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Laudatio
În onoarea Domnului
Jean-Paul CARRIÈRE,
Profesor Emerit al Universității „François Rabelais” din Tours (Franța),
cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa al
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

« Aménager un territoire, c'est atteindre son âme » (François Mauriac)
Domnule Profesor Jean-Paul CARRIÈRE,
Doamnă Ordonator de credite,
Domnule Președinte al Senatului,
Dragi membri ai Senatului,
Dragi colegi,
Distinși invitați,
Doamnelor și Domnilor,
Prima universitate a României, prin reprezentanții săi, are marea onoare si
privilegiul de a omagia un mare prieten al României, al orașului Iași și al
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, profesorul de clasă excepțională de la
Universitatea „François Rabelais” din Tours, Jean Paul Carrière. Specialist în
amenajarea teritoriului și urbanism, este recunoscut în lumea francofonă printre
cei mai buni universitari și profesioniști din acest domeniu. Viața sa profesională
și de familie a funcționat într-o articulare perfectă între Poitiers, locul său de
reședință, și Tours, locul său principal de muncă. O primă etapă profesională în
Poitiers (studii universitare și de doctorat, apoi ca profesor-cercetător), și o a
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doua etapă în Tours, într-o școală recunoscută ca fiind cea mai bună din Franța în
amenajarea teritoriului și urbanism, datorită și eforturilor sale magnifice ca
Director al Departamentului de Amenajare și Director al echipei de cercetare.
Repere umane și ale carierei
Profesorul Jean-Paul Carrière s-a născut la Oran în 1949 într-o Algerie care are
atributele celei mai mari țări arabe și africane (ca suprafață). Aceste magnitudini
au influențat, cu siguranță, decizia de a lucra mai târziu în amenajarea teritoriului
și urbanism. Preferința aceasta de peste mări va urmări destinul științific al lui
Jean-Paul Carrière. Inițial, a urmat o pregătire în Științe Economice, de la DEUG la
DES (fostă DEA), completată de o licență vechiul tregim (în 4 ani) în Sociologie la
Universitatea din Poitiers. Cariera sa universitară a început în 1970 la Institutul
de Economie Regională (devenit mai târziu UMR CNRS) al Universității din
Poitiers în calitate de cercetător pe perioadă determinată. Un an mai târziu, va
ocupa un post de asistent netitular în Științe Economice, unde în mod excepțional
va preda cursuri de Economie regională și urbană, acesta fiind momentul decisiv
pentru orientarea sa spre amenajarea teritoriului și urbanism. Teza sa de
Doctorat de Stat, susținută în 1977, consolidează încă o dată vocația sa pentru
amenajare teritorială și urbanism, tematica tezei fiind foarte promițătoare și
complexă: modul de formare a unui spațiu rezidențial. Acesta este un alt moment
cheie, deoarece competențele sale duale se vor acumula spre Economia
imobiliară și Funciară cu un dublu aspect: amenajarea teritorială și amenajarea
regională și urbanism (problema funciară în mediul urban mai ales).
Dorința de a fi titular, care asigura un anumit confort psihologic, l-a condus apoi
să ocupe o poziție de asistent universitar și apoi de lector la Institutul Universitar
de Tehnologie (IUT) din Poitiers, unde va preda cursurile de Finanțe locale,
Economie generală și Dezvoltare locală. În același timp, va asigura predarea
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cursurilor de Amenajare teritorială și urbanism în cadrul Facultăților de Științe
economice și de Științe Umaniste (amenajarea lumii arabe).
Dorința de a se desăvârși l-a determinat să pregătească timp de doi ani o teză
complementară de Doctorat de Stat cu privire la structurile și reformele agrare
din Portugalia, orașele și regiunile acestei țări devenind principalul său domeniu
de cercetare pentru câțiva ani. Este momentul deschiderii către internațional:
cercetările sale vor continua în țările de pe coasta atlantică a Europei, a Bazinului
mediteranean, dar și în Brazilia, România etc. Ultimele două țări vor rămâne zone
de cercetare privilegiate în ultimul deceniu.
Fiind om de teren cu o cunoaștere perfectă a Franței, Agenția Franceză pentru
Managementul Energiei (în prezent Agenția pentru Mediu și Managementul
Energiei) i-a cerut să lucreze timp de doi ani pentru a crea o celulă de planificare
și de evaluare. În timpul acestei experiențe de teren și operaționale, Profesorul a
fost însărcinat să pregătească primul Contract Stat-Regiune pentru utilizarea
energiei și dezvoltarea de noi energii regenerabile, un moment important în
planificarea regională a Franței și recunoscut mai târziu pentru succesul realizat.
Succesul acestui tip de contract este prezent și astăzi prin intermediul noii
generații de contracte de Stat-Regiune (CPER) ca niște catalizatori pentru
investiții care vizează creșterea nivelului de echipare a teritoriilor și creșterea
ocupării forței de muncă.
Cu o vastă experiență acumulată în amenajare și urbanism, în 1989, Jean-Paul
Carrière va solicita un transfer la Universitatea din Tours pentru a se integra în
Centrul de Studii Avansate în Amenajare (ex-CESA devenit acum o specialitate în
Amenajarea Construcțiilor și Mediu al Școlii Politehnice de la Universitatea din
Tours), ca o nouă etapă în dezvoltarea sa profesională. În decursul a 22 de ani de
activitate în această instituție, Profesorul a predat cursuri universitare pentru
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ciclul I și II, în special în amenajarea regională, urbanism și economia funciară.
Direcțiile de lucru au fost numeroase: de predare, pedagogice (director de studii
CESA, funcție exercitată timp de 11 ani; responsabil al Masterului de Amenajare,
care a fost din 1989 până în 2005, specializarea cea mai importantă a CESA),
cercetare (director al echipei de cercetare „Amenajare și restructurare
teritorială“, devenită mai târziu IPAPE („Ingénierie du Projet en Aménagement,
Paysage et Environnement“), director adjunct al Unității mixte a de Cercetare a
Centrului Național de Cercetare Științifică (CNRS), numit CITERES (Cités,
Territoires, Environnement, Sociétés)). Din 2009 până în 2011, Jean-Paul Carrière
a deținut simultan atât responsabilitățile de director al Departamentului de
Amenajare, cât și de director al echipei de cercetare. Alte responsabilități erau
naturale pentru el: conducător de doctorat, director de contracte de cercetare,
funcții administrative cum ar fi cele de membru al mai multor organisme
universitare (Consiliul Științific al Universității François Rabelais din Tours,
Consiliul pentru Studii și Viață Universitare; membru al Comisiei de Relații
internaționale; membru în comitete de specialitate, membru al Consiliului
Polytech Tours), dar și ca Director al Studiilor responsabile cu bugetul, director
adjunct și apoi director al Departamentului de Amenajare. La această panoplie se
adaugă mai multe mandate exercitate între 1996 și 2011 în cadrul secțiunii 24
(Amenajarea spațiului și urbanism) al Consiliului Național al Universităților
(CNU) în care a asigurat și președinția între 2004 și 2007, și unde a funcționat ca
membru până în 2011.
Din 2011, Jean-Paul Carrière a fost numit Profesor emerit al Universității din
Tours, această calitate coincizând cu pensionarea. Datorită acestui statut,
activitățile sale de cercetător vor continua în cadrul UMR CITERES, în calitate de
director de teze de doctorat (4 susținute începând cu 2011). Această activitate,
oarecum neobișnuită pentru un pensionar, este îmbogățită de calitatea de
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reprezentant al instituțiilor de învățământ superior și de cercetare din cadrul
Consiliului economic, social și de mediu al regiunii Centre-Val de Loire, în care are
calitatea de secretar din anul 2014. Experiența sa remarcabilă este folosită pentru
elaborarea avizelor Consiliului cu privire la toate Planurile de amenajare și de
dezvoltare și politicile Regiunii Centre-Val de Loire și la diferitele activități de
prognoză regională. Actualul mandat de consilier regional în cadrul CESER este
valabil până în 2019.
Domeniile de cercetare ale lui Jean-Paul Carrière au fost în principal țările din
Europa de Sud, în special Portugalia (timp de peste 30 de ani), considerată un
veritabil "laborator la scară largă", dar și România și Brazilia în ultimul deceniu,
Franța și Regiunea Centre-Val de Loire, care constituind de mult timp un teren
natural pentru exercitarea activității sale și de expertiză profesională, precum și
de cercetare.
Instituțiile care au finanțat cercetările sale au fost printre cele mai prestigioase:
D.A.T.A.R., Uniunea Europeană, Conferința Regiunilor Periferice Maritime,
Agenția pentru Mediu și Managementul Energiei, sau Regiunea Centre-Val de
Loire.
Problema centrală a cercetărilor sale este globalizarea, de care depind, într-o
anumită măsură, dinamica și evaluarea strategică a teritoriilor studiate în
vederea amenajării lor și / sau dezvoltării durabile. Toate aceste subiecte sunt
caracterizate de o analiză critică a concepției proiectului de amenajare.
Mai multe scopuri se disting în arhitectura științifică a lui Jean-Paul Carrière:
studiul spațiilor transfrontaliere ca noi poli de dezvoltare, gândirea strategică
privind cooperarea descentralizată în Arcul Atlantic (Conferința Regiunilor
Periferice Maritime (CRPM)) coordonator științific al Planului de Dezvoltare a
Spațiului Atlantic (2005) în cadrul programului european INTERREG III, orașele

5

atlantice (concretizat într-o carte franco-britanică privind orașele atlantice în
colaborare cu profesorul de urbanism de la Bristol, Stuart Farthing, în anul 2000).
Un accent major în cercetările sale a fost acordat planului metodologic, aducând
contribuții semnificative la dezvoltarea unor noi instrumente de măsurare și de
reprezentare a disparităților spațiale (indicele de dezvoltare relativ construit
pentru o reprezentare în trei dimensiuni a ecarturilor de dezvoltare socioeconomică inter-și intraregionale).
De asemenea, foarte importantă a fost implementarea sistemului de indicatori
locali ai dezvoltării durabile într-un contract de cercetare cu Universitatea din
Hanovra (Germania).
Activitatea curentă este orientată în principal în două direcții: prima se referă la
dezvoltarea unor noi forme de mobilitate în spațiile rurale cu densitate scăzută
(cercetare finanțată de Regiunea Centre-Val de Loire, Parcul Natural Regional
Loire-Anjou-Touraine și Agenția pentru Mediu și Managementul Energiei); a doua
direcție de cercetare se referă la efectele metropolizării în Brazilia și impactul
acesteia asupra fragmentării socio-spațiale a marilor orașelor braziliene, în
special a orașului Recife.
În ceea ce privește activitățile de consilier în cadrul C.E.S.E.R. din Regiunea
Centre-Val de Loire, Jean-Paul Carrière a dezvoltat lucrări asupra reabilitării
siturilor urbane industriale dezafectate și de o manieră mai teoretică asupra
rezilienței teritoriilor.
Activitatea științifică
Cercetările din cei aproape 50 de ani de carieră ale lui Jean-Paul Carrière au fost
marcate de o preocupare constantă: aceea de integrare a dimensiunii
praxeologice a amenajării prin formularea de propuneri de politici teritoriale și
de amenajare spațială. Este o filosofie întreagă în jurul căreia este structurată o
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producție științifică remarcabilă. În concluzie, se pot distinge trei teme majore și,
în același timp, complementare:
1.

Analiza

interacțiunilor

dintre

dinamica

economică

și

evoluțiile

teritoriale, spontane sau planificate prin intermediul proiectelor de amenajare a
teritoriului la diferite scări teritoriale (de la scară locală - rurală și / sau urbană la nivel european)
2.

Dezvoltarea teritorială durabilă și punerea sa în practică, în special în

teritorii cu densitate scăzută
3.

Metropolizarea în Europa și în Brazilia și efectele acesteia în ceea ce

privește fragmentarea socio-spațială
Aceste trei teme sunt importante, însă se poate observa că a doua este un reper
prin profunzimea cercetării și a teritoriilor studiate. Brazilia și România au
constituit zone privilegiate de aplicare. Pentru Brazilia, implicarea Profesorului
Jean-Paul Carrière s-a materializat pritr-un program de cercetare franco-brazilian
de patru ani CAPES / COFECUB privind: Analiza comparativă a potențialităților și
handicapurilor dezvoltării teritoriale durabile în spațiile rurale braziliene, cu
implicarea mai multor instituții (Universitățile federale din Santa Catarina și
Pernambuco (Recife), Universitatea Mac Kensie din São Paulo). Pe un teren de
studiu atât de bogat, simpozioanele și seminariile au fost bine reprezentate, toate
organizate în Brazilia și cu marea calitate de co-organizator a lui Jean-Paul
Carrière pe care o cunoaștem.
Pentru România, o țară recent ieșită de sub regimul comunist, și care a constituit,
de asemenea, un teren de studiu interesant, făcând tranziția de la o perioadă
planificatoare-centralizatoare a fostului regim comunist la o economie de piață,
punerea în aplicare a Dezvoltării Teritoriale Durabile (DTD) era privilegiată
precum și problematica mutațiilor teritoriale, a guvernanței, concretizată în două
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cărți publicate în Franța în 2013 și în 2016, precum și a mai multor articole
științifice.
Activități de încadrare și coordonare a cercetării
Conexiunea permanentă cu cercetarea a permis conectarea și la aceste activități
prin încadrarea și coordonarea cercetării. Pot fi evidențiate mai multe categorii
de activități în această direcție:
- conducerea și coordonarea laboratoarelor și echipelor de cercetare. Între 1998
și 2011, Jean-Paul Carrière a preluat conducerea a două echipe de cercetare: ARTVST, care reunea în principal specialiști în amenajare a Centrului de Studii
Superioare de Amenajare de la Universitatea din Tours (1998-2008) și echipa
IPAPE (2008-2011), o echipă interdisciplinară a UMR CITERES, cu profesoricercetători în amenajarea spațială și urbanism, sociologie, geografie și științele
naturale și ale vieții.
- Organizarea de simpozioane, conferințe și zile de studiu. Ca organizator sau coorganizator al numeroaselor simpozioane și seminarii internaționale, Jean-Paul
Carrière are o listă impresionantă, având în prim plan simpozioanele ASRDLF
(Asociația de Științe Regionale de Limbă Franceză) și G.R.E.R.B.A.M. (Grupul de
Cercetare privind Economiile Regionale din Bazinul Mediteranean), prin
implicarea în comitetele științifice, de organizare, în organizarea de sesiuni ale
conferințelor, inclusiv din 2011 în Seminarul Geografic Internațional Dimitrie
Cantemir de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Trebuie menționată,
de asemenea, co-organizarea simpozionului Mutații teritoriale, dezvoltare
teritorială durabilă și noile guvernanțe, care a avut loc la Universitatea din Iași
(România), cu sprijinul A.S.R.D.L.F. în anul 2014. Alte evenimente științifice
importante în care Jean-Paul Carrière a luat parte activă au fost organizate în
Brazilia, Germania și Portugalia.
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- Conducător de doctorat și al altor lucrări. Cele 19 teze de doctorat sau HDR în
amanejarea spațiului și urbanism sunt, de asemenea, rezultatul activității de
cercetare activă, inclusiv la nivel interdisciplinar.
- Calitatatea de director sau co-director de cercetare al unor contracte recente sau
în curs. Valoarea de necontestat de cercetător aplicat s-a materializat, de
asemenea, prin numeroase contracte de cercetare cu mai multe entități, cum ar fi:
Uniunea Europeană (Rețeaua ESPON, Programul INTERREG IIIB), Conferința
Regiunilor Periferice Maritime, DATAR, MEDD (Ministerul Ecologiei și Dezvoltării
Durabile), PUCA (Planul de Urbanism și Arhitectura Construcțiilor), SNCF (Căile
Ferate Franceze), Agenția Franceză pentru Managementul Energiei etc.
- Participarea la rețelele de cercetare. Cele mai importante dintre acestea sunt:
Asociația de Științe Regionale de Limbă Franceză (ASRDLF), în prezent fiind
membru al Consiliului de Administrație; Grupul de Cercetare pentru Spații și
Rețele din Bazinul Mediteranean, în calitate de Președinte; Grupul de cercetare
interdisciplinară asupra Braziliei; Asociația pentru Promovarea Învățământului și
Cercetării în Amenajare - Urbanism (APERAU International), etc.
Bilanțul operei
Realizarea a 220 de lucrări științifice diverse, reflecții teoretice și conceptuale, de
cercetări aplicate sau metodologice constituie o cuantificare destul de rece a unei
munci de o viață. Structura acestei opere cuprinde 14 cărți sau numere speciale
de reviste, 34 de contribuții la lucrări colective în Franța, Spania, Portugalia,
Marea Britanie, Brazilia, România, 12 articole în reviste cu comitet de lectură,
franceze, engleze, portugheze, române, braziliene și marocane, peste 70 de
comunicări la conferințe și congrese naționale și internaționale, și 42 de rapoarte
de cercetare pe bază de contracte.
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Recunoaștere națională și internațională
Schimburile internaționale au reprezentat, de asemenea, o piatră de hotar
importantă în parcursul profesional al lui Jean-Paul Carrière, principalul său atu
fiind și cunoașterea celor 5 limbi (franceză, germană, engleză, portugheză,
spaniolă). Numeroase misiuni de predare și cercetare efectuate în Europa (Marea
Britanie, Spania, Portugalia, România, Italia, Germania ...) dar și în America Latină
(cooperare franco-braziliană cu responsabilitatea științifică și administrativă a
unui dublu parteneriat franco-brazilian cu universitățile federale Campina
Grande și Santa Catarina) și, în sfârșit, animarea Grupului de cercetare privind
spațiile și rețelele bazinului mediteranean (o asociație de drept francez) sunt cei
trei piloni internaționali importanți ai implicării sale.

Schimburi internaționale și activități de expertiză
I - Relațiile internaționale legate de cercetare. Activitățile de cercetare au fost
marcate de o mare implicare internațională, prin intermediul elaborării Planului
de dezvoltare al spațiului atlantic, a responsabilității cooperării franco-braziliene
între universitățile din Tours și cele federale din Santa Catarina și Campina
Grande, a managementului unui contract de cercetare franco-germană cu
Universitatea din Hanovra finanțat de PUCA și Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile, a schimburilor de studenți și a unei lucrări comune, a participării în
calitate de referent sau raportor la mai multe teze de doctorat în străinătate, a
unei colaborări continue cu Departamentul de Construcții Civile a Universității
din Porto și cu centrul său de cercetare "CITTA" (Research Centre for Territory,
Transports, and Environment - Facultatea Engenheria da Universidade do Porto),
etc.
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II - Expertize științifice și academice în învățământ și cercetare. Mai multe
instituții, cum ar fi Agenția Națională de Cercetare (expertiză în mai multe
proiecte de cercetare după anul 2008), Programul de Cercetare asupra
Dezvoltării Regionale PSDR 4 (evaluarea răspunsurilor la apelul de proiecte de
cercetare), Agenția de Evaluare a Cercetării și a Învățământului Superior, care a
devenit Marele Consiliu pentru Evaluarea Învățământului Superior și a Cercetării:
evaluarea mai multor masterate în geografie și / sau amenajare după anul 2008,
evaluarea a două Laboratoare CNRS, Președenția Comitetului de expertiză al
Școlii Naționale Superioare a Paisajului din Versailles în 2009-2010 și a 5 Școli
Naționale Superioare de Arhitecturăe (Lyon, Nancy, Rouen, Lille, Toulouse).
III - Participarea la comitete de lectură a unor reviste prestigioase. Începând cu
anul 1996, Jean-Paul Carrière este referent și apoi membru al Comitetului
științific al Revue d’Economie Régionale et Urbaine (RERU), membru al
comitetului de redacție sau de lectură sau referent la următoarele reviste:
Planning, Practice and Research (Marea Britanie), Territoires en Mouvement
(Franța) Canadian Journal of Development Studies (Canada), Revue d’Economie
Rurale (Franța), Eisforia (Brazilia), Analele Universității din Oradea (Romania),
Annales de Géographie (Franța), Monfragüe Desarrollo Resiliente (Spania),
Lucrările Seminarului geografic Dimitrie Cantemir.
IV - Participarea la juriile unor teze de doctorat. O medie de 3 până la 5 jurii de
teze de doctorat sau abilitări (HDR) pe an în Franța este suficient de relevantă
pentru a arăta gradul de implicare al Profesorului în actualitatea vieții științifice.
La toate acestea se mai adaugă mai multe participări la jurii ale unor teze de
doctorat în străinătate, mai ales la Universitatea din Hanovra, Universitatea din
Beira Interior (Portugalia), Universitățile Federale din Santa Catarina, Portalegre
și Recife (Brazilia).
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V - Responsabilități în cadrul societăților savante. În prezent, Jean-Paul Carrière
este președintele Grupului de cercetare privind spațiile și rețelele din bazinul
mediteranean. Calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Asociației
de Științe Regionale de Limbă Franceză din 1986 și participarea la consiliile
științifice a simpozioanelor anuale ale acestei asociații reprezintă o dovadă
suplimentară a rolului jucat de Jean-Paul Carrière la acest nivel. Din anul 2011,
noul său statut de membru al Consiliului de Administrație al Asociației pentru
Învățământ și Cercetare în Amenajare - Urbanism (APERAU International), care
reunește 35 de institute de formare și cercetare în Amenajare și urbanism din
lumea francofonă, atestă, de asemenea, continuitatea implicării Profesorului
Carrière în organizațiile de calibru în domeniul amenajării și urbanismului.
VI- Participarea la jurizarea unor premii:
- Juriul premiului Philippe Aydalot acordat de ASRDLF;
- Juriul Național al Premiului pentru tezele de doctorat asupra Orașului, acordat
în comun de APERAU și de Planul Urbanism - Construcții - Arhitectură.
Alte responsabilități non-universitare
Calitățile profesionale de excepție au fost completate cu alte responsabilități, cum
ar fi cea de secretar al Consiliului Economic, Social și de Mediu al Regiunii CentreVal de Loire, de membru al celei de-a doua comisii CESER (Amenajarea
teritoriului) și a secțiunii sale prospective, de membru al Consiliului științific și de
prospectivă a Parcului Regional Natural Confluence, de membru ca „personalitate
calificată“ pentru Comisia Națională de Ajutoare a Agenției de Mediu și de
Management a Energiei (ADEME) din 2008 până în 2015, și ca membru al
Comisiei fiscale locale din orașul Poitiers ș.a.
Afinitățile științifice și diferitele implicații cu Geografia de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași datează de o lungă perioadă de timp, începând cu
stagiile de doctorat, cotutele între cele două instituții și colaborări pe alte planuri
12

științifice. Cu Prof.univ.dr. Abdelillah Hamdouch, director adjunct (2012-2014) și
apoi director (2014-2017) al Departamentului de Amenajare și Mediu al Polytech
Tours, Jean-Paul Carrière a participat la organizarea mai multor ediții ale
Seminarului Geografic Internațional Dimitrie Cantemir, la editarea Lucrărilor
Seminarului geografic Dimitrie Cantemir, sau chiar în cărți publicate în Franța (La
mise en œuvre du développement territorial durable: déclinaisons francoroumaines (Editions L’Harmattan - 2013), precum și Développement durable des
territoires (Economica-Anthropos, 2016)), cu deosebite contribuții ale colegilor
din UAIC.
De câțiva ani, Jean-Paul Carrière a predat cu pasiune și profesionalism cursuri de
Amenajarea teritoriului și urbanism la specializarea Geografa Turismului – filiera
francofonă, studenții geografi profitând din plin de experiența sa universitară.
Prin urmare, noi credem că profesorul Jean-Paul Carriere îndeplinește cu mare
amplitudine din punct de vedere științific, profesional și prin umanismul său,
criteriile referitoare la acest titlu oferit de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași, la toți prietenii sinceri ai României și ai universității noastre.
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Comisia de elaborare a Laudatio:
Președinte:
Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Prorector, Ordonator de credite, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Membri:
Prof.univ.dr. Ovidiu Iancu, Președinte al Senatului, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi
Prof.univ.dr. Corneliu Iațu, Prorector, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi
Prof.univ.dr. Abdelillah Hamdouch, Directorul Departamentului de Amenajare și
Mediu (2014-2017), Membru al Consiliului de Administrație al Școlii Politehnice a
Universității François-Rabelais din Tours
Prof.univ.dr. Adrian Grozavu, Decanul Facultății de Geografie și Geologie,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof.univ.dr. Doru-Toader Juravle, Directorul Departamentului de Geografie,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Prof.univ.dr. Ioan Ianoș, Universitatea din București
Prof.univ.dr. Nicolae Ciangă, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Iaşi, 13 octombrie 2017
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