15-25 
 

- La Bibliografie vor fi menționate doar lucrarile citate în text 
 
 

Volumul de abstracte, incluzând lucrarile prezentate la 

simpozionul GEOSCIENCE 2019, va fi oferit gratuit sub formă de 

CD participanților cu prezentări științifice Oral sau Poster.   

 
 



Corespondență 
 
 

Transmiterea abstractelor va fi realizată prin e-mail la urmatoarele 
adrese: 

 
 
 
Prof. Dumitru Ioane            d_ioane@yahoo.co.uk 
 
                                        dumitru.ioane@g.unibuc.ro 
 
 

mailto:d_ioane@yahoo.co.uk

