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Etapa precursorilor 

 
Geografia clasică, inclusiv aceea de pe 

teritoriul a ceea ce avea să devină, în etape, 
statul român, a fost o geografie universală, 
nespecializată şi destul de imprecis delimitată 
în raport cu celelalte discipline ştiinţifice. 

Elemente uman-geografice, de cele mai 
multe ori nerecunoscute şi nedefinite ca atare, 
îşi fac însă locul, treptat, în opera multor autori, 
din toate ţările române. Şirul acestora începe cu 
cel care este considerat şi un indiscutabil 
înaintaş ale ştiinţei ruseşti - spătarul Nicolae 
Milescu (1636-1708), cu studii la Istambul, 
refugiat în Rusia, unde a lucrat ca traducător (a 
lansat şi un dicţionar slav-grec-latin), apoi 
devenind sol, a condus o delegaţie a Rusiei în 
Imperiul Chinei, în 1675-1678. Acesta este 
autorul unui Raport de stat al soliei.. şi al unei 
Călătorii prin Siberia..., referitoare, în special, la 
traseul Tobolsk-Nercinsk-China, cu valoroase 
informaţii asupra moravurilor şi legilor chineze, 
precum şi al unei hărţi a Siberiei, ce-i drept 
folosind multe date extrase din lucrări mai 
vechi, aparţinând altor autori. Consemnări cu 
caracter uman-geografic se pot spicui şi din 
opera lui Miron Costin. 

A urmat renumitul geograf român, în 
acelaşi timp istoric şi om politic, Dimitrie 
Cantemir (1674-1723), participant la campania 
lui Petru I în Caucaz, din 1722. Principala sa 
operă geografică este Descrierea Moldovei..., 
realizată la solicitarea Academiei din Berlin şi 
tipărită în 1723, în Olanda, lucrare cu caracter 
parţial istoric, dar şi economic şi etnografic, 
căreia i-a aparţinut şi o hartă a Moldovei, foarte 
probabil realizată după un prototip polonez 
(Andrei V., 1989). Din opera istorică şi geografic
-cartografică a viitorului domnitor moldovean, 
care şi-a petrecut o bună parte din tinereţe ca 
ostatic la Înalta Poartă, remarcăm şi Incrementa 
atque decrementa aulae otomane, cu informaţii 
geografice şi etnografice referitorare la ţările 
aflate sub dominaţia turcă, apoi - planul detaliat 
al Istambului ş.a. 

În condiţiile dezvoltării de ansamblu a 
învăţământului românesc de la finele secolului 
al XVIII-lea şi din secolul al XIX-lea (una dintre 
măsurile salutare, în acest sens, fiind şi 
introducerea, în anul 1874, a geografiei ca 
obiect de studiu în învăţământul gimnazial), a 
crescut şi numărul de manuale de geografie, 
cum a fost cel al lui Amfilohie Hotiniul - De 
obşte gheografie... (1796), urmat de manualul 
lui Gh. Asachi (1835), autor, de asemenea al  
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unui Atlas geografic (1838), manualul lui 
V.Popescu Scriban - Mică geografie a Daciei, 
Moldovei şi a Ţării Româneşti (1838), cel al lui 
V.Bob Fabian şi D.Gusti - Geografia nouă 
pentru scoalele începătoare, publicat în 1842, 
cele ale aceluiaşi D.Gusti - Geografia ţărilor, 
datând din 1843 şi Geografia pentru şcoalele 
primare (1849),  al lui A.T.Laurian - Geografie 
generală a lumii (1854) etc. (Donisă I., 1999-
2000); cele mai multe dintre acestea nu erau, în 
fond, decât nişte versiuni ale unor manuale 
occidentale, de largă circulaţie. Mult mai original 
este manualul lui V.Răceanu, Gh.Ienăchescu şi 
I.Creangă - Geografia judeţului Iaşii (1879), deşi 
nici acesta nu era lipsit de unele naivităţi. 
Putem remarca, la aceste manuale, balanţa 
destul de echilibrată dintre prezentarea 
elementelor uman-geografice şi aceea a 
elementelor fizico-geografice. Informaţii de 
natură uman-geografică pot fi întâlnite şi în 
cursurile ţinute de Grigore Cobâlcescu la 
Şcoala fiilor de militari, cu deosebire, în ―Cursul 
de geografie‖ din 1888. 

Înfiinţarea Societăţii Geografice Române, 
în 1875, a stimulat conceperea şi publicarea 
dicţionarelor geografice ale judeţelor României 
(inclusiv al celui al judeţului Iaşi, datorat lui 
C.Chiriţă, apărut în 1888) şi, ulterior, a Marelui 
Dicţionar Goegrafic al ţării, sinteză remarcabilă 
pentru acele timpuri. Dicţionarele geografice 
rămân o operă utilă, ca material informativ-
statistic, deşi participarea geografilor (categorie 
profesională abia în formare) la realizarea lor a 
fost limitată. 

 
Etapa începuturilor universitare 

 
Începuturile universitare ale geografiei 

umane la Iaşi sunt legate de însăşi activitatea 
primului titular al catedrei de geografie, 
matematicianul, ca formaţie, Şt.D.Popescu, bun 
cunoscător al realităţii din mai multe state 
europene şi elev, în Germania, al lui Fr.Ratzel 
şi al lui F.von Richthofen. Şt.D.Popescu a 
primit, la Universitatea din Iaşi, din 1908, 
sarcina de a preda, printre altele, primele 
cursuri de antropogeografie şi de geografia 
continentelor (evident, şi acesta din urmă cu 
anumite elemente uman-geografice), care însă, 
nefiind multiplicate, nu ni s-au păstrat. Încă din 
Germania, Şt.D.Popescu a avut preocupări 
pentru cercetarea geografică, cu deosebire din 
domeniul geografiei economice, elaborând, mai 
mult pe baze bibliografice, şi publicând, la 
Leipzig, lucrarea ―Studii economico-geografice 
din Marea Britanie‖ (1903). Revenit în România, 

şi-a continuat aceste preocupări, bazându-se şi 
pe cunoştinţele sale din domeniul ştiinţelor 
exacte (Donisă I., Stângă C., 2004). Într-un timp 
scurt, el a elaborat un studiu amplu asupra 
―Localizării industriilor în România‖, din care a 
publicat primul volum - ―Principalele 
transformări ale materiei organice‖ (1905). 

După dispariţia prematură a lui 
Şt.D.Popescu (1911) a urmat o perioadă de 
provizorat în geografia umană, situaţie la care 
au contribuit şi marile dificultăţi materiale şi 
sociale produse de primul război mondial, când 
oraşul Iaşi a trebuit să adăpostească un număr 
însemnat de refugiaţi din capitala temporar 
ocupată de inamic. Suplinirea a fost asigurată 
de geologul Ion Simionescu, care având însă şi 
numeroase sarcini oficiale, nu s-a putut 
consacra geografie, aşa cum i-ar fi permis 
vastele sale cunoştinţe. 

 
Etapa interbelică 

 
O nouă etapă în evoluţia geografiei 

umane la universitatea ieşeană a început odată 
cu debutul didactico-ştiinţific al prodigiosului şi 
multilateralului om de ştiinţă Gheorghe 
I.Năstase, a cărui îndepărtare forţată, pe motive 
politice, în 1948, marchează şi sfârşitul etapei 
respective. Perfecţionat la Paris, la şcoala 
geografiei umane franceze, Gheorghe I. 
Năstase a preluat, în cursurile şi lucrările sale, 
ideea posibilistă a potenţialului natural folosit de 
societate, în raport direct cu nivelul de cultură al 
acesteia, fără să uite, însă, nici contribuţia, mai 
deterministă, a lui Fr.Ratzel, citat de regulă în 
prioritate, şi a întregii şcoli germane, la 
dezvoltarea a ceea ce se numea adesea şi 
geografie omenească. Poziţia logică şi 
ponderată a lui Gheorghe I. Năstase este 
evidenţiată, în primul rând, în Cursul său de 
antropogeografie (Iaşi, 1926), dar şi în celelalte 
cursuri şi lucrări publicate, în care se scoate în 
relief rolul complementar, pe de-o parte, al 
condiţiilor naturale şi, pe de altă parte, al 
condiţiilor social-istorice, în determinarea 
fenomenelor uman-geografice. Gh.Năstase a 
fost şi primul geograf care a dat, la Iaşi, 
îndrumări principial-metodologice pentru 
cercetarea uman-geografică, subliniind 
importanţa cercetărilor directe, în teren, a 
interpretării materialului cartografic, a utilizării 
cantitative şi a corelării cercetării geografice cu 
cercetarea  istorico+arheologică. 

Formaţia universitară a lui Gh. I. Năstase 
i-a orientat activitatea sa de cercetare, cu 
prioritate, spre geografia istorică, domeniu în  
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care a excelat, cu deosebire în lucrările 
referitoare la realităţile de teren din Delta 
Dunării şi sudul Basarabiei, printre care se 
distinge teza sa de doctorat, referitoare la 
―insula‖ Peuce (identificată cu grindul Chilia). 
Alte lucrări se referă la descoperirea şi 
identificarea unei serii de aşezări antice din 
Bugeac, getice, greceşti sau romane, la 
completarea imaginilor spaţiale a valurilor de 
pământ din sudul Basarabiei, la descoperirea 
unor valuri necunoscute anterior şi a unor 
fortificaţii din lungul acestora, la precizarea 
evoluţiei, în secolele XVI-XVIII a hotarului dintre 
principatul Moldovei şi Bugeacul stăpânit de 
tătari, la evaluarea numărului populaţiei 
catolice, de origine transilvăneană din Moldova 
secolului al XVII-lea, demostrând ponderea mult 
mai mică a acesteia faţă de cea din secolul XX 
şi caracterul recent al multor sate ceangăieşti, 
în fine - la combaterea unor exagerări 
antiromâneşti ale unor pretinşi specialişti, care 
ar fi vrut să demonstreze prezenţa unei 
populaţii slave în Moldova secolului al XVII-lea. 

Dintre discipolii lui Gheorghe I. Năstase, 
merită a fi relevată, în aceeaşi direcţie, 
activitatea lui Emil Diaconescu, interesat, printre 
altele, de reconstituirea reţelei de drumuri 
medievale din Moldova, în raport cu marile axe 
fluviale şi şei, drumuri împrumutate şi de 
majoritatea călătorilor străini. Se adaugă 
acestor preocupări interesul pentru geografia 
politică, uneori chiar cu o anumită tentă de 
geopolitică, caracteristică geografiei 
occidentale, ca în lucrarea ―Imperialism şi state 
balcano-dunărene până la la 1878‖. Articole cu 
alură geopolitică a semnat şi Mihai David 
(―Consideraţii geopolitice asupra statului 
român‖), în vreme ce Iulian Rick s-a preocupat, 
printre altele, de dinamica organizării 
administrative a teritoriului. 

La începutul carierei sale universitare 
I.Gugiuman a avut şi el serioase preocupări 
istorico-geografice, preocupări îndreptate, cu 
precădere spre Depresiunea Huşi. Nu poate fi 
trecut cu vederea interesul pentru problematica 
istorico-geografică din lucrările generalului 
Scarlat Panaitescu (referitoare, în special, la 
Basarabia) şi ale lui Al.Obreja. La generalul 
Scarlat Panaitescu sunt, însă, de menţionat şi 
preocupările pentru istoricul cartografiei, ca şi 
pentru geografia militară şi toponomastică. 

Şcoala ieşeană de geografie umană s-a 
orientat, sub impulsul profesorului Gheorghe 
I.Năstase şi spre geografia populaţiei, abordând 
probleme ale structurii populaţiei în profil 
teritorial, din punctele de vedere ale 

naţionalităţii, confesiunii şi ocupaţiilor, dar şi ale 
dinamicii, densităţii şi structurii pe medii. Astfel 
de abordări, datorate atât lui Gheorghe 
Năstase, cât şi celorlalţi geografi şi etnografi de 
la Iaşi, V. Tufescu, I. Gugiuman, Al. Obreja, C. 
Martiniuc şi I. Chelcea, tratează mai frecvent 
problemele populaţiei din Moldova, Basarabia şi 
Bucovina (problema mobilităţii, aceea a 
dinamicii regionale şi a structurii etnice), cu o 
atenţie specială acordată minorităţilor (romi, 
bulgari şi huţuli). 

Preocupat şi de problematica structurilor 
şi reţelelor urbane, Gh.I. Năstase a analizat 
cauzele slabei dezvoltări a vieţii orăşeneşti din 
lungul văii Prutului, şi în repetate rânduri, a 
adus corecturi substanţiale pe marginea unor 
lucrări mai puţin bine documentate ale urmaşilor 
săi (V.Tufescu). Al. Obreja a fost primul geograf 
care a abordat, nici aici nu fără unele 
imperfecţiuni, o problemă specifică Moldovei şi 
Basarabiei - aceea a târguşoarelor. Mai 
productiv în preluarea şi dezvoltarea ideilor 
magistrului său s-a dovedit, însă, V. Tufescu, 
autor al unei terminologii caracteristice pentru 
poziţia oraşelor (―semilunele de contact‖) şi al 
unei nomenclaturi pentru unităţile geografice 
devenite ulterior consacrate; cea mai 
substanţială lucrare a lui V.Tufescu asupra unei 
întregi generaţii urbane a fost ―Târguşoarele din 
Moldova şi importanţa lor economică‖, dar 
preocupări mai demne de relevat au fost cele 
consacrate oraşului natal Botoşani, grav afectat 
de stagnare, însă analizat cu multă 
minuţiozitate. 

În contrast cu declinul Botoşanilor, I. 
Gugiuman s-a arătat surprins de dinamismul 
oraşului Bălţi şi de dinamica diferenţiată a 
oraşelor din Moldova, analizând în amănunt 
oraşul Huşi. În acelaşi timp N.N. Lupu era atras 
de trăsăturile exotice ale Balciului, Al. Obreja -
de problematica zonei de influenţă a Iaşilor, iar 
I. Şandru îşi începea cariera umana-geografică 
prin lucrările sale asupra aşezărilor Rădăuţi, 
Bacău şi Târgu Ocna. 

Victor Tufescu s-a îndreptat, mai mult 
decât profesorul Năstase, şi spre problemele de  
geografie a aşezărilor rurale, evidenţiind 
specificul micilor aşezări pastoral-agricole din 
Câmpia colinară a Jijiei (odăile), persistenţa 
satelor româneşti din Subcarpaţii Moldovei (în 
lucrarea Câmpul lui Dragoş), dar şi dispariţia 
altora, sub efectul unor condiţii sociale 
neprielnice (Aşezări dispărute în Dealu Mare-
Hârlău). Din lucrările lui I. Gugiuman, un interes 
mai însemnat pentru geografia rurală se 
vădeşte în cele consacrate văii Mureşului şi 
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Despre o geografie a industriei, ca şi 
despre alte subramuri ale geografiei umane, se 
poate vorbi de aceeaşi operă a lui Gheorghe I. 
Năstase, autor al unei intereseante lucrări 
referitoare la sarea marină extrasă în Bugeac, 
lucrare cu trăsături de geografie activă, prin 
propunerile de optimizare şi dezvoltare. Iulian 
Rick s-a interesat de geografia industriei din 
Câmpia colinară a Jijiei, V. Tufescu de 
valorificarea energiei hidraulice, iar N.N. Lupu 
de distribuţia spaţială a industriei pe teritoriului 
oraşului Iaşi. 

În mod curios, problemele geografiei 
agriculturii, activitatea economică principală din 
România acelor timpuri, nu au fost deosebit de 
atractive pentru geografii ieşeni interbelici, chiar 
atunci când acestea limitându-se la preocupări 
agricole secundare, ca în Cultura tutunului în 
Moldova, de Victor Tufescu sau la activităţi din 
străinătate, ca pescuitul  din Japonia, prezentat 
de Iulian Rick. O situaţie identică este întâlnită 
şi în domeniul geografiei recreerii, 
transporturilor şi schimburilor, unde, printre 
puţinele lucrări publicate de generalul Scarlat 
Panaitescu, Gheorghe Năstase, Iulian Rick, Ion 
Gugiuman şi Gheorghe Raşcu merită menţiuni 
cele referitoare la cetăţile de pe Nistru, ca 
obiectiv turistic, la itinerariile turistice 
basarabene, la transporturile pe glob, căile de 
comunicaţie din Câmpia colinară a Jijiei, 
centrele comerciale din Basarabia şi relaţiile 
comerciale dintre Iaşi şi zona înconjurătoare. 

Adepţi ai conceptului de geografie 
integrată, care urmărea reliefarea relaţiilor 
reciproce dintre societatea umană şi mediul său 
de viaţă, geografii ieşeni care au activat în anii 
interbelici au acordat atenţia cuvenită 
problemelor de geografie umană şi în lucrările 
lor de geografie fizică sau de geografie unitară, 
aşa cum au fost Centum monticuli  şi Lacul 
Bălătău ale lui Gh. I. Năstase - referitoare la 
peisajul agrar, la utilizarea adecvată a 
terenurilor, la consecinţele regretabile ale 
despăduririi sau la posibilităţile de valorificare 
superioară a potenţialului natural. N. N. Lupu, în 
studiile sale asupra depresiunilor Dărmăneşti şi 
Rădăuţi, ca şi asupra regiunii franceze 
Auvergne, V. Tufescu în teza sa de doctorat 
Dealul Mare - Hârlău... şi în O regiune de vie 
circulaţie - Poarta Târgului Frumos (lucrare 
distinsă cu premiul ―George Vâlsan‖ al 
Academiei Române), Al. Obreja, în studiul său 
asupra părţii estice a bazinului Bârladului 
superior, I. Rick, în lucrarea despre Câmpia 
colinară a Jijiei şi I. Şandru în teza sa de 
doctorat, dedicată depresiunii subcarpatice 

Oneşti - Caşin, au urmat aceeaşi direcţie, 
devenită clasică. 
 

Etapa influenţelor ideologice socialiste 
 

Această etapă, destul de îndelungată 
(1948-1989) a fost caracterizată de încercarea 
de a impune şi în geografie un dogmatism de 
esenţă marxistă, care limita geografia umană la 
aspectele economice şi considera că aceasta 
făcea parte dintr-un alt grup de ştiinţe decât 
geografia fizică, relativ îndepărtate - ştiinţele 
sociale. După modelul sovietic, geografiei 
―economice‖ i se acorda mai mult rol 
propagandistic, glorificator la adresa sistemului 
planificării centralizate, şi i se rezerva o misiune 
educativă, de contribuentă la formarea ―omului 
nou‖. S-a accentuat şi ruptura faţă de geografia 
umană occidentală, exact într-o fază când 
aceasta din urmă a făcut mari progrese, 
apărând numeroase curente şi teorii noi, cum a 
fost acela al geografiei behavioriste, care 
accentuează asupra rolului luării unor decizii 
sub imperiul bagajului perceptual individual sau 
de grup, cel al geografiei sistemice, al 
geografiei cantitative, bazate pe modele 
spaţiale etc. Evident nici acestea nu au fost 
scutite de critici, venite din însuşi interiorul 
sistemului.  

Însă, pentru a răspunde obligaţiilor 
indicate de partidul comunist şi de conducerea 
statului, geografii au fost puşi în situaţia de a 
realiza numeroase contracte de cercetare, 
adesea ajungând la rezultate serioase, folosite 
pentru documentarea amplasării unor 
întreprinderi noi, pentru punerea în valoare a 
fondului funciar, pentru lucrări de desecare şi 
irigaţii, pentru valorificarea resurselor 
terapeutice naturale etc. 

Dacă s-ar fi respectat întocmai 
conceptele marxiste, geografia ―economică‖ ar 
fi ajuns la o renunţare totală a spiritului critic, 
inerent unei discipline ştiinţifice, la dispariţia 
analizei şi a dialogului şi la acceptarea, fără 
urmă de contestare, a directivelor primite, totul 
însemnând moartea geografiei umane, care 
este, esenţialmente, o ştiinţă a relativismului şi 
a conjuncturii, supusă unui grad ridicat de 
subiectivitate a decidenţilor. 

Geografii ieşeni au rezistat, în primul 
rând, tentativei de desprindere a geografiei 
umane de geografia fizică, chiar dacă, de cele 
mai multe ori, într-o manieră tacită, căutând să 
se menţină pe linia clasică a geografiei 
româneşti antebelice. În al doilea rând, chiar 
dacă s-a făcut apel la o anumită surdină, s-a  
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căutat să se acţioneze în continuare pe linia 
logicii geografice, să se evidenţieze anumite 
aspecte necorespunzătoare şi să se sugereze o 
serie de măsuri constructive de dezvoltare 
economică. Sugestive sunt, din acest punct de 
vedere, articolul din 1964 al lui I. Şandru 
―Geografia economică - obiect, metodică şi 
istoric‖ şi cel al lui I. Hârjoabă, din 1984, 
referitor la ―neogeografie‖, ambele lăsând să se 
întrevadă rămânerea în urmă a geografiei est-
europene faţă de geografia occidentală. 

Păstrarea unităţii geografiei a putut fi 
realizată, mai ales prin efectuarea unor studii 
geografice regionale, de complex, motivate prin 
documentarea ―planurilor de sistematizare şi 
dezvoltare‖. Astfel, pe această linie s-au înscris 
lucrările de geografie regională integrată, multe 
susţinute ca teze de doctorat, cum sunt cele 
dedicate Depresiunii Huşi şi fostelor regiuni Iaşi 
şi Galaţi (I. Gugiuman), fostei regiuni Bacău (I. 
Şandru), raionului economic nord-estic al 
României şi fostei regiuni Suceava (M. 
Apăvăloaiei), Obcinelor Bucovinei (N. Barbu), 
Podişului Bârladului (P. Poghirc), văii Bistriţei (I. 
Donisă şi P. Poghirc), Depresiunii Giurgeu (C. 
Swzewski), Podgoriei Cotnari, bazinului 
Trotuşului, Depresiunii Dărmăneşti, Depresiunii 
Caşinului, Munţilor Hăşmaşului, Depresiunii 
Borsec, fostelor raioane Paşcani, Bârlad şi Huşi 
etc. 

Pe baza acumulării de informaţie s-a 
putut trece la realizarea unor studii regionale 
complexe, la nivel mai larg, aşa cum a fost 
lucrarea ―Podişul Moldovei—natură, om, 
economie‖ (realizată de V. Băcăuanu, N. Barbu, 
Maria Pantazică, Al. Ungureanu şi D. Chiriac). 
Sustanţială a fost şi contribuţia uman-
geografică ieşeană la volumele ―Monografiei 
geografice a României‖ şi ale noii ―Geografii a 
României‖. Geografii ieşeni s-au angrenat în 
realizarea şi publicarea seriei de volume 
―Judeţele Patriei‖, concepând sau participând la 
publicarea volumelor consacrate judeţelor Iaşi, 
Neamţ, Vaslui, Bacău şi Galaţi. 

Cercetarea uman-geografică ieşeană a 
ieşit din cadrul său provincial, orientându-se  
într-o măsură crescândă spre elaborarea unor 
monografii şi cursuri care analizează ansamblul 
spaţiului românesc, ca ―România - geografie 
economică‖ de I. Şandru, publicată şi în 
străinătate sau ―Geografia economică a 
României‖ de V. Nimigeanu. 

Începând cu anul 1948, la iniţiativa 
profesorului I. Şandru, s-au realizat studii 
geografice asupra unei serii întregi de oraşe ca 
Iaşi, Tulcea, Focşani, Galaţi, Brăila, Suceava, 

Paşcani, Huşi, Vaslui, Oneşti, Buhuşi, Adjud, 
Piatra Neamţ, Fălticeni, Comăneşti, Câmpulung 
Moldovenesc, Techirghiol etc. Din problematica 
externă, I. Hârjoabă a realizat un studiu original 
despre oraşul zairez Lubumbashi. La unele din 
aceste studii au fost cooptaţi şi specialişti din 
domeniul urbanismului şi al amenajării urbane, 
ceea ce a permis elaborarea, în final, a unor 
orientări de prognoză, concretizate în schiţe de 
dezvoltare de perspectivă, din care unele 
(referitoare la Iaşi, Galaţi, Paşcani, Huşi, Bacău 
etc.) au fost şi publicate. Reluarea, după un 
anumit timp, a unora dintre aceste studii, a 
permis elaborarea ―Monografiei geografice a 
oraşului Iaşi‖, publicată sub coordonarea lui N. 
Barbu şi Al. Ungureanu. 

S-a trecut, cu timpul, la cercetarea 
reţelelor urbane, elaborându-se lucrări asupra 
clasificării funcţionale a oraşelor din România, 
asupra evoluţiei generaţiilor de oraşe, a 
oraşelor mici, a structurii populaţiei oraşelor 
după originea geografică, a evoluţiei capacităţii 
de polarizare spaţială, a dinamicii structurii 
funcţionale interne şi a distribuţiei interne a 
populaţiei, a evoluţiei teritoriale a oraşelor, a 
oraşelor nou declarate etc. (I. Şandru, P. 
Poghirc, Al. Ungureanu, V. Nimigeanu, C. 
Swizewski, M. Apăvăloaiei) mergându-se până 
la studii asupra unor reţele urbane regionale, cu 
accentul pus pe polarizare şi pe ierarhie urbană 
(Al. Ungureanu). 

De o atenţie cu mult mai mare faţă de 
perioada interbelică s-au bucurat problemele 
geografice ale aşezărilor rurale, în condiţiile 
creşterii diversităţii tipologice a acestora şi a 
nivelului foarte diferenţiat de dotare şi de 
potenţial. Cercetătorii s-au axat pe analiza 
posibilităţilor de dezvoltare a satelor (mai ales 
sub aspectul urbanizării), prin urmărirea 
relaţiilor dintre aşezările rurale şi condiţiile 
geografice caracteristice, pe problemele 
specifice ale satelor mici, pe modificarea reţelei 
de aşezări rurale prin amenajarea unor lacuri 
antropice etc. Contribuţii substanţiale la aceste 
probleme au adus I. Şandru, D. Chiriac, P. 
Poghirc, V. Nimigeanu, N.N. Lupu, N. Lupu-
Bratiloveanu, M. Apăvăloaiei, C. Swizewski şi 
Iulia Văcăraşu. S-a ajuns şi în această direcţie 
la elaborarea unui studiu regional complex, 
referitor la ansamblul statelor din Moldova, 
studiu datorat geografului D. Chiriac, ca şi la 
realizarea unor studii regionale de amenajare 
rurală. 

Geografii ieşeni au abordat toate 
aspectele geografiei populaţiei - cel al dinamicii, 
al repartiţiei teritoriale şi al modificării acesteia,  
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al evoluţiei diverselor tipuri de structură, al 
mobilităţii teritoriale, al relaţiilor dintre populaţie 
şi dezvoltarea economică, al resurselor de forţă 
de muncă etc. - menţionăm contribuţiile aduse 
de I. Şandru, N.N. Lupu, V. Sficlea, Veronica 
Giosu, D. Chiriac, Al. Ungureanu, V. 
Nimigeanu, C. Swizewski, M. Apăvăloaiei, N. 
Lupu-Bratiloveanu ş.a. O sinteză cuprinzătoare 
asupra populaţiei României este datorată 
Veronicăi Giosu. 

Pe linia realizărilor anterioare ale lui 
Gheorghe Năstase au continuat cercetările de 
istorie a cartografiei şi de geografie istorică, 
specialiştii (I. Şandru, V. Băican, V. Sficlea, Al. 
Ungureanu, M. Vârlan) folosind datele 
arheologice şi documentele vechii cartografii 
româneşti pentru reconstituirea distribuţiei 
aşezărilor, a dinamicii acestora şi a populaţiei, a 
drumurilor şi a pădurii, din diferite perioade, cu 
atenţie specială acordată secolelor al XVIII-lea 
şi al XIX-lea. A fost evidenţiată importanţa unor 
izvoare inedite, din arhivele şi bibliotecile 
parisiene (Al. Ungureanu). 

Fără a deţine poziţii prioritare, nici 
majoritatea celorlalte subramuri ale geografiei 
umane nu au fost neglijate. Geografia industriei 
a abordat problemele dezvoltării de ansamblu a 
industriei româneşti, acelea ale modificării în 
timp a repartiţiei acesteia, aceea a raporturilor 
dintre industrializare şi dezvoltarea diferenţiată 
a oraşelor etc. Preocupările din domeniu 
geografiei agriculturii s-au axat pe studiul 
modificărilor structurilor agrare, pe acela al 
valorificării apei în agricultură, pe problemele 
vieţii pastorale ş.a.m.d. Un domeniu care s-a 
dezvoltat mult faţă de situaţia antebelică a fost 
cel al geografiei turismului, cu o problematică 
care ţinea seama de marile posibilităţi de 
dezvoltare ale acestuia, pe atunci încă 
incomplet valorificate.  
 

Etapa revenirii la tradiţie 
 

În anii de după 1989, în condiţiile unui 
regim politic democratic, a devenit posibilă 
orientarea spre cercetarea teoretică şi 
epistemologia geografică, mai ales a tinerei 
generaţii. Această orientare este vădită în 
lucrările lui O. Groza (―Reţele, teritorii şi 
interacţiun spaţiale‖, ―Scările spaţiale ale 
teritorialităţii româneşti‖ ş.a.), I. Muntele 
(―Modele teoretice ale zonelor de influenţă 
urbană‖, ―Teama de memoria spaţiului‖ ş.a.), C. 
Iaţu (―Timpul în geografia umană‖), G. 
Ţurcănaşu, A. Ungureanu, V, Palamariu ş.a. 

A devenit curentă şi o abordare obiectivă 
a problematicii uman-geografice, apărând 
lucrări care tratează subiecte considerate tabu 
sub regimul totalitar anterior. Printre aceste 
subiecte, se distinge lucrarea de analiză  
istorico-geografică a întregii Moldove din sec. 
XVIII, concepută de V. Băican cu multe referiri 
la o problematică mai largă. S-au realizat, de 
asemenea, lucrări asupra modificării structurii 
naţionale a populaţiei României şi a actualei 
Republici Moldova (I. Muntele, A. Ungureanu), 
ca şi asupra ansamblului românilor din afara 
graniţelor (A. Ungureanu). 

De altfel, atmosfera internaţională mai 
liberală a permis întărirea legăturilor cu 
geografii din afara graniţelor, în primul rând din 
Republica Moldova şi din Bucovina de Nord - o 
serie de tineri geografi din Republica Moldova 
au înfăptuit lucrări de doctorat şi de licenţă sub 
conducerea profesorilor ieşeni, s-au organizat 
sesiuni comune de comunicări, s-au ţinut şi se 
ţin cursuri şi conferinţe, la Chişinău şi Iaşi, de 
către geografii din România şi republica 
Moldova, s-a făcut schimb de referenţi la 
susţinerea unor lucrări de doctorat ş.a.m.d. 

A crescut ponderea lucrărilor elaborate 
pe o tematică internaţională, aşa cum sunt teza 
de doctorat a lui O. Goza, referitoare la 
geografiei industriei mondiale şi lucrările sale 
asupra fenomenelor de regionalizare din 
economia mondială, asupra transporturilor din 
Europa de Est şi privind exploatarea submarină 
a petrolului. Extrem de detaliate şi bine 
informate sunt lucrările lui I. Muntele asupra 
populaţiei Europei (cu accentul pus pe dinamica 
şi structura populaţiei statelor, pe migraţia 
internaţională a populaţiei etc.). C. Iaţu a 
participat la publicarea mai multor volume 
referitoare la modelul european de dezvoltare şi 
la Uniunea Europeană. Se poate menţiona şi 
participarea lui A. Ungureanu la Congresul 
Mondial al Populaţiei de la Tours (2005), cu un 
studiu referitor la dinamica populaţiei oraşelor 
din Europa central-Estică. A crescut mult 
numărul colaborărilor la enciclopedii, atlase, 
reviste şi culegeri internaţionale, cum este 
colaborarea lui O. Groza la ―Images 
économiques du monde‖, ―Le petit Robert des 
noms propres‖ ş.a., aceea a lui I. Muntele la 
―Espace géographique‖, ―Südosteuropastudien‖ 
ş.a., ca şi a lui Al. Ungureanu, C. Iaţu, G. 
Ţurcănaşu ş.a. S-au realizat şi numeroase 
colaborări internaţionale, în special cu geografi 
de la universităţile de la Paris (realizarea 
atlasului uman-geografic al României) şi 
Lausanne (studiu asupra reţelelor teritoriale din 
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România). A fost obţinut un grant al Băncii 
Mondiale, cu fondurile căruia s-a publicat 
volumul sintetic ―Moldova - populaţia, forţa de 
muncă şi aşezările umane în tranziţie‖ şi s-au 
pus bazele Centrului Universitar de Geografie 
Umană şi Amenjarea Teritoriului. 

O altă caracteristică generală a ultimei 
etape constă în orientarea tot mai accentuată 
spre o geografie umană cuantificată, bazată pe 
modele spaţiale aplicate la realitatea din teren, 
cu ajutorul unor programe de calculator şi pe 
realizarea unor hărţi automate.S-au distins în 
această direcţie O. Groza (referitor la utilizarea 
analizei shift and share la problema 
dezindustrializării din România contemporană, 
utilizarea sistemelor informaţionale geografice 
pentru evidenţierea structurilor spaţiale 
generale şi a specificului local etc.), I. Muntele 
(lucrările referitoare la evoluţia ierarhizării 
teritoriale a populaţiei, tipologia bilanţului 
migratoriu etc.), C. Iaţu (analiza conjugată a 
spaţiilor contigue, reprezentarea structurilor 
spaţiale prin variograme ş.a.), V. Nimigeanu, A. 
Rusu, G. Ţurcănaşu, A. Ungureanu, Oana 
Stoleriu, Marinela Istrati ş.a. 

O orientare care continuă direcţiile 
anterioare, dar la nivel superior şi cu un plus de 
minuţie, este aceea a realizării unor studii  
uman-geografice şi de complex regional 
deosebit de aprofundate şi detaliate, aşa cum 
sunt cele ale lui I. Muntele (referitor la populaţia 
Moldovei din ultimii două sute de ani, la 
diferenţierile spaţiale din dinamica populaţiei 
etc.), O. Groza (asupra problemei migraţiilor 
ş.a.), Al. Ungureanu (analiza dinamicii regionale 
a populaţiei României), V. Nimigeanu (asupra 
evoluţiei bilanţului natural al populaţiei), C. Iaţu 
(asupra Depresiunii Rădăuţi), R. Dimitriu 
(asupra Depresiunii Neamţului) ş.a. 

Tradiţia cercetărilor de geografie a 
aşezărilor a fost continuată de G. Ţurcănaşu, 
autor, printre altele, a unui studiu original 
asupra sistemului de aşezări din Moldova, de 
Oana Stoleriu, care a realizat cea mai 
minuţioasă cercetare uman geografică asupra 
oraşului Iaşi, de Marinela Istrate, care a analizat 
prin multiple metode formarea şi structura 
zonelor de influenţă ale oraşelor din Moldova 
ş.a. O proporţie însemnată din volumul IV al 
Tratatului de Geografie a României (referitoare 
la Subcarpaţi şi Podişul Moldovei) s-a realizat la 
Iaşi, în acelaşi centru unde s-a actualizat 
capitolul geografic din cel mai nou tratat de 
Istorie a României. 

I. Boamfă s-a format ca un specialist 
serios în topoonomastică, legând sistematic 

această disciplină de geografia istorică şi 
socială. Au crescut, proporţional, şi preocupările 
de geografie politico-administrativă şi 
electorală, ca şi de geografie istorică, prezente 
în creaţia unor geografi ca O. Groza, I. Muntele, 
I. Şandru, I. Boamfă, G. Ţurcănaşu, Al. Rusu 
ş.a. 

Fără a fi o specializare evidentă a 
specialiştilor uman-geografi de la Universitatea 
Al. I. Cuza, din perioada actuală, geografia 
economică este totuşi prezentă prin lucrări de 
geografia turismului, geografia agriculturii ş.a., 
doar geografia industriei nu s-a mai impus ca 
altădată, cu excepţia studiilor referitoare la 
procesul de dezindustrializare. 
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În luna august 2009, s-a desfăşurat 
expediţia geografică KAZAHSTAN 2009 în 
partea de sud-vest a Kazahstanului, în zona 
Lacului Aral. A fost organizată de Asociaţia DS 
SPIRIT şi susţinută de Facultatea de Geografie 
şi Centrul de Cercetare a Degradării Terenurilor 
şi Dinamică Geomorfologică, din Universitatea 
Bucureşti, Institutul de Speologie ―Emil 
Racoviţă‖ al Academiei Române, Societatea de 
Geografie din România şi revista National 
Geographic România. Echipa celor 9 
participanţii a cuprins trei geografii dr. Igor 
Sîrodoev de la Institutul de Geografie din 
Chişinău (care a avut rolul de translator, dr. 
Anca Munteanu şi Veronica Dârmiceanu, de la 
Facultatea de Geografie a Universităţii 
Bucureşti, Vadim Bondar – şeful expediţiei, 
Anca Dumitrescu, Andrei Moldoveanu, Daniel 
Bondar – arhitecţi,  Roxana Soreaţă – biolog şi 
Cristi Niculescu – inginer. 

Obiectivele principale au fost 
cunoaşterea realităţilor existente în zona 
Lacului Aral, precum şi a regiunilor stepice şi 
deşertice străbătute. Traseul expediţiei a 
însumat peste 9000 km, trecând prin Ucraina, 
Rusia şi Kazahstan (Fig. 1), deplasarea fiind 
asigurată de două autoturisme de teren 4x4. 
Graniţa cu Ucraina s-a trecut prin nord, la Siret 
– Porubno şi de aici spre est, pe ruta oraşelor 
Cernăuţi, Kamelnytsky, Uman, Kirovohrad, 
Dnepropetrovsk, Melitopol. Peisajul ucrainean 
este relativ monoton. S-au traversat podişurile 
Volano-Podolic şi Donesului, cu fluviile din 
bazinul nodic al Mării Neagre, Nistru, Bug, 
Nipru (cu ale sale impresionante cataracte de la 
Dnepropetrovsk, unde s-a construit un mare 
baraj, spre a înlesni navigarea), ţărmul nordic al 
Mării Azov, oraşul port Mariupol, până la graniţa 
cu Rusia de la Novoazovsk. 

 

KAZAHSTAN, 2009 

Dr. Anca MUNTEANU, Veronica DÂRMICEANU  
munteanca@yahoo.com 

Kazakhstan, 2009. Geographical Expedition took place in the south-west of Kazakhstan Republic, in 
the northern region of Aral Sea, during the month of August 2009. The expedition was organized by the DS 
Spirit Association and was supported by a number of specialized institutions and publications. The team was 
a multidisciplinary one, three from the nine participants being geographers. The main objective of the      
expedition was to better understand the realities of Aral Sea region and also of the desert and steppe     
regions the expedition crossed. Covering more than 9000 km in Ukraine, Russia and Kazakhstan, the      
expedition represented a geographical journey in time and space, a unique opportunity to discover a       
special territory from the ex-soviet world, to observe the dramatic environmental changes in the Aral Sea 
region, and to cross the wilderness of steppes and deserts from „The Land of Nomads". The expedition was 
a successful one, each of the nine team members succeeding to observe and interpret according to its    
academic background, the different aspects encountered during the expedition, gathering a lot of            
information and also a rich imagistic material.  
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Fig. 1. Schiţă a traseului expediţiei (cu galben). Sursa Google Earth 

Pe meridianele şi paralele Globului 



 

În Rusia, se regăseşte acelaşi peisaj de 
podiş, dar presărat cu movile – halde de steril, 
de la exploatările miniere şi centrele de 
prelucrare din zonă, precum Rostov na Donu. 
Spre est, se află numeroşii afluenţi ai Donului, 
dintre care cel mai important este Doneţul. 
Podul peste Don de la Kalach na Donu, se află 
la partea din amonte a lacului Tsimlyansk, lac 
creat artificial în  anii ’50, pentru a asigura cu 
apă sistemele de irigaţii din regiunile Rostov şi 
Volgograd. Este legat de Volga prin canalul 
Volga – Don, ce are o lungime de 105 km şi 
astfel se realizează legătura navigabilă între 
Marea Neagră şi Marea Caspică. 

Între Volgograd şi Astrahan se află Delta 
Volgăi, cu numeroase braţe paralele, pe o 
lungime de peste 400 km. Acestea sunt 
traversate de o suită de poduri, dintre care 
unele plutitoare. Graniţa cu Kazahstanul se află 
înte braţele deltei, la Krasny Yar. Treptat, 
peisajul devine mai arid, silvostepa alternând 
adesea cu deşertul.  

Republica Kazahstan, al nouălea stat ca 
mărime pe Glob, ocupă o suprafaţă de 2,7 
milioane km

2
, mai mult decât toate celelalte 

state exsovietice din Asia Centrală puse la un 
loc. Se învecinează cu Rusia, Uzbekistan, 
China, Kîrgîstan, Turkmenistan şi Marea 
Caspică (pe o lungime de 600 km), lungimea 
graniţelor totalizând aproximativ 12187 km.  
Deşi este situat aproape în întregime în Asia 
Centrală, datorită teritoriului restrâns situat la 
vest de râul Ural, se poate spune despre 
Kazahstan că se întinde pe două continente, 
Europa şi Asia. 

Desfăşurându-se pe mai bine de 7000 
de m altitudine, relieful Kazahstanului este   
foarte diversificat, dând naştere unei varietăţi de 
peisaje. Cea mai mică altitudine se 
înregistrează în depresiunea Karagie (-132 m), 
situată în apropierea ţărmului estic al Mării   
Caspice, iar cea mai mare altitudine în Munţii 
Tian Shan, Vf. Khan Tengri (6995 m, respectiv 
7010 m dacă se ia in considerare şi gheţarul ce 
acoperă vârful). Principalele unităţi de relief de 
pe teritoriul Republicii Kazahstan sunt: Munţii 
Tian Shan, Munţii Altai, Podişul Kazahstan 
(Melkosopochnik), Depresiunea Torgay, 
Câmpia Turanului, Colinele Mugodjari,          
Depresiunea Aralo-Caspică, Deşertul Barsuki, 
Kîzîl Kum şi Betpak Dala, Platoul (Podişul)    
Ustyurt. Mai mult de o treime din teritoriul     
Kazahstanului este ocupat de stepă, ce lasă 
locul spre sud teritoriilor semiaride şi aride.   
Stepa, împreună cu zonele deşertice şi 

semideşertice, însumează practic peste două 
treimi din suprafaţa statului. 

Republica Kazahstan are ieşire la Marea 
Caspică şi Lacul Aral, ambele fiind bazine     
acvatice închise, fără legătură cu Oceanul    
Planetar, ceea ce face din Kazahstan cea mai 
mare ţară fără ieşire la Oceanul Planetar.     
Marea Caspică are o valoare economică 
deosebită pentru Kazahstan, găzduind         
importante depozite de petrol şi gaze naturale, 
precum şi specii de peştii (sturioni) cu valoare 
economică ridicată. Principalele fluvii ce 
traversează teritoriul kazah îşi au izvoarele în 
gheţarii din Tian Shan, Altai sau în Munţii Ural: 
Ili, Irtîş, Işhim, Sâr Daria, Ural. Lacul Balkhaş, 
situat în partea de  sud-est, cu o suprafaţă de 
18.200 km

2
, a devenit, după secarea Aralului, 

cel mai întins lac al Kazahstanului. Alte lacuri, 
importante ca suprafaţă, sunt: Tenghiz, Alakol, 
Sasykol, Zaisan. Majoritatea sunt lacuri sărate, 
datorită acumulării rapide de săruri şi minerale 
aduse de râuri şi evaporaţiei intense. 

Clima Kazahstanului are un pronunţat 
caracter continental, cu variaţii foarte mari ale 
temperaturii de la un anotimp la altul.           
Temperatura medie în luna ianuarie variază 
între -19

o
C şi -4

o
C, iar în luna iulie între 19

o
C şi 

30
o
C. Temperaturile extreme, de -40

 o
C şi 40

o
C, 

sunt însă destul de frecvente. Cantitatea medie 
de precipitaţii scade de la nord (400 mm/an) 
spre sud (100-150 mm/an în zona Aral). În 
munţii înalţi însă cantitatea de precipitaţii ajunge 
la 1500 mm/an. 

Populaţia Kazahstanului, numără    
aproximativ 16 milioane locuitori şi o densitate 
de doar 5,7 loc./km

2
, fiind una din ţările cu cele 

mai mici valori ale densităţii populaţiei de pe 
Glob. Aproximativ 54% din populaţie locuieşte 
în mediul urban, cele mai importante oraşe ca 
număr de locuitori fiind Alma Ata (fosta capitală, 
1,2 milioane locuitori), Astana (actuala capitală, 
529.000 locuitori), Aktau, Atirau (Fig. 2), 
Şimkent, Aktobe, Uralsk, Karaganda, Pavlodar. 

În Kazahstan convieţuiesc mai mult de 
100 de grupuri etnice, kazahii reprezentând 
peste 63% din populaţie, fiind urmaţi de etnicii 
ruşi (23,3%), uzbeci (2,9%), ucrainieni (2%), 
tătari, germani, belaruşi, polonezi, etc. Acest 
amalgam de etnii este şi rodul deportărilor care 
au avut loc masiv pe întregul teritoriu ex-
sovietic. Majoritatea populaţiei este de religie 
musulmană (65%) şi creştin ortodoxă (33%), 
alte religii ocupând un procent restrâns (2%) 
(http://www.stat.kz).  
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Economia Kazahstanului se bazează în 
principal pe industria extractivă. Petrolul 
reprezintă unul din factorii importanţi din spatele 
dezvoltării economice recente. În 2006,        
Kazahstanul producea 54 milioane tone de    
petrol, propunându-şi să ajungă la 150 milioane 
tone/an pănâ în 2015 şi să se situeze astfel 
între primii 10 producători de petrol la nivel 
mondial. Resursele naturale ale Kazahstanului 
nu se rezumă însă doar la petrol şi gaze        
naturale. Se exploatează o mulţime de alte   
resurse minerale: aur, argint, cupru, plumb, 
crom, fosfor, minereu de fier, beriliu, mangan, 
titan, bauxită şi multe altele (Brummell, 2008). 
Kazahstanul deţine şi importante rezerve de 
cărbuni, iar în 2009 a devenit cel mai mare 
producător de uraniu la nivel mondial. În ceea 
ce priveşte agricultura, cultura cerealelor (locul 
7 la nivel mondial)  şi creşterea animalelor 
reprezintă principalele ramuri. 

Kazahstanul şi-a declarat independenţa 
pe 16 decembrie 1991, limba oficială fiind 
declarată limba kazahă. Popor prin tradiţie    
nomad, kazahii au fost obligaţi în timpul 
dominaţiei sovietice să adopte un stil de viaţă 
sedentar. Iurta, locuinţa tradiţională a            
popoarelor nomade, a ajuns să fie văzută doar 
în muzee. Acum doar cămilele prezente pe 
marginea drumurilor mai amintesc de vechile 
caravane. După căderea regimului comunist, 
iurta, această locuinţă foarte practică, 
călduroasă iarna şi răcoroasă vara, a început 
să fie din nou folosită de păstorii semi-nomazi 
ce îşi mută turmele dintr-un loc în altul în 
întinderea stepei kazahe. De aceea este numită 
şi „Ţara Nomazilor‖. 

Competiţiile fizice sunt foarte populare în 
Kazahstan. Călăritul şi alte competiţii călare 
sunt cu siguranţă cele mai populare sporturi 
naţionale, subliniind încă o dată rolul important 
pe care îl are calul pentru poporul kazah. 
Vânătoarea ocupă şi ea un loc de cinste în 
tradiţia kazahă. Vânătoarea cu vultur auriu 
(berkut), reprezenta una dintre plăcerile        
oamenilor bogaţi în trecut. Preţul pentru o 
pasăre dresată să vâneze vulpi sau lupi de    
stepă ajungea să fie egal cu preţul a cinci sau 
şase cămile. În prezent numărul celor care 
dresează păsări pentru vânătoare este foarte 
mic. Opt specii de şoimi, vulturi sau ulii erau 
folosiţi la vânătoare, adesea însoţiţi de nobilii 
ogari bârzoi (Schreiber, 2008).  

Traseul expediţiei în Kazahstan a trecut 
prin: Ganyushkino – prima localitate, la 
aproximativ 80 km de graniţă, pe malul celui 
mai estic braţ al deltei Volgăi; deşertul Volga–
Ural, paralel cu ţărmul nordic al Mării Caspice; 
Atiraw – unul din marile oraşe – port, aflat de o 
parte şi alta a fluviului Ural, graniţa naturală 
dintre Europa şi Asia, care s-a dezvoltat foarte 
mult în ultimii ani, datorită petrolului; oraşele 
mai mici Maqat, Shubarqudiq, Quandaghash; 
centrul regional Aqtobe – aflat la partea sudică 
a colinelor piemontane Mukhadzhar, care 
coboară din Munţii Ural. De aici s-a mers spre 
Aral, aproape 600 km, cu oraşe doar în nord, 
Khromaw şi Quarabutag, restul fiind în plin 
deşert Prearal (Fig. 1).  

Oraşul Aral a fost unul din cele mai mari 
porturi kazahstaneze la lacul Aral, care 
prospera în urmă cu 30 de ani în pescuit şi 
prelucrarea peştelui. Cei aproximativ 20.000 
locuitori, care au mai rămas după ce dezastrul  
s-a produs, s-au obişnuit cu schimbările din 
jurul lor, mai ales tinerii, care s-au născut fără 
să cunoască adevăratul lac.  

Portul mai păstrează un muzeu ca 
mărturie a dezastrului care a afectat lacul Aral 
Tenghiz sau ―Marea Insulelor‖ (în kirghiză, 
datorită celor cca 1000 insule existente în 
trecut). Este situat într-o zonă deşertică din Asia 
Centrală, pe teritoriul Kazahstanului şi 
Uzbekistanului, într-o depresiune endoreică, 
între Câmpia Turanului, la est şi Platoul Ustyurt, 
la vest, fiind înconjurat de deşerturile: Prearal, 
la nord-est, Micul Bersuki la nord, Marele 
Bersuki la nord-vest, Ustyurt-Barsakelmes la 
vest, Krakum, la sud, Kâzâlcum, la sud-est 
(Petrov, 1986). Cu cei 66.548 km

2
, ocupa locul 

trei în rândul celor mai mari suprafeţe lacustre 
ale Terrei, după Marea Caspică (371000 km

2
) şi   

Fig.2. Oraşul Atiraw văzut de pe unul din      
podurile ce traversează fluviul Ural  

(Foto: Anca Munteanu) 



 

Lacul Superior (82100 km
2
). În prezent, ca o 

consecinţă directă a activităţilor antropice din 
bazinul de alimentare, suprafaţa lacului este de 
numai 1646 km

2
 şi îl situează pe locul

 
 40 în 

ierarhia mondială (Gâştescu, 2006). Cauza 
principală care a determinat acest regres, a fost 
amenajarea sistemelor de irigaţii din bazinele 
hidrografice ale celor două râuri Amu-Daria şi 
Sîr-Daria, care alimentează lacul, începînd cu 
anul 1961, pentru irigarea a 7.895.600 ha. În 
condiţiile unui climat de deşert, cu precipitaţii 
medii anuale de numai 103 mm, pe lac s-a 
instalat un bilanţ hidrologic negativ. Adâncimea 
a evoluat de asemena negativ, de la 69 m 
(până în anii ‟60), a ajuns la doar 29,2 m (în 
2008). Ca urmare a scăderii nivelului, în 1989, 
bazinul lacustru s-a separat în două subbazine 
distincte, Aralul Nordic (Mic), respectiv Aralul 
Sudic (Mare). Această separare s-a produs în 
dreptul istmului Berg şi a fostei insule Kokaral, 
care şi-a mărit treptat suprafaţa de uscat 
devenind peninsulă, între 1968-1978. După 
1990 separarea celor două bazine lacustre s-a 
accentuat, la nivelul anului 2006, suprafaţa 
Aralului Nordic fiind de 13.140 km

2
 respectiv 

3000 km
2 
cel Sudic (Fig. 3) (http://www.cawater-

info.net/aral/index_e.htm, Zonn et al, 2009). 
Aralul Mic se află în totalitate pe teritoriul 

Kazahstanului, stat care a hotărât să reabiliteze 
situaţia Aralului. Astfel, în 1992 şi 1997 au fost 
construite două baraje, unul care desparte 
Aralul Mic de cel Mare, în partea estică a 
peninsulei Kokaral şi altul pe Sâr Daria. De 
asemenea, au fost reamenajat bazinul 
afluentului Sar Daria. Aceste acţiuni au avut un 
efect pozitiv, după anul 1993, nivelul apelor de 
aici a reînceput să crească, având mai mult cu 
aproximativ 12 m, iar suprafaţa a crescut de la 
2550 km

2
, în 2003 la 3300 km

2
, în 2008 (Zonn 

et al, 2009). 
Aralul Mare are cea mai mare suprafaţă 

pe teritoriul administrativ al Uzbekistanului. 
Acestă ţară deţine pe plan mondial, un loc de 
vârf în cultura de bumbac şi de aceea nu are 
interes să reducă volumul irigaţiilor. De 
asemenea, pe fundul lacului s-au găsit 
importante resurse de hidrocarburi, care sunt 
mai uşor de exploatat pe uscat decât pe apă. În 
prezent, a mai rămas în nord-vest un mic lac 
izolat între peninsulele Kulandy şi Karatup şi un 
alt lac în vest, aproximativ longitudinal, cu 
adâncimea cea mai mare (30,4 m în 2005) 
(Zonn et al, 2009). 

Aceaste schimbări sunt resimţite în 
peisaj, atât din fosta cuvetă lacustră, cât şi din 

zonele limitrofe. Ţărmul însuma în 1960 o 
lungime de 3.238 km. Retragerea apelor a făcut 
ca fostele faleze să rămână la distanţe de zeci 
de km de lac, iar fudul cuvetei lacustre este, 
astăzi la zi (Fig. 4). Suprafeţele emerse sunt 
afectate de procese actuale de eroziune în 
suprafaţă, şiroire, prăbuşiri şi deflaţie, 
meteorizare. S-a format astfel pe fundul uscat al 
lacului Aral, noul Aralkums, cel mai tânăr deşert 
al Terrei (similar cu deşerturile Karakum şi 
Kyzylkum), a cărui suprafaţă avea în anul 2000 
aproape 20.000 km

2
 (Zonn et al, 2009). Cea 

mai mare parte a cuvetei lacustre este deja o 
mare de nisip, pe care plutesc „corăbiile 
deşertului‖, printre care pasc cămile, 
adăpostindu-se la umbra epavelor vapoarelor 
rămase pe uscat (Fig. 5, 6). Localităţile limitrofe, 
altădată porturi, sunt acoperite de dune mobile 
care îngroapă clădirile. Chiar şi cimitirul satului 
Aqbasti situat pe perimetrul fostei insule 
Kokalar, este parţial „fosilizat‖ (Fig. 7). 
Transformarea a mii de kmp de soluri aluviale 
în uscat şi crustă de sare au lăsat practic marea 
şi zonele costiere fără viaţă. 

Toate activităţile socio-economice au 
avut mult de suferit. Industria piscicolă, altădată 
înfloritoare, a fost practic distrusă. Creşterea 
salinităţii apei, reducerea suprafeţei acvatice şi 
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Fig. 3.  Harta Lacului Aral în august 2009 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Aral_Sea) 

Se poate observa limita lacului înainte de 1960 
şi ceea ce a mai rămas în prezent  

http://en.wikipedia.org/wiki/Aral_Sea
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 The relationship between demography, economy and geography as a factor in shaping the 
tourist market. One of the major themes which have more and more importance at a European level, but also 
at a national level, is the demographic evolution and its effects in the different fields of the social and   economic 
life. The demographic trends which affect  Romania, emphasized in the demographic prognoses, require a more 
complex approach, from the perspective of the development projects which the local        authorities are initiat-
ing, within the operational programs, based especially on the objectives of the Regional Operational Program – 
REGIO. In order to clarify the connection between demography and development, between demography and 
tourism, we must   underline the analysis of the demographic situation and the demographic prognoses on a 
medium and long term, which serve to the correct foundation of the plans and development strategies, regard-
less of the field of life and social activity, so exposed to the current          metamorphoses.  
 Key words: demography, tourism, tourist market, development, strategy 
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speciilor de peşti. Migrarea populaţiei a fost 
reacţia naturală la înăsprirea condiţiilor de viaţă, 
lipsa resurselor şi a locurilor de muncă. 
Numărul persoanelor relocate este estimat la 
100.000. Emigrări masive din regiunile afectate 
s-au produs în anii ‟80, când problemele      
ecologice s-au agravat. Cei care au rămas se 
confruntă cu mari probleme de sănătate (Seiko, 
2001). 

În cadrul expediţiei, am surprins multe din 
aceste aspecte, parcurgând mai multe trasee în 
jurul Aralului Nordic, în partea nord-estică, până 
la localitatea Tastubek, apoi în est, sud şi vest. 
Am traversat barajele nou realizate peste fluviul 
Sâr Daria şi cel între Aralul Nordic şi Aralul 
Sudic, precum şi fosta insulă Kokaral, care 
desparte acum cele două lacuri (Fig. 1). Un 
sentiment straniu ne-a cuprins, când GPS-ul 
arăta ca navigăm pe culoarea albastră a lacului, 
din care mai găseam doar scoicile de pe nisipul 
sterp. 

Drumul de întoarcere a trecut prin unele 
localităţile aflate în plin deşert sau stepă: 
Qulandi, Tesqora, Bozoy, Sorqudiq, Shalqar, 
precum şi colinele Mukhadzhar. Pe lângă 
orăşelul Embi trece fluviul cu ape secătuite de 
deşert, Jem, cel care este prezentat în unele 
lucrări ruseşti, drept limita dintre Europa şi Asia, 
deoarece se află chiar în sudul Munţilor Ural, 
mult mai spre est decât fluviul Ural. De la 
Quandaghash, am urmat acelaşi traseu ca la 
dus, mai puţin la trecerea dinte Rusia şi 
Ucraina, pe la vama Krasnodon, prin Donetsk, 
capitala neoficială a Bazinului Donets (Donbas). 
De aici ne-am îndreptat spre Cernăuţi şi înapoi, 
acasă, în România (Fig. 1). 
Expediţia a reprezentat o experienţă geografică, 
o călătorie în timp şi spaţiu, un inedit prilej de a 
vedea o altă lume, mai deosebită, din spaţiul ex
-sovietic, locuri mai puţin cunoscute la noi, 
urmele lacului care dispare, de a străbate 
sălbăticia stepelor şi deşerturilor din ―Ţara  

Fig. 4. Foste faleze şi chiuveta Lacului Aral, 
transformate în deşert  
(Foto: Anca Munteanu)  

Fig. 5. Vapoare trasformate în fier vechi, în 
zona fostei peninsule Karatup. La linia 

orizontului sunt apele care au mai rămas din 
Aralul Mare (Foto: Anca Munteanu) 

Fig. 6. Unul din vapoarele rămase eşuate în 
mijlocul noului deşert Aralkums. În plan 

îndepărtat se vede fostul ţărm al Lacului Aral 
(Foto: Anca Munteanu)  

Fig. 7. Un cimitir musulman al locuitorilor din 
satului Aqbasti situat pe perimetrul fostei insule 

Kokalar, îngropat de dunele mobile actuale 
(Foto: Anca Munteanu)  
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 Nomazilor‖. 
Adresăm mulţumirile noastre calde 

tuturor celor care au făcut posibilă această 
expediţie, în mod special sponsorilor: Akita 
Adventure Team, Zebra3, Rompetrol, 
BFGoodrich, Temad, Nikon. 
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Introducere  
 
Iranul este o ţară de dimensiuni 

apreciabile din sud-vestul Asiei având o 
suprafaţă de 1.648.195 km². Se învecinează cu 
Irak (pe o distanţă de 1.609 km) în partea de 
vest, cu Turcia (486 km) în partea de nord-vest, 
cu Republicile Armenia, Azerbaijan, 
Turkmenistan şi cu Marea Caspică (pe o 
distanţă de 2.670 km) în partea de nord, în est 
cu Afghanistan (945 km), în partea de sud - est 
Pakistan (978 km) şi în partea de sud cu Golful 
Persic (1259 km) şi cu Golful Oman (748 km). 
Lungimea graniţelor terestre ale ţării sunt de 
5.170 km, iar lungimea totală a graniţelor 
fluviale sunt de 2.510 km. Iranul este situat în 
centrul Orientului Îndepărtat, reprezentând 
graţie poziţiei sale avantajoase, un pod care 
leagă Marea Caspică de Golful Persic. 
Totodată, reprezintă şi o intersecţie între Est şi 
Vest. Astfel, din punct de vedere istoric, Iranul s
-a aflat la contactul dintre manifestările 
culturale, intelectuale şi politice atât din Est cât 
şi din Vest, dar a reuşit să îşi păsteze 
identitatea unică. Coasta sudică a Iranului se 
numără printre cele mai importante zone 
turistice ale ţării. În ultimii ani, două faimoase 
insule din Golful Persic, Kish şi Gheshm, au 
atras cele mai multe mari investiţii din turism. 

 
Politica de dezvoltare a turismului iranian 

 
În Iran, politicile implementate înainte şi 

după Revoluţia Islamică au fost axate spre 

valorificarea unui imens potenţial turistic pe care 
îl deţine. De asemenea, începând din 1988, 
odată cu sfârşitul războiului impus de Irak, 
dezvoltarea turismului a reprezentat unul dintre 
obiectivele principale ale planurilor strategice de 
importanţă naţională din ultimii ani. 

Având douăsprezece situri înscrise în 
Patrimoniul Mondial UNESCO şi mai mult de 50 
de situri propuse pentru includerea lor pe lista 
patrimoniului mondial, precum şi un sit pentru 
înregistrarea drept cea de a opta minune a 
lumii, Iranul are un patrimoniu turistic foarte 
bogat, cultural şi natural. Se mai poate 
menţiona, că activitatea comercială şi turismul 
internaţional contribuie cu 1% la formarea PIB-
ului, în timp ce Iranul ocupă locul 57 în cadrul 
destinaţiilor turistice, care suferă fluctuaţii 
improprii neaşteptate şi tulburătoare pentru a 
linişti potenţialii sponsori. În timp ce 5,1% din 
PIB include veniturile obţinute direct din turism, 
aceasta reflectă gradul redus de competitivitate 
al Iranului în domeniul turismului. 

În realitate, problemele iminente în 
dezvoltarea turismului sunt esenţiale, cum ar fi 
lipsa publicităţii şi promovării diferitelor situri 
turistice din Iran, imaginea mai puţin consolidată 
de către mass-media, infrastructura limitată şi 
inadecvarea facilităţilor. Totodată, în acest 
domeniu s-au realizat intervenţii majore, mai 
ales în ultimii 5 ani, timp în care privatizarea şi  
transferul de putere al marilor companii de stat, 
firmele private, dinamica şi inovaţia climatului 
de competiţie, au ajutat la creşterea privatizării 
în acest sector.  

LOCUL ŞI IMPORTANŢA TURISMULUI IRANIAN  
ÎN ZONA GOLFULUI PERSIC 

Drd. Seyed A. AKBAR  
saav_377@yahoo.com 

The Place and Importance of the Iranian Tourism in the Persian Gulf Zone. With twelve 
heritage sites by UNESCO and more than fifty sites proposed for inclusion in this list and a site to register for 
eighth wonder of the world, Iran has an important historical and natural heritage. There are two important 
insular areas (Kish and Qeshm) with both touristic and commercial importance for Iran. Many world experts 
put Iran among the top 5 countries with an interest in ecotourism. In addition to its many cultural resources, 
Iran has another advantage that can foster the development of its tourism sector: the presence of many sites 
and religious shrines which attract hundreds of thousands of Shiite pilgrims from Iran and others Arabian     
countries. In reality, the problems impeding tourism development are essentially of a material, such as the 
lack of advertising and promotion of various tourist sites in Iran, poor image conveyed by the mass media, 
poor infrastructure, inadequacy of facilities. 

 

Key words: ecotourism, civilization, local culture, free zone, Kish, Qeshm, Iran. 
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Au fost aplicate în ultimii ani o serie de 
reforme care au contribuit la dezvoltarea 
industriei ospitalităţii. Fuziunea celor două  
organizaţii dedicate turismului, respectiv 
Organizaţia Patrimoniului Cultural şi Organizaţia 
Turismului din Iran au contribuit la privatizarea 
sectorului turismului, încurajarea investiţiilor 
interne sau reforma legii străine, construirea şi 
îmbunătăţirea facilităţilor, managementul 
dezvoltării istorice a Islamului şi turismul 
religios, dezvoltarea turismului prin renaşterea 
vechi căi de comuncaţii, cum ar fi Drumul 
Mătăsii.Acestea au adus laolaltă o 
documentaţie comprehensibilă a siturilor istorice 
şi realizarea a variate ghiduri, continua pregătire 
a personalului ocupat în turism, racordarea la 
standardele internaţionale ale managementului 
turistic, intensificarea promovării turistice a 
Iranului şi redefinirea rolului culturii în societatea 
iraniană, constituind un creuzet în care au luat 
naştere reformele aplicate în domeniul 
turismului. Principalul scop a fost acela de a 
dezvolta industria turistică ca o importantă 
sursă de venit, opusă beneficiilor obţinute din  
comercializarea petrolului, dar cel mai important 
aspect l-a constituit implementarea a ceea ce 
este cunoscut sub denumirea de “dialogul 
civilizaţiilor”. Cu toate acestea, chiar dacă unul 
dintre obiectivele planificate a fost îndeplinit, 
cifra de afaceri de un milliard două sute de 
milioane de dolari este departe de optsprezece 
miliarde de dolari planificate. De aceea, în 2007 
doar 700.000 de turisti au vizitat Iranul, cei mai 
mulţi de provenienţă afghană, la care s-au 
adăugat turişti din ţările arabe vecine şi un 
număr redus de turişti din ţările occidentale. 

Dezvoltarea industriei ospitalităţii în Iran 
prezintă prognoze optimistice, mai ales în 
perioada actuală, când, implementarea secţiunii 
114, care prevede privatizarea unei mari părţi a 
sectorului public a insuflat un nou spirit în 
industria ospitalităţii. Investiţiile au crescut 
considerabil, lucru care se observă în mărirea 
capitalului companiilor care activează în 
sectorul serviciilor turistice şi a agenţiilor de 
turism. Acest aflux de capital este uneori mai 
important decât volumul investiţiilor, în ciuda 
ameninţărilor şi înăsprimii sancţiunilor împotriva 
Iranului. Astfel, Iranul a experimentat începând 
din 2003 o creştere în domeniul industriei 
turismului de peste 4%, ceea ce reprezintă un 
aspect deosebit de important, chiar dacă în 
ţările vecine creşterea a fost mai mare. În 
perioada actuală, asistăm la o intensificare a 
eforturilor de dezvoltare a turismului 
concretizate prin: crearea a numeroase centre 

şi agenţii de turism, asociaţii care activează în 
turism, comitete având ca principal scop 
schimburile de experienţă între administraţie şi 
agenţii economici din industria ospitalităţii, 
rapiditatea dezvoltării noilor forme de călătorie 
precum turismul în deşert în partea centrală a 
Iranului, turismul maritim în Golful Persic – a 
căror frumuseţe naturală şi resurse arheologice 
sunt şi în prezent în cea mai mare parte 
necunoscute, trekking, turism montan, 
ecoturism, la care se adaugă şi eforturi de 
modernizare a sectorului industriei hoteliere, a 
infrastructurii căilor de comunicaţii (ex. 
dezvoltarea transporturilor aeriene naţionale, a 
reţelei feroviare naţionale, lărgirea drumurilor) 
precum şi creşterea cererii în sectorul 
învăţământului axat pe diverse specializări ale 
călătoriilor cu scopul de a indica dinamismul 
acestei industrii în Iran.  

 
Potenţialul turistic natural al Iranului 

 
Peisajele naturale ale Iranului sunt 

remarcabile indiferent de sezon. Diversitatea 
geologică şi litologică au impus o varietate de 
peisaje: de la cele stâncoase, la peisajele 
deşertice impresionante prin vastitatea lor. 
Pitorescul peisajelor a reprezentat sursa 
continuă de inspiraţie pentru artiştii iranieni care 
au zugrăvit diversitatea şi armonia, două 
caracteristici de bază ale peisajelor iraniene. Un 
element nelipsit din operele artiştilor este apa, 
ca simbol al vieţii şi dezvoltării. Diversitatea 
naturii reprezintă pentru Iran parametrul cu rolul 
central în amplul proces al dezvoltării industriei 
turistice. Diversităţii naturii i se asociază 
dimensiunea apreciabilă a ţării cu o mare 
varietate a modurilor de utilizare a terenurilor: 
19 milioane de hectare sunt acoperite cu livezi, 
grădini şi ferme, 10 milioane de hectare sunt 
reprezentate de păşuni şi fâneţe, 19 milioane de 
hectare sunt reprezentate de păduri, iar alte 
teritorii sunt incluse terenurilor neproductive, 
zonei deşertice sau spaţiului montan. Printre 
caracteristicile semnificative ale vastităţii 
suprafeţei teritoriului iranian se numără şi 
existenţa unor condiţii geografice unice care 
prezintă calităţi estetice vizibile în orice parte a 
ţării şi în fiecare sezon. Astfel, iarna, înotul şi 
schiul pe apă se pot realiza în apele calde ale 
Golfului Persic şi în acelaşi interval de timp se 
pot practica şi sporturile de iarnă în sectoarele 
nordic şi vestic montan al ţării, sau turiştii se pot 
bucura de vremea primăvăratică în lungul 
ţărmurilor Mării Caspice. Munţii Alborz ―sigilaţi‖ 
de litoralul îngust al Mării Caspice 
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 sunt îmbrăcaţi cu o pădure densă şi o vegetaţie 
luxuriantă, pot fi vizitaţi călătorind în nordul 
Iranului. Coastele însorite ale Golfului Persic se 
caracterizează în partea de sud printr-un relief 
stâncos în unele areale, iar în altele predomină 
un relief jos, de litoral cu plaje şi mlăştini. 
Provinciile sudice ale Iranului, şi în mod special 
Khuzestan, care include unele areale din vasta 
câmpie a Mesopotamiei, sunt caracterizate 
printr-un relief plan şi de altitudine joasă. 
Călătoria în arealele nordice şi vestice ale 
Munţilor Iranului oferă perspectiva vizualizării 
unor superbe panorame asupra oraşelor sau a 
aşezărilor rurale datorită multitudinii punctelor 
de belvedere. Concluzionând, Iranul prezintă 
numeroase peisaje pitoreşti atât în zonele 
montane, cât şi în arealele de câmpie, de 
deşert, etc. 
 

Forme de manifestare a ecoturismului  
 

Numeroşi experţi internaţionali plasează 
Iranul în topul primelor 5 ţări cu potenţial pentru 
ecoturism. Această ţară găzduieşte un număr 
foarte mare de specii dispersate, neînscrise 
încă pe lista monumentelor naturii şi în multe 
cazuri aflate în pericol de dispariţie. Luând în 
considerare potenţialul investiţiilor şi 
extensiunea resurselor naturale, ecoturismul în 
Iran dispune de un bogat şi unic potenţial. 
Analizând localizarea latitudinală şi condiţiile 
topografice, se poate reflecta asupra 
biodiversităţii caracteristice teritoriului iranian. 
De asemenea, Iranul găzduieşte unul dintre 
cele mai mari lacuri din lume (în partea de nord 
a ţării) şi o lungime considerabilă de 1.200 km a 
ţărmului din lungul Golfului Persic, 50 de lacuri 
interne, dintre care 18 se află în zonele umede 
înscrise sub protecţia Convenţiei Ramsar (ex. 
Lacul Orumiyeh), dense păduri în partea 
nordică a ţării, reprezentând o vegetaţie 
seculară căreia îi conferă unicitate, areale vaste 
de deşert, zone montane cu piscuri semeţe. 

Se pot menţiona o serie de atracţii 
ecoturistice ale teritoriului Iranian: 

- excursii care să permită descoperirea 
faunei, a peisajelor şi a unicităţii resurselor 
naturale, dar şi studii şi cercetări în ambientul 
natural, ş.a.; 

- vânătoare şi pescuit; 
- etnologie: turism nomadic, turism 

cultural şi turism rural; 
- sporturi de iarnă: schi, săniuş, drumeţii 

montane, alpinism; 
- sporturi de apă: înot, canotaj, schi 

nautic; 
- descoperirea deşertului: tururi de 

caravană; 
- turism de sănătate: tratamente spa, 

talasoterapie, centre spa; 
- descoperirea rocilor şi a peşterilor prin 

alpinism, mers pe gheaţă, speoturism. 
 

Turism religios 
 
Între resursele culturale, se remarcă la 

nivelul teritoriului iranian un avantaj care poate 
contribui în mod semnificativ la dezvoltarea unui 
sector al turismului cultural: prezenţa 
numeroaselor situri şi altarele religioase care 
atrag sute de mii de pelerini Shiiţi atât din Iran, 
cât şi din alte ţări islamice: Irak, Pakistan, 
Arabia Saudită, precum şi din ţările din jurul 
Golfului Persic. Această formă de turism a fost 
promovată de secole sub denumirea de „turism 
religios‖. Dacă, în Persia, turismul este reflectat 
prin cuvintele "jahângardi"  sau "gardeshgari" 
care evocă aceeaşi idee de ―întors‖, concept 
care nu implică turismul religios, care este mai 
bine exprimat de conceptul "ziyârat" în limba 
persană referindu-se atât la ideea de ―vizită‖ cât 
şi de ―pelerinaj‖. Pilonul imensului potenţial 
turistic în Iran, turismul religios, reprezintă 
totodată şi centrul multor activităţi economice, 
comerciale şi socio-culturale. Totodată, acest 
sector suferă de lipsa infrastructurii care 
frânează dezvoltarea sa în acord cu potenţialul 
pe care îl deţine, în contextul în care fluxurile 
naţionale şi internaţionale de pelerini sunt în 
creştere. 

 
Analiza potenţialului turistic concentrat în 

jurul Golfului Persic 
 
Golful Persic este partea marginală a 

Oceanului Indian, care se întinde între 
Peninsula Arabică şi sud-vestul Iranului. Spaţiul 
drenat de apa mării ocupă o suprafaţă de 
240.000 de km² de la Arvand Rud (Shatt al 
Arab) delta până la Strâmtoarea Hormoz, care 
leagă golful cu Marea Oman. Lungimea lineară 
este de 900 km, iar lăţimea variază de la 
maximum de 338 km până la minimum de 55 
km în Strâmtoarea Hormoz. Este mărginit la 
nord, nord-est şi est de Iran, în partea de nord-
vest de Irak şi Kuwait, în partea de vest şi sud-
vest de Arabia Saudită şi Qatar, iar în sud şi 
sud-est de Emiratele Unite Arad şi parţial de 
Oman. Marea Oman se deschide spre Marea 
Arabiei. S-a considerat mult timp că golful se  
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extinde mai mult spre nord, iar sedimentele 
acumulate se depun în râurile Tigru, Eufrat, 
Karun şi Karkheh, umplând partea nordică a 
golfului şi creând o deltă. Studiile geologice 
actuale indică faptul că linia ţărmului nu s-a 
deplasat şi că sedimentele, care formează 
delta, reprezintă o scufundare a scoarţei 
terestre astfel că placa Arabică împinge pe sub 
blocul Iranian.  

Cele mai importante porturi iraniene 
situate la Golful Persic sunt: Khorramshahr, 
Bandar-e Imam Khomeini (former Shahpur), 
Mahshahr, Deilam, Genaveh, Rig, Bushehr, 
Bandar-e Lengeh, and Bandar-e Abbas.  

Iranul deţine, de asemenea, cel mai mare 
număr de insule din Golful Persic, cele mai 
importante fiind: Minoo, Kharg (în care a fost 
amplasat terminalul petrolier iranian de 6 km 
lungime, 3 km lăţime, este locul cu cea mai 
mare adâncime a porturilor petroliere, fiind legat 
cu suprafaţa terestră prin 40 km de conducte), 
Sheikh Sa'ad, Sheikh Sho'ayb, Hendurabi, Kish, 
Farur, Siri, Abu Mussa şi Lesser Tumbs, 
Qeshm, Hengam, Larak, Farsi, Hormoz şi 
Lavan. 

Aceste zone sunt importante habitate 
naturale care găzduiesc numeroase specii de 
animale şi valoroase plante acvatice. Acestea 
joacă un rol cheie în ciclul de viaţă acvatic şi 
reprezintă totodată şi o rezervă imensă pentru 
pescuit. Arealele coraligene sunt unele dintre 
cele mai sensibile habitate ale Insulei Kish, care 
are, de asemenea, un rol central în lanţul trofic 
acvatic. Relictele coraligene arată asemenea 
unor oraşe înghiţite de mare. Acestea se află în 
apropierea litoralului şi s-au format datorită 
adâncimii mici a apei. Au fost identificate 29 de 
tipuri de corali. Aceştia au o utilizare 
diversificată, în medicină şi în ecoturism (pentru 
scufundări). Aceste insule sunt deosebit de 
importante deoarece sunt utilizate de păsările 
migratoare în pasajul lor dinspre emisfera 
nordică spre emisfera sudică. Aproape 22 de 
milioane de păsări din numeroase specii 
urmăresc acest drum în fiecare iarnă provenind 
din trei regiuni, acordând o importanţă ecologică 
deosebită zonei insulare. Delfinii sunt frecvent 
întâlniţi în aceste zone, ca şi balenele. Aproape 
34 de specii de peşti, crabi, broaşte ţestoase, 
creveţi, stele de mare, rechini, cai de mare au 
fost identificate în aceste zone, ceea ce adaugă 
un plus de atracţie pentru turişti şi totodată un 
plus de valoare ştiinţifică, atrăgând deopotrivă şi 
pe cercetători. 

 

Insulele Gheshm şi Kish, două zone turistice 
şi de liber schimb iraniene 

 
Insula Qeshm este localizată la câţiva 

kilometri de coasta sudică a Iranului, opunându-
se porturilor Bandar Abbas şi Bandar Khamir. 
Insula, care găzduieşte 300 km² de zonă liberă, 
are o lungime de 135 km, se întinde strategic în 
Strâmtoarea Hormuz, la aproximativ 60 km 
distanţă de Portul Omani şi la aprox. 180 km de  
Emiratele Arabe Unite, portul Rashia. Insula 
Qeshm, în cel mai larg punct al său, localizat în 
apropierea centrului insulei, se întinde pe 40 
km. În mod similar, cel mai îngust punct al 
insulei, măsoară 9,4 km. Insula are o suprafaţă 
de 1.491 km² şi este de 2,5 ori mai mare decât 
Bahrain şi are de 3 ori dimensiunea statului 
Singapore. Oraşul Qeshm, localizat în punctul 
cel mai estic al insulei, se află la 22 km de 
Bandar Abbas, în timp ce punctul cel mai 
apropiat de insulă este la numai 2 km de 
continent. Din perspectiva geopolitică, Insula 
Qeshm este localizată în Strâmtoarea Hormuz, 
reprezentând o rută navală de tranzit în care 
peste 15.000 de nave o traservează în fiecare 
an, iar 40% este reprezentat de tranzitul 
internaţional de petrol. Mai mult decât atât, 
Insula Qeshm este localizată central în coridorul 
de comerţ Nord-Sud, cu o distanţă de 2.800 km, 
reprezentând una dintre rutele majore de 
transport de bunuri pe axa Est-Vest, asigurând 
accesul către ţările fără ieşire la mare din Asia 
Centrală. S-a estimat, că până în 2020, aproape 
3 trilioane dolari SUA vor face obiectul 
tranzacţiilor generate de comerţul pe această 
rută, care leagă Asia de Europa. Mai mult decât 
atât, bunurile transportate pe acest tronson, 
care ulterior sunt expediate prin intermediul 
transportului aerian, conferă Insulei Qeshm titlul 
de locaţie ideală pentru un ―depozit aerian de 
marfă”. 

Insula cuprinde în interiorul său 59 de 
oraşe care însumează o populaţie totală de 
100.000 de persoane. Populaţia locală se 
ocupă cu pescuitul, comerţ, construcţii şi 
servicii. De asemenea, adiţional, sunt 
aproximativ 30.000 de persoane care lucrează 
în administraţie şi industrie. În anul Iranian 
1369, corespondent anului 1991 în Calendarul 
Gregorian, insula a fost transformată într-o 
―zonă liberă comercială şi industrială‖ cu scopul 
de a crea cea mai largă Zonă Liberă care să 
unească Europa de Extremul Orient.  

În Legea creerii zonelor libere, alin. 19 
sunt identificate 3 astfel de locaţii, respectiv: 
insula Kish, insula Qeshm şi Chabahar.  
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În 1994 după aprobarea Iranian Majlis, 
previziunile privind cele 3 zone libere 
comerciale, a fost stabilită o suprafaţă de 300 
km² din cadrul Insulei Qeshm în cadrul căreia a 
fost amenajată zona liberă comercială a insulei. 
Astfel, Insula Qeshm a fost împuternicită pentru 
a stabili propriile politici, independent de politica 
promovată de forma de guvernământ central, 
care a fost adesea văzută ca un impediment în 
dezvoltarea mai multor sectoare ale economiei 
iraniene. Totodată, insula păstrează avantajele 
asociate conectării sale cu teritoriul uscatului, 
incluzând drepturile de exploatare şi dezvoltare 
a oportunităţilor valorificării resurselor de petrol 
şi gaze. 

Zonele comerciale libere au fost înfiinţate 
în ultimii 30 de ani cu un succes enorm cu 
scopul principal de a deveni o punte de legătură 
între economiile locale, regionale şi globale. Ca 
atare şi în general, zonele libere au o serie de 
puncte în comun şi servesc la: creşterea 
exporturilor, atragerea capitalului intern şi străin, 
transfer de tehnologie, extensiunea comerţului 
extern, cursuri de specializare şi calificarea 
personalului tehnic, câştigarea experienţei în 
management, alinierea economiilor locale, 
regionale şi globale. 

Alături de oraşul Qeshm, insula este 
gazda unor aşezări rurale tradiţionale. De 
asemenea, în cadrul insulei se întâlneşte o 
specie rară de mangrove, Hara, una dintre cele 
mai rare vegetaţii acvatice de pe glob. Înălţimea 
arborilor veşnic verzi trece de 30 m în unele 
areale, iar cea a arbuştilor este între 2 şi 4 m. În 
timpul verii, au flori mici asemenea mugurilor 
grupate la vârful crengilor. Mangrovele Hara din 
insula Qeshm sunt răspândite şi se 
regenerează foarte greu, de aceea spaţiul lor de 
dezvoltare este limitat. Mangrovele Hara, ca 
rezerve biologice ale planetei sunt protejate de 
UNESCO. În general, aceste ―păduri maritime‖ 
au un rol ecologic important deoarece ele 
împiedică eroziunea costieră. Ele sunt, de 
asemenea, arealele de dezvoltare a unor forme 
diverse de viaţă sălbatică: peşti, scoici, creveţi, 
melci. Lemnul acestor arbori este utilizat în 
industrie şi meşteşuguri. 

Insula Kish reprezintă cel de al doilea 
areal ca extensiune din Golful Persic. Cu o 
suprafaţă de 90 km², insula este localizată la 
numai 18 km de coasta sud-estică a Iranului. 
Frumuseţea insulei este conferită şi de forma sa 
ovală, rezultat al extensiunii mai mari pe 
lungime (15 km) şi a numai 7 km pe lăţime. 
Insula Kish are o poziţie unică în regiunea 

strategică a Golfului Persic, alături de alte 10 
insule mai mari şi mai mici. Datorită frumuseţii 
deosebite conferită de atractivitatea peisajelor, 
insula mai este cunoscută, din cele mai vechi 
timpuri, şi sub denumirea de Perla Golfului 
Persic. 

Insula se află înscrisă în regimul zonelor 
libere. Între beneficiile sale, asemeni insulei 
Qeshm, se numără venituri semnificative 
rezultate din activitatea comercială şi a creerii 
facilităţilor aferente specifice zonelor libere. În 
zona liberă Kish au fost implementate proiecte 
de dezvoltare şi de creare a elementelor de 
infrastructură; s-au depus eforturi pentru 
creşterea economică, pentru sporirea 
investiţiilor, creşterea veniturilor publice, 
creearea de locuri de muncă productive şi  
permanente, o prezenţă activă pe pieţele 
globale şi regionale, producerea şi exportarea 
bunurilor industriale şi a produselor procesate, 
asigurarea de servicii publice. Zona Liberă Kish 
se află sub administrarea unei organizaţii cu 
personalitate juridică independentă, a cărei 
capital este proprietatea guvernului. Organizaţia 
sus menţionată şi filialele sale nu se supun 
legilor şi regulamentelor impuse de guvern altor 

întreprinderi care activează în diferite sectoare 

ale economiei. Organizaţia se află în 
concordanţă cu previziunile legii de 
Administrare a Zonelor Libere Industriale din 
Iran. Cu privire la aspectele regăsite în 
articolele Asociaţiei, activităţile economice se 
supun Codului Comercial. Zona Liberă Kish 
este manageriată de un staf, cuprinzând 3-5 
membri, numiţi de către Consiliul de Miniştri. 

Printre aspectele acordării de stimulente 
investiţiilor în Zona Liberă Kish se numără: 15 
ani de scutiri de taxe pentru entităţile care deţin 
licenţă de activitate economică; nu sunt 
necesare vize de intrare şi ieşire din Iran pentru 
companiile străine; se asigură un parteneriat 
străin în proporţie de 100%; garanţie legală şi 
protecţie extinsă asigurată investiţilor străine; nu 
sunt impuse restricţii în investiţii în diferite 
domenii pentru holdingurile economice care au 
licenţă pentru activitate; nu există nici o limitare 
în transferul valutelor străine cu alte zone libere 
iraniene sau cu a altor ţări. 

Kish are o varietate de atracţii turistice 
care pot prezenta un real interes pentru o 
categorie variată de turişti. Potenţialul natural al 
insulei este reprezentat de plaje deosebit de 
frumoase şi zone verzi de-a lungul apelor de un 
albstru pur ale Golfului Persic a căror asociere 
au creat un peisaj unic. În trecut, locuitorii  
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insulei, foloseau un sistem tradiţional de captare 
a apelor pluviale. Aceste stocări de apă au fost 
realizate subteran cu un acoperiş sub formă de 
cupolă. Odată cu apariţia facilităţilor de 
desalizare a apei, aceste stocări şi-au pierdut 
semnificaţia. Dar rămăşiţele se păstrează şi în 
prezent şi reprezintă un sit interesant care 
merită să fie vizitat de către turişti. În plus, 
insula prezintă în apropierea plajelor terenuri de 
sport şi instalaţii pentru practicarea sporturilor 
acvatice, având un potenţial remarcabil pentru 
dezvoltarea ecoturismului, formă de turism care 
îşi propune descoperirea unei bogate culturi 
locale. În cadrul insulei se pot practica forme de 
turism specializate precum: scufundări, plimbări 
cu barca, ski nautic. 

Insula Kish este o destinaţie turistică prin 
excelenţă, fapt dovedit de numărul anual de 
vizitatori care se cifrează la 1,5 mil. turişti. 
Frumuseţea deosebită a insulei a determinat şi 
atragerea unui fond investiţional asigurat atât de 
către stat, cât şi de investitori privaţi care au 
contribuit la crearea infrastructurii turistice. 
Datorită atracţiilor naturale, a climatului plăcut, 
extins pe o perioadă de peste şapte luni pe an, 
şi a prezenţei unor facilităţi recreaţionale 
precum şi a unor amenajări sportive, în prezent, 
insula se numără printre destinaţiile turistice din 
Iran şi din regiunea Golfului Persic cele mai 
frecventate de către turişti. 
 

Concluzii 

 

Iranul are o poziţie avantajoasă pentru 
atragerea turiştilor străini ca urmare a valorii 
culturale a variatelor resurse turistice 
(monumente istorice, obiective religioase etc.) 
cărora li se adaugă resursele naturale 
caracterizate printr-o mare atractivitate 
(peisajele specific iraniene). În concluzie, se 
poate afirma că partea sudică a Iranului din 
apropierea Golfului Persic, mai ales în zonele 
insulelor Kish şi Qeshm, care deţin un activ şi 
însemnat potenţial ecoturistic, dublat de o 
infrastructură creată în urma volumului mare 
investiţional în sectorul industriei ospitalităţii. 
Între factorii care au influenţat dezvoltarea 
turismului în regiunea sudică a Iranului se pot 
menţiona: caracteristicile cadrului natural şi 
unicitatea peisajelor, lipsa restricţiilor legislative 
şi facilităţile acordate comerţului, mai puţine 
bariere culturale, vecinătatea cu alte ţări arabe, 
infrastructura şi facilităţile de ordin turistic şi 
general, poluare vizuală şi auditivă cu valori 
foarte scăzute. 

Ca urmare a unei propagande negative 

extinsă la nivel mondial împotriva Iranului, 
această ţară a fost introdusă în categoria ţărilor 
cu regim religios extremist, ceea ce se poate 
constitui ca un factor limitativ în cazul turiştilor 
străini care pot evita această ţară ca destinaţie 
turistică, preferând să aleagă alte locuri 
atractive pentru petrecerea vacanţei, locuri 
caracterizate de o situaţie internă mai ―liniştită‖. 

Prin urmare, comunicarea culturală, 
înţelegerea clară şi modificarea reformelor din 
domeniul turismului, ar trebui să considere 
activitatea turistică ca un element care să 
mijlocească înţelegerea şi armonia, cunoscut 
fiind faptul că turismul este considerat un 
paşaport pentru pace. 
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Religia reformată sau calvinistă a fost 
fondată de Jean Calvin

1)
 (1509-1564). Ea 

recunoştea doar două sacramente (taine): 
botezul şi comuniunea (împărtăşania) şi 
respingea dogma prezenţei reale a „trupului şi 
sângelui Domnului‖ în împărtăşanie, invocarea 
sfinţilor, instituţia episcopatului ş.a. Predicatorii 
cultului urmau să fie aleşi de credincioşi şi 
fiecare din bisericile calviniste să fie condusă 
spiritual de un consiliu ales.  

Pe teritoriul României religia reformată a 
pătruns prin Transilvania în anul 1550, fiind 
repede adoptată de o parte a nobilimii maghiare 
şi de patriciatul orăşenesc. Însă, aici aceasta 
intră în concurenţă cu religia luterană. Totuşi, în 
anul 1558, pastorul Péter Meliuz Juhárez a 
reuşit să determine clerul din Cluj să adopte 
religia calvinistă, aceasta devenind în scurt timp 
religia celei mai mari părţi a populaţiei maghiare 
din principat. În 1564, la sinodul care a avut loc 
în Aiud, cele două culte protestante – calvinist 
(reformat) şi luteran (evanghelic) – din 
Transilvania s-au despărţit definitiv. Ca urmare, 
a luat fiinţă Episcopia Reformată a Ardealului, 
cu sediul iniţial la Aiud, limba utilizată în cadrul 
instituţiei (la serviciile divine şi în administraţie) 
fiind cea maghiară.  

În secolul XVII, cu sprijinul principilor 
calvini din Transilvania

2)
, s-a intensificat 

prozelitismul reformat în rândul populaţiei de 
origine română. Principala consecinţă indirectă 
a acestui demers a fost trecerea unei mari părţi 
a Bisericii Româneşti din principat la religia 
greco-catolică. 

În evoluţia sa istorică, de la înfiinţare 
până în prezent, Biserica Reformată din 

România
3)

 a purtat mai multe denumiri: 
„Evangelico Reformata, vulgo Calviniana‖, 
„Helvet Hitvallasu Evangeliumi Reformatus 
Egyhaz‖ (Biserica Evanghelică Reformată de 
Confes iune Helvet ică) ,  „Reformatus 
Egyhaz‖ (Biserica Reformată) şi Cultul Reformat 
Calvin. 

ASPECTE PRIVIND EVOLUŢIA NUMERICĂ ŞI REPARTIŢIA 
GEOGRAFICĂ A CREDINCIOŞILOR REFORMAŢI DIN ROMÂNIA ÎN 

PERIOADA 1930-2002 

Prof. Ioan MĂRCULEŢ, cercet.şt. dr.Cătălina MĂRCULEŢ    
ioan_marculet@yahoo.com, cmarculet@yahoo.com 

Aspects Regarding  the Numerical Evolution and Geographical Distribution of Reformed 
Faithful in Romania  between 1930-2001. The Reformed population (Calvinists) is formed mainly of 
Magyar ethnics. Its numbers increased up to 1992 only to decrease afterwards. Just like in the inter-war 
period, the greatest part of the Reformed faithful live in the counties of Transylvania (Mureş, Cluj, Covasna, 
Sălaj, Harghita), Crişana-Maramureş (Bihor, Satu Mare, Maramureş) and Banat (Timiş). Noteworthy, while 
their former habitat was mostly the country-side, the last few decades have witnessed Calvinists moving 
overwhelmingly to town. 

 
Key words: Reformed faithful, numerical evolution, geographical distribution, Romania  

1) Născut la 10 iulie 1509 la Nozon, în Picardia, 
Jean Calvin (varianta latinizată a numelui său original, 
Chauvin) a fost considerat de dascălii săi drept „remarcabil 
de religios‖. În 1532 devine doctor în drept la Orleans şi 
influenţat de opiniile lui Martin Luther (1483-1546) trece la 
protestantism. În 1536 publică la Basel prima ediţie a 
Instituţiilor sale. Refugiat la Geneva – după ce a fost alungat 
din Franţa unde era considerat factor generator de tulburări 
religioase –, Calvin a continuat să fie un viguros predicator. 
Moare la 27 mai 1564 şi este înmormântat în cimitirul des 
Rois din localitate, pe piatra sa de mormânt fiind scrise doar 
iniţialele numelui: J.C.  

2) La 8 ianuarie 1608, principele Sigismund Rákóczy 
(1606-1608) acorda tuturor preoţilor români convertiţi la 
calvinism drepturile de care se bucurau pastorii calvini. La 
17 februarie 1614, Gabriel Bethlen (1613-1629) a acordat 
preoţilor români, din comitatele Solnocul Interior, Bihor, 
Crasna, trecuţi la calvinism drepturi egale cu pastorii calvini, 
supunându-i superintendenţei calvine din Ungaria. La 30 
septembrie 1641, episcopului bihorean Avram din Burda i s-
a impus să asculte de protopopul calvin din Bihor şi de 
superintendentul maghiar, iar mitropolitului Simion Ştefan 
(1643-1651) i s-a cerat ca în timpul păstoririi lui tinerii să 
înveţe Catehismul calvinesc, din 1640-1642. La 11 aprilie 
1663, Ana Bornemiszza, soţia principelui Mihail Apafi I (1661
-1690), a supus parohiile româneşti din Ţara Făgăraşului 
jurisdicţiei Consistoriului calvin din Făgăraş. După fiecare 
sinod, mitropolitul de la Alba Iulia era obligat să raporteze 
superintendentului calvin cele discutate şi să supună 
acestuia spre aprobare deciziile luate. 

3) Simbolurile credinţei Bisericii Reformate din 
România sunt: a) Credo-ul Apostolic întru Dumnezeu în 
Sfânta Treime, b) Confessio Helvetica Posterior (1566) şi c) 
Catehismul heidelbergian (1563). Ultimele două au fost 
adoptate în 1567, la Sinodul ţinuturilor Bihorului, 
Sătmarului, Sălajului şi Maramureşului. 
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În perioada interbelică, Biserica 
Reformată din ţara noastră era organizată în 
două episcopii: Episcopia Ardealului, cu sediul 
în Cluj şi Episcopia de Piatra Craiului, cu sediul 
în Oradea. Prima eparhie a fost înfiinţată în 
secolul XVI, când protestantismul a devenit 
religia dominantă a maghiarilor din Ardeal, iar a 
doua, în anul 1920, pentru credincioşii din 
vestul României. 

La 12 ani după crearea României Mari, în 
anul 1930, locuitorii de religie reformată 
numărau 710.706 persoane (3,9% din totalul 
populaţiei ţării, respectiv locul patru între 
celelalte confesiuni din România) şi era 
concentrată predominant în provinciile istorice 

Transilvania (497.861 de persoane care 
reprezentau 15,5% din locuitorii provinciei), 
Crişana-Maramureş (177.522 persoane; 
12,8%), Banat (20.937 persoane; 2,2%) şi 
Muntenia (10.257 persoane; 0,3%). În celelalte 
provincii istorice, numărul acestora nu depăşea 
1.500 de credincioşi: 1.402 în Moldova, 843 în 
Dobrogea, 727 în Basarabia, 623 în Oltenia şi 
534 în Bucovina. Dintre judeţele României în 
care ponderea reformaţilor era mai ridicată se 
evidenţiau: Trei-Scaune (40,6%), Odorhei 
(37,4%), Mureş (30,3%), Sălaj (24,5%), Cluj 
(21,7%), Bihor (21,0%), Târnava Mică (16,6%), 
Satu Mare (15,0%), Turda (14,4%) şi Someş 
(12,8%) (Fig. 1). 

Fig. 1. Ponderea populaţiei reformată în judeţele României în anul 1930: 
1, sub 1%; 2, 1-5%; 3, 5-10%; 4, 10-15%; 5, 15-20%; 6, 20-25%; 

7, 25-30%; 8, 30-35%; 9, 35-40%; 10, peste 40%. 

Structura pe medii de viaţă a reformaţilor 
din România evidenţiază faptul că 74,7% 
(530.728 persoane) locuiau în mediul rural şi 
25,3% (179.978 persoane) în cel urban. 
Proporţia mai mare a populaţiei urbane 
comparativ cu valoarea medie a României 

(20,2%) se explică prin faptul că un număr 
foarte mare de maghiari calvinişti locuiau în 
oraşele din centrul şi vestul ţării. În cadrul 
provinciilor cu tradiţie reformată situaţia era 
următoarea: în Transilvania 79,4% locuiau în 
mediul rural şi 20,6% în cel urban, în Crişana- 
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Maramureş 67,7% trăiau în sate şi 32,3% 
în oraşe, în Banat 64,6% locuiau în mediul rural 
şi 35,4% în cel urban. În celelalte provincii 
istorice, cu excepţia Bucovinei unde reformaţii 
din sate reprezentau 78,1%, ponderea 
calviniştilor din mediul urban o depăşea 
substanţial pe cea din mediul rural: 84,5% în 
Basarabia, 92,8% în Dobrogea, 74,8% în 
Moldova, 88,5% în Muntenia şi 74,4% în 
Oltenia. Această situaţie din provinciile 
Vechiului Regat se explică şi prin alegerea 
oraşelor de aici ca loc de domiciliu de către 
populaţia venită din provinciile româneşti aflate 
în cadrul Imperiului Austriac.  

Politica de îngrădire a cultelor declanşată 
de regimul comunist ajuns la cârma României în 
anul 1948, s-a concretizat prin desfiinţarea 
Episcopiei de Piatra Craiului. Au protestat atât 
episcopul de Piatra Craiului, István Sulyók, cât 
şi cel al Ardealului, Károly Nagy. Aceştia 
considerau politica regimului instaurat la cârma 
ţării ca fiind discriminatorie şi fascistă. În 
perioada comunistă, cu toate protestele, 
Biserica Reformată din România şi-a pierdut 
cea mai mare parte a patrimoniului. 

Următorul recensământ care a vizat şi 
situaţia confesională a populaţiei a avut loc în 
anul 1992. La acea dată reformaţii numărau 
802.454 persoane (Fig. 2) şi reprezentau 3,51% 
din populaţia a României. Prin această pondere 

populaţia reformată se plasa pe locul trei în 
structura pe religii a României, după cea 
ortodoxă (cu aproximativ 87%) şi romano-
catolică (5%). Şi în anul 1992, ca şi în 1930, 
concentrări mai mari ale credincioşilor reformaţi 
se înregistrau în Transilvania (66,86% din 
întreaga populaţie calvinistă a ţării), Crişana-

Maramureş (30,06%) şi Banat (2,34%). Între 
judeţele acestor provincii istorice, prin număr şi 
pondere ridicate se detaşau: Mureş, cu 174.616 
de credincioşi reformaţi (28,62% din locuitorii 
judeţului), Bihor, cu 124.580 (19,50%) 
credincioşi, Cluj, cu 103.837 (14,10%), 
Covasna, cu 79.802 (34,21%, Satu Mare, cu 
76.614 (19,11%), Sălaj, cu 54.175 (20,30%) , 
Harghita, cu 44.558 (12,79%) şi Maramureş, cu 
24.654 (4,56%).  

Faţă de anul 1930, la recensământul din 
1992, 54,69% din populaţia calvinistă locuia în 
mediul urban (procente asemănătoare cu 
ponderea populaţiei urbane a României) (Fig. 
3). Cu excepţia Transilvaniei (53,42%), în toate  
celelalte provincii istorice ponderea populaţiei 
reformate din mediul urban se ridica peste 

media acestei confesiuni din România: 89,52% 
în Muntenia, 88,93% în Dobrogea, 87,08% 
Moldova, 71,49% în Banat, 65,71% în Oltenia şi 
55,44% în Crişana-Maramureş. Ponderea foarte 
ridicată a populaţiei urbane calviniste din 
provinciile istorice ale Vechiului Regat se 
explică prin alegerea ca loc de domiciliu a 
oraşelor de către cei care, din motive 
economice sau obligaţi de repartiţiile 
guvernamentale, au părăsit regiunile 
tradiţionale. Aici au dus la o uşoară modificare a 
structurii confesionale şi au îmbunătăţit 
arhitectura prin cele câteva locaşuri de cult 
reformate ridicate de aceştia.  

Analizând structura etnică a populaţiei 
reformate din anul 1992 se constată că ea era 
constituită în proporţie de 95,37% din 
credincioşi de naţionalitate maghiară, 2,19% 
rromă, 2,01% română, 0,34% germană etc. 
Această situaţie indică ponderea mare a lor în  
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judeţele cu o semnificativă populaţie maghiară 
(Mureş, Bihor, Cluj, Covasna, Satu Mare, Sălaj, 
Harghita etc.).  

Din punct de vedere administrativ intern, 
în anul 1992, ca şi în prezent

4)
, credincioşii 

reformaţi de pe teritoriul României, grupaţi pe 
parohii şi protopopiate, erau arondaţi celor două 
eparhii: Episcopiei Ardealului, cu sediul la Cluj-
Napoca, şi Episcopiei Piatra Craiului, pentru 
regiunea Crişana, cu scaunul la Oradea. 

La recensământul din anul 2002, numărul 
adepţilor Bisericii Reformate din România era 
de 701.077 persoane, valoare uşor mai 
coborâtă chiar faţă de cea din anul 1930 
(710.706 persoane). Această reducere produsă 
în intervalul 1992-2002 a fost cauzată atât de 

bilanţul natural negativ al populaţiei României 
cât şi de intensa emigrare a populaţiei din 
centrul şi vestul ţării, inclusiv cea maghiară, 
spre Ungaria şi Europa Occidentală.  

În anul 2002, distribuţia reformaţilor în 
judeţe era următoarea: 157.046 credincioşi 
(27,03% din populaţia judeţului) în Mureş, 
108.769 (18,12%) în Bihor, 86.811 (12,35%) în 
Cluj, 74.312 (33,40%) în Covasna, 68.619 
(18,68%) în Satu Mare, 48.452 (19,53%) în 
Sălaj, 41.269 (12,65%) în Harghita, 20.808 
(4,07%) în Maramureş, 14.805 (3,86%) în Alba, 
14.489 (2,45%) în Braşov, 14.398 (4,61%) în 
Bistriţa-Năsăud, 12.962 (1,91%) în Timiş, 
12.359 (2,67%) în Arad şi 11.466 (2,36%) în 
Hunedoara (fig. 4). În celelalte judeţe numărul 
lor era sub 10.000 credincioşi. De semnalat 
faptul că, exceptând Municipiul Bucureşti (cu 
1.880 persoane), în actualele judeţe care au 
aparţinut teritoriului Vechiului Regat numărul 
reformaţilor a fost foarte redus (sub 1.000 
credincioşi: 310 credincioşi în Argeş, 287 în 
Constanţa, 219 în Prahova, 162 în Bacău, 157 
în Dolj, 111 în Mehedinţi, 101 în Iaşi, 40 în 
Tulcea, 35 în Vaslui etc.). 

4) Conform statutului adoptat la 5 decembrie 2007, 
în Biserica Reformată din România, parohiile, 
protopopiatele şi eparhiile sunt persoane juridice cu drept 
de autoguvernare. Înfiinţarea parohiilor se face prin voinţa 
exprimată a credincioşilor care trăiesc pe un anumit teritoriu 
administrativ bine delimitat, cu aprobarea forurilor 
bisericeşti superioare, iar desfiinţarea se face tot prin 
hotărârea membrilor Adunării Generale Parohiale. 
Înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea delimitării teritoriale 
a protopopiatelor se face prin hotărârea Adunării Generale 
Eparhiale, iar cea a eparhiilor se face prin hotărârea 
Sinodului Bisericii Reformate din România. 

Fig. 4. Populaţia reformată din judeţele României în anul 2002. 
A. Ponderea: 1, sub 1%; 2, 1-10%; 3, 10-20%; 4, 20-30%; 5, peste 30%. B. Numărul: 1, sub 
1.000 persoane; 2, 1.000-50.000; 3, 50.000-100.000; 4, 100.000-150.000; 5, peste 150.000. 
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Între oraşe, prin numărul ridicat al 
populaţiei de confesiune reformată se 
remarcau: Târgu Mureş, cu 45.104 credincioşi, 
Cluj-Napoca, cu 38.779, Oradea, cu 33.800, 
Sfântu Gheorghe, cu, Satu Mare, cu 22.475, 
Odorheiu Secuiesc, cu 11.138, Zalău, cu 9.591, 
Baia Mare, cu 9.576, Braşov, cu 7.193, Reghin, 
cu 7.188, Timişoara, cu 6.209, Arad, cu 5.406  
şi Covasna, cu 5.246. 

Concluzii: a) în perioada 1930-2002 
dinamica populaţiei reformate din România, 
constituită predominant din etnici maghiari, a 
fost iniţial ascendentă, iar apoi, după anul 1992, 
descendentă; b) la începutul secolului XXI, ca şi 
în perioada interbelică, cele mai mari 
concentrări ale acesteia se găseau în judeţele 
din Transilvania (Mureş, Cluj, Covasna, Sălaj, 
Harghita), Crişana-Maramureş (Bihor, Satu 
Mare, Maramureş) şi Banat (Timiş); c) în acest 
interval se produce o modificare a ponderii pe 
medii de habitat, în ultimele decenii devenind 
majoritară populaţia calvinistă din oraşe. 
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Introducere 

Componentă esenţială în cadrul 
sistemelor teritoriale, datorită multifuncţionalităţii 
lor şi a capacităţii de a menţine şi de a optimiza 
calitatea vieţii urbane, spaţiile verzi se constituie 
în elemente vitale în existenţa zonelor 
rezidenţiale urbane. 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 
dispune de 3.541.490 mp de spaţii verzi, cu un 
indicator de 11,44 mp/locuitor, valoare 
inferioară celei medii de la nivelul întregii 
Capitale. Cele 25 de parcuri ale sectorului (Fig. 
1) reprezintă cca. 25 % din totalul suprafeţei 
spaţiilor verzi de la nivel de sector, cu o 
suprafaţă de 889.395 mp (PMB, 2008). 
Parcurile Sectorului 2 au o distribuţie inegală în 
cadrul teritoriului, cele mai însemnate suprafeţe 
concentrându-se în partea de nord şi de est a 
acestuia, de-a lungul sau în apropierea salbei 
de lacuri a râului Colentina. 

Indicatorul de spaţiu verde de tip parc are 
o valoare de 2.87 mp/cap de locuitor, sub media 
de 3.3 mp/cap de locuitor înregistrată la nivelul 
Bucureştiului, iar Sectorul 2 se situează pe locul 
4 într-un clasament al sectoarelor Capitalei 
privind acest indicator, cu un deficit de aprox. 2 
mp spaţiu verde de tip parc/locuitor faţă de 
valoarea cea mai ridicată, întâlnită în cazul 
Sectorului 1 (5,85 mp spaţiu verde de tip parc/
loc.).  

În contextul teritorial al sistemului reprezentat 
de Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, studiul 
îşi propune evaluarea spaţiilor verzi înregistrate 
ca parcuri în statistica administraţiei publice 
locale de sector, pentru analizarea corectitudinii 
stabilirii acestei titulaturi pentru unităţile spaţiale 
analizate şi pentru înţelegerea rolului spaţiilor 
verzi urbane de tip parc în procesul de 
revitalizare a spaţiilor rezidenţiale urbane.  

 
Metodologie 

 
Pentru îndeplinirea obiectivelor studiului, 

analiza parcurilor din Sectorul 2 se bazează pe 
o abordare calitativă, prin evaluarea acestora 
conform unor criterii prestabilite, considerate ca 
factori importanţi în capacitatea spaţiilor verzi 
de a se manifesta în îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
Astfel, au fost evaluate mărimea sau suprafaţa 
parcurilor, exprimată în metri pătraţi, 
accesibilitatea în cadrul cartierului, dar şi la 
nivel de sector, şi funcţionalitatea, prin prezenţa 
şi starea dotărilor specifice pentru recreere şi 
agrement.  

În acelaşi timp, surprinderea diferitelor 
disfuncţionalităţi cu care se confruntă parcurile 
reprezintă un element important al analizei, prin 
restrictivităţile pe care le impun în îndeplinirea 
rolurilor complexe ale spaţiilor verzi de tip parc 
în cadrul spaţiilor urbane actuale. 

SPAŢIILE VERZI DE TIP PARC ŞI REVITALIZAREA  
SPAŢIILOR REZIDENŢIALE URBANE. 

STUDIU DE CAZ: SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

Drd. Mirela PARASCHIV, drd. Silvia DUMITRAŞCU  
mirela.paraschiv@ymail.com 

Green spaces and residential urban areas revitalization. Cities define a highly vulnerable 
environment based on the external interventions and the dynamics of the internal changes characteristic to 
urban territorial systems. In the context of integrated urban planning projects, green spaces provide the 
necessary support in the regeneration of destructured areas and the general development of the system. 
However, the extent to which urban green space contributes to the improvement of the quality of life is 
restricted by a series of factors like: accessibility, the quality and diversity of the vegetation, the presence/
absence of natural or anthropic lakes, the size of the space etc. In this sense, the aim of the study is to 
highlight the main categories of green spaces in the Bucharest municipality and provide relevant metrics of 
their contribution in revitalizing residential urban areas at the level of sector 2 of the Romanian capital. 
Furthermore, the functional performance between various types of urban green and their print signaled at 
the local level of neighborhoods are essential clues defining the level of satisfaction of the resident 
population. For this reason, the study could be considered by the decision factors as a useful support 
material that outlines the optimal urban green space planning perspectives. 
 

Key words: urban green spaces, parks, residential urban revitalization 
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Fig. 1. Localizarea 
parcurilor din sectorul 2 

Fig. 2. Impactul parcurilor 
în revitalizarea cartierelor 

rezidenţiale  
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Pentru a evalua calitatea de parcuri a 
spaţiilor verzi înregistrate sub această titulatură 
la nivelul sectorului, a fost considerată 
terminologia consemnată în Legea nr. 313/2009 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 
verzi din zonelor urbane. Astfel, spaţiul verde 
este definit ca fiind acea "zonă verde în cadrul 
oraşelor şi municipiilor, definită ca o reţea 
mozaicată sau un sistem de ecosisteme 
seminaturale, al cărei specific este determinat 
de vegetaţie (lemnoasă, arborescentă, 
arbustivă, floricolă şi erbacee)". Din aceeaşi 
perspectivă, parcul este "spaţiul verde, cu 
suprafaţă de minimum un hectar, format dintr-
un cadru vegetal specific şi din zone construite, 
cuprinzând dotări şi echipări destinate 
activităţilor cultural-educative, sportive sau 
recreative pentru populaţie ". 

 
Rezultate 

 
Ţinând cont de legislaţia în vigoare, doar 

60 % (15 unităţi) dintre spaţiile verzi declarate 
ca fiind parcuri îndeplinesc criteriul minim impus 
privind suprafaţa, factor ce intervine decisiv în 
posibilităţile acestora de a contribui la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului specific 
urban. 

În acest sens, evaluarea parcurilor din 
Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a condus la 
gruparea acestora în trei categorii, în funcţie de 
impactul pe care îl au în privinţa revitalizării 
cartierelor deservite. În categoria impact mare 
de revitalizare (Fig. 2) sunt incluse nouă parcuri 
(Morarilor, Florilor, Naţional, Motodrom, 

Plumbuita, Tei, Circului, Ion Voicu, Grădina 
Icoanei), reprezentând 36 % dintre spaţiile verzi 
de tip parc ale sectorului, în timp ce în celelalte 
două categorii se încadrează în mod egal restul 
de parcuri. Astfel, parcurile Cosmos, Boziorului, 
Ottoi Călin, Ciurea, Nichita Stănescu, Lunca 
Florilor, Ronda şi Cinema Floreasca 
(reprezentând 32 % din total) au impact mediu 
de revitalizare, iar Ostrov, Titus Ozon, Petricani, 
Verdi, Păsărari, Obor, Tolbuhin şi Izvorul Rece 
au o contribuţie scăzută în revitalizarea spaţiilor 
rezidenţiale (impact scăzut de revitalizare). 

Rezultatele analizei de detaliu pun în 
evidenţă caracteristici ce diferenţiază spaţiile 
verzi de tip parc ale Sectorului 2 în funcţie de 
categoria de revitalizare în care se încadrează. 

Parcuri cu impact scăzut de revitalizare. 
Particularităţile evidenţiate prin intermediul 
criteriilor luate în consideraţie pentru 
clasificarea parcurilor aparţinând arealului de 
studiu impun conturarea direcţiilor de 
organizare şi de amenajare optimă a spaţiilor 
verzi de acest tip. 

Parcurile care nu-şi îndeplinesc eficient 
rolul la nivelul cartierelor pe care le deservesc 
se caracterizează prin suprafeţe medii şi mici 
(Tabel 1), aflate în jurul valorii de un hectar 
(parcurile Obor, Titus Ozon, Verdi). Având la 
bază specificul impus de mărime, aceste parcuri 
dispun de funcţionalitate medie de recreere şi 
agrement, prin dotările specifice existente. Cu 
toate acestea, se remarcă faptul că această 
funcţionalitate este frecvent redusă prin diferite 
disfuncţionalităţi. 
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IMPACT DE REVITALIZARE SCĂZUT 

Denumire Parc Localizare Suprafaţǎ (m2) 

Izvorul Rece Bd. Ferdinand - Bd. Pache Protopopescu 1735 

Petricani Str. Petricani 3800 

Tolbuhin Bd. Pache Protopopescu 8516 

Ostrov Piaţa Delfinului 9600 

Titus Ozon Bd. Gării de Est 10323 

Pǎsǎrari Piaţa Obor 11600 

Obor Piaţa Obor 19000 

Verdi Bd. Barbu Văcărescu - Str. Rachmaninov 55400 

Tabel 1 
Caracteristici ale parcurilor cu impact scăzut de revitalizare  

Astfel, legat de dotările specifice pentru 
recreere şi agrement, în unele dintre aceste 
parcuri, precum Izvorul Rece şi Păsărari, nu 
există nici măcar locuri de joacă pentru copii, iar 
locuri special amenajate pentru câini se 

întâlnesc doar în Parcul Obor. Totodată, 
lipseşte amenajarea de terenuri de sport şi de 
spaţii pentru şahişti (cu excepţia parcurilor 
Tolbuhin şi Obor). În general, mobilierul urban 
se află într-o stare bună de întreţinere, în timp  
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ce Parcul Păsărari, situat lângă Piaţa Obor, se 
confruntă în întregime cu o stare de puternică 
degradare, iar mobilierul este învechit. 

Importante în afirmarea funcţiei specifice 
la nivel de cartier, în cazul parcurilor cu impact 
scăzut de revitalizare se remarcă absenţa unor 
elemente de estetică şi de individualizare a 
acestora în cadrul sectorului. Doar Parcul Obor 
se evidenţiază prin prezenţa monumentului 
"Crucea Independenţei". Totodată, valoarea 
acestor spaţii verzi considerate parcuri este 
diminuată prin absenţa unităţilor lacustre şi prin 
starea generală a vegetaţiei, redusă la arbori şi 
gazon (Parcurile Verdi, Ostrov, Titus Ozon, 
Petricani), cu o densitate insuficientă. Vegetaţia 
parcurilor este îmbogăţită cu elemente floristice 
sezoniere doar în parcurile Obor, Tolbuhin şi 
Izvorul Rece, iar în Parcul Păsărari aceasta se 
află într-o stare avansată de degradare. 

Alte tipuri de disfuncţionalităţi care 
limitează calitatea parcurilor este reprezentată 
de nivelul ridicat de insecuritate urbană, prin 
prezenţa frecventă a grupurilor cu 
comportament antisocial şi acte de vandalism în 
parcurile Tolbuhin, Păsărari şi Petricani. La 
aceasta se adaugă aglomeraţia generalizată, 
agitaţia permanentă dată de numărul prea mare 
de vizitatori în acelaşi interval, din cazul 
Parcului Obor, căruia i se reduce astfel 
semnificativ funcţia de recreere. 

Totodată, se remarcă problemele de 
igienă şi de depozitare necontrolată a deşeurilor 
în Parcul Păsărari, dar şi reducerea importantă 
a suprafeţei spaţiului verde, prin construcţii 
iniţiate chiar de către actorii publici, în Parcul 
Obor, unde a fost ridicată Primăria Sectorului 2, 
şi în Parcul Tolbuhin, unde o parte semnificativă 
din spaţiul verde este ocupată de clădirea şi de 
amenajările pentru Administraţia Parcului. 

În cadrul acestor parcuri ce nu 
îndeplinesc optim funcţiile complexe pe care le 
presupune statutul pe care îl deţin, Parcurile 
Ostrov şi Izvorul Rece se disting prin 
caracteristici neconforme cu titulatura de parc, 
având chiar şi amplasare tipică de scuar, în 
zone intens circulate. De aceea, se impune, la 
nivelul întregului sector şi al Capitalei, 
reconsiderarea spaţiilor verzi declarate parcuri 
şi încadrarea acestora în tipologii conforme cu 
particularităţile pe care le prezintă. 

Accesibilitatea, criteriu important în 
definirea valorii şi funcţionalităţii spaţiilor verzi 
de tip parc, este caracterizată de diferenţieri. 
Astfel, Parcul Ostrov dispune de nivelul cel mai 
redus de accesibilitate la nivel de cartier, 
parcurile Petricani, Verdi şi Păsărari au o 

accesibilitate bună, în timp ce aceasta este 
foarte bună în cazul celorlalte parcuri ale 
acestei categorii de revitalizare – parcurile 
Obor, Izvorul Rece, Tolbuhin, Titus Ozon.  

Parcuri cu impact mediu de revitalizare. 
Spaţiile verzi de tip parc cu o influenţă medie în 
procesul de revitalizare al cartierelor deservite 
au predominant suprafeţe sub limita de un 
hectar (Tabel 2), doar parcurile Cinema 
Floreasca şi Lunca Florilor dispunând de 
mărime optimă pentru satisfacerea integrală a 
funcţiilor specifice. De aceea, la nivel general, 
parcurile acestei categorii dispun de 
funcţionalitate medie, prin dotări parţiale pentru 
recreere şi agrement. Astfel, doar o parte dintre 
parcuri prezintă amenajări de tipul locurilor de 
joacă pentru copii (parcurile Boziorului, Ottoi 
Călin, Ciurea, Nichita Stănescu) şi a terenurilor 
de sport (parcurile Cosmos, Lunca Florilor, 
Cinema Floreasca). În acelaşi timp, mobilierul 
urban specific este modern sau mai vechi, dar 
aflat în stare bună de întreţinere, iar vegetaţia 
este adaptată sezonier, aflată în stare bună şi 
foarte bună de conservare (parcurile Cosmos şi 
Ciurea). 

La nivelul acestei categorii de parcuri 
apar disfuncţionalităţi în diminuarea valorii 
complexe a acestora, prin absenţa locurilor 
amenajate special pentru câini, a unităţilor 
lacustre naturale sau artificiale şi prin lipsa unor 
elemente de estetică şi de individualizare în 
cadrul sectorului. De asemenea, există acţiuni 
de reducere a suprafeţei spaţiului verde, în 
parcurile Cosmos şi Ciurea, unde au fost 
amplasate sediul Poliţiei Comunitare Sector 2, 
respectiv un punct de lucru al unei firme de 
întreţinere reţele şi drumuri. În cazul Parcului 
Cosmos se semnalează şi probleme de igienă 
şi de depozitare a deşeurilor, atât în zona 
toaletelor publice, cât şi pe alei sau pe spaţiul 
verde.  

Cu toate că se remarcă localizarea 
generală în aria pericentrală a Sectorului 2, 
parcurile au predominant accesibilitate bună 
doar la nivel de cartier, prin deservirea directă a 
zonei rezidenţiale în care sunt situate, tocmai ca 
urmare a amplasării lor în interiorul acesteia, la 
depărtare de arterele majore de circulaţie, aşa 
cum este cazul parcurilor Boziorului, Ottoi Călin, 
Nichita Stănescu, Ciurea, Lunca Florilor şi 
Ronda. Prin aceste particularităţi se impune şi 
deservirea unui număr redus de cartiere în 
cadrul sectorului, cu deservirea principală a 
anumitor porţiuni de cartier. 
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Parcuri cu impact mare de revitalizare. 
Spaţiile verzi de tip parc din Sectorul 2 al 
Municipiului Bucureşti care manifestă cea mai 
ridicată influenţă în revitalizarea spaţiilor 
rezidenţiale şi creşterea calităţii vieţii urbane în 
cadrul cartierelor, au suprafeţele cele mai 
însemnate (Tabel 3), cum este cazul parcurilor 
Morarilor, Naţional, Plumbuita şi Circului, şi se 
individualizează printr-o funcţionalitate 
complexă. 

Din perspectiva dotărilor pentru recreere 
şi agrement, acestea sunt complete, astfel încât 
în toate parcurile sunt amenajate locuri de 

joacă, spaţii speciale pentru câini, terenuri de 
sport şi spaţii pentru şahişti, iar mobilierul urban 
este modern, aflat într-o stare foarte bună de 
întreţinere, în special în parcurile Naţional, 
Morarilor, Circului şi Motodrom. 

Parcurile din această categorie se 
particularizează prin elemente de estetică şi de 
individualizare precum fântânile arteziene, în 
parcurile Plumbuita, Ion Voicu, Grădina Icoanei, 
monumentele statuare (parcurile Florilor şi Ion 
Voicu), sau instalaţiile muzicale speciale, 
întâlnite în parcurile Motodrom şi Plumbuita. 
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IMPACT DE REVITALIZARE MEDIU 

Denumire Parc Localizare Suprafaţǎ (m2) 

Boziorului Str Bozioru 1092 

Nichita Stǎnescu Str. Cloşani 2027 

Ottoi Cǎlin Bd. Dr. Ottoi Călin 2820 

Ronda Str. Ronda – Str. Mecet 2970 

Ciurea Str. Ciurea - Vatra Luminoasă 7108 

Cosmos Str. Pantelimon 9400 

Cinema Floreasca Str. Glinka – Str. Garibaldi 16830 

Lunca Florilor Str. Vasile Stolnicu 27000 

Tabel 2 
Caracteristici ale parcurilor cu impact mediu de revitalizare  

IMPACT DE REVITALIZARE RIDICAT 

Denumire Parc Localizare Suprafaţǎ (m2) 
Grǎdina Icoanei Str. Pictor Verona 9204 

Ion Voicu Str. Polonă 10062 

Florilor (Hăţişului) Str. Pantelimon 37700 

Motodrom Str. Fundeni 37997 

Naţional Bd. Basarabia 67740 

Tei Bd. Lacul Tei – Bd. Dna. Ghica 85118 

Morarilor Str. Pantelimon – Str. Morarilor – Str. Bodeşti 112792 

Tonola (Circului) Bd. Şt. Cel Mare 143808 

Plumbuita Bd. Dna. Ghica - Plumbuita 316471 

Tabel 3 
Caracteristici ale parcurilor cu impact ridicat de revitalizare  

Unităţile lacustre, artificiale, în cazul 
parcurilor din interiorul sectorului (parcurile 
Naţional şi Morarilor), şi naturale, pentru 
parcurile amenajate de-a lungul salbei de lacuri 
a Colentinei (parcurile Plumbuita, Tei, Circului), 
prezintă o contribuţie importantă în 
funcţionalitatea complexă a acestor parcuri şi în 
revitalizarea cartierelor şi creşterea calităţii vieţii 
urbane în întregul sector. Aceste unităţi lacustre 

necesită însă acţiuni de valorificare mai intensă, 
cu respectarea principiilor de gestiune şi de 
amenajare durabilă. 

În acelaşi timp, vegetaţia ce compune 
aceste spaţii verzi este complexă, adaptată 
sezonier, şi se află într-o stare foarte bună de 
conservare, datorită iniţierii permanente de 
lucrări specifice de întreţinere, mai ales în cazul 
parcurilor Morarilor, Florilor, Motodrom şi 
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 Circului. 
Odată cu înregistrarea extrem de redusă 

a unor disfuncţionalităţi punctuale, parcurile 
acestei categorii se evidenţiază şi prin 
respectarea evidentă a unui plan specific de 
amenajare, iar în unele cazuri, aşa cum este în 
Parcul Morarilor, planul peisagistic este chiar 
afişat, spre informare.  

Deşi sunt caracterizate de localizarea 
generală la periferia sectorului – cazul parcurilor 
Morarilor, Florilor, Motodrom, Plumbuita, Tei, o 
parte dintre parcurile cu impact mare de 
revitalizare a spaţiului urban este situată şi în 
zona pericentrală (parcurile Naţional şi Circului) 
sau centrală – parcurile Ion Voicu şi Grădina 
Icoanei.  

În privinţa accesibilităţii, existenţa mai 
multor intrări le conferă accesibilitate foarte 
bună la nivel de cartier, dar dispun de 
accesibilitate bună şi la nivel de sector, în 
special parcurile Morarilor, Florilor, Naţional, 
Plumbuita şi Circului, datorită apropierii de 
artere majore de circulaţie, deservite de 
mijloace de transport în comun. În cazul 
parcurilor celor mai complexe din cadrul 
Sectorului 2 se constată şi o creştere a 
numărului de cartiere deservite, cum este 
exemplul parcurilor Morarilor şi Florilor care 
deservesc cartierele Pantelimon şi Baicului, iar 
Parcul Circului deserveşte chiar cartierele 
Floreasca, Tei, Ştefan cel Mare şi Obor. 

 
Concluzii 

 
Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti se 

caracterizează prin predominarea spaţiilor verzi 
de tip parc cu impact mare (36 % din total) în 
revitalizarea spaţiilor urbane cu funcţionalitate 
rezidenţială. Parcurile aparţinând acestei 
categorii au predominant suprafeţe ce depăşesc 
limita minimă de un hectar, dispun de 
accesibilitate generală bună şi valoare 
funcţională ridicată, astfel încât au un rol 
important în deservirea populaţiei prin funcţia de 
recreere şi de agrement.  

Cu toate acestea, dintre cele 25 de 
parcuri incluse în statistica Primăriei Sectorului 
2, există cazuri care nu se încadrează în limita 
minimă de suprafaţă de 10.000 mp, stabilită prin 
Legea 313/2009. Astfel, în privinţa parcurilor 
Tolbuhin, Petricani, Izvorul Rece, Ostrov, 
Boziorului, Nichita Stănescu, Ottoi Călin şi 
Ronda, diferitele aspecte identificate privind 
funcţionalitatea deficitară a acestora justifică 
necesitatea considerării acestora în alte 
categorii de spaţii verzi (scuar sau grădină de 

cartier). 
Valoarea redusă a indicelui de spaţiu 

verde de tip parc/cap de locuitor semnalează 
necesitatea eficientizării managementului 
urban, în sensul valorificării potenţialului natural 
oferit de salba de lacuri din nordul capitalei, dar 
şi a terenurilor virane, pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii şi a imaginii urbane a Sectorului 2 
al Capitalei. 

 
* * * * * 

 
Studiu realizat cu sprijinul financiar al 

proiectului POSDRU 107/1.5/S/80765 din cadrul 
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Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
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Introducere 
 
Evoluţia umanizării Depresiunii Petroşani 

poate fi divizată în două etape determinate de 
diferite activitǎţi economice (Conea I., Tufescu 
V., 1968). Prima etapă de populare, cea rurală, 
a marcat apariţia primelor aşezări umane din 
depresiune reprezentate de sate de mici 
dimensiuni a căror prezenţă s-a datorat 
activităţii agropastorale.

 
 A doua etapă, cea 

industrială, a impus cele mai profunde 
schimbări în procesul umanizării depresiunii, 
respectiv o urbanizare accelerată şi o creştere 
progresivă a populaţiei, schimbări care s-au 
datorat valorificării resurselor de cărbune şi a 
transformărilor socio-economice pe care 
aceasta le-a presupus. Deşi activitatea minieră 
debutează în anul 1840, cele mai mari 
transformări în morfologia oraşelor au avut loc 
odată cu intensificarea procesului de producţie, 
evidenţiat de creşterea perimetrelor miniere şi 
de evoluţia tehnicilor de exploatare a 
cărbunelui, care au impus şi dezvoltarea 
infrastructurii generale necesară pentru a 
susţine  industria extractivă (ex. crearea reţelei 
de transport).                      

În perioada regimului comunist procesul 
de industrizare a fost etapizat. A vizat iniţial 
crerea bazei industriale la nivel macroteritorial, 
pentru ca ulterior aceasta să se axeze pe 
întărirea rolului noilor unităţi administrativ-
teritoriale (judeţe). Procesul de industrializare a 
fost  implementat de la nivelul superior 
(reşedinţe de judeţ) la spaţiile funcţionale de 

ranguri inferioare. Aceasta a reprezentat etapa 
dezvoltării cu precădere a oraşelor mijlocii şi 
mici din cadrul fiecărui judeţ, materalizată în 
creşterea rolului acestor oraşe în polarizarea 
spaţiului geografic (Ianoş I., Popescu Claudia, 
Tălângă C., 1988, p.69). 

Judeţul Hunedoara, care se numără 
printre cele mai industrializate judeţe din ţară, 
se constituie ca un exemplu elocvent al 
etapizării dezvoltării industriei, cele mai multe 
oraşe din cadrul depresiunii fiind create în 
perioada comunistă. Prezenţa resurselor de 
cărbune pe o suprafaţă extinsă (1032 kmp), 
precum şi iniţierea primelor acţiuni de 
valorificare a resurselor de subsol din a doua 
parte a sec. al XIX-lea, s-au constituit ca 
premise favorabile ale continuităţii şi 
intensificării procesului de industrializare la 
nivelul aşezărilor din depresiune în perioada 
regimului totalitar, depresiunea devenind astfel 
o zonă puternic industrializată, fapt care a 
determinat şi monospecializarea sa economică. 
Dezvoltarea industriei extractive a fost unul 
dintre elementele care a influenţat modelarea 
configuraţiei spaţiale a oraşelor din depresiune.  
 

Evoluţia spaţio-configurativă a aşezărilor 
urbane 

 
Deschiderea perimetrelor miniere în 

majoritatea localităţilor din depresiune a impus 
două deziderate majore: necesitatea unui 
număr impresionant de forţă de muncă şi 
asigurarea de locuinţe pentru muncitori. Trebuie  
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menţionat, faptul că înainte de deschiderea 
exploatărilor miniere, depresiunea era slab 
populată, iar aşezările umane erau reprezentate 
de sate răsfirate de mici dimensiuni, răspândite 
mai ales în zonele piemontană şi montană în 
apropierea terenurilor cu fâneţe şi păşuni 
(Cândea Melinda, 1996). 

Evoluţia umanizării în etapa industrială a 
cunoscut două momente cu intensităţi diferite 
ale căror efecte s-au oglindit şi în modelarea 
configuraţiei reţelei de aşezări: în perioada când 
zona era alipită Imperiul Austro-Ungar, pentru a 
se asigura necesarul de forţă de muncă 
calificată, depresiunea a fost colonizată cu 
etnici proveniţi din toate regiunile imperiului. 
Autorităţile austro-ungare au pus bazele 
dezvoltări industriei extractive prin investiţii 
semnificative în mecanizarea procesului de 
exploatare pentru asigurarea unei producţii mai 
mari. În perioada comunistă când exploatările 
miniere au intrat în proprietatea statului, au fost 
deschise noi perimetre de exploatare, fiind 
atrasă în acest scop forţă de muncă din toate 
provinciile istorice ale ţării. 

Cele două momente istorice au marcat 
schimbări în ceea ce priveşte modul de 
organizare a spaţiului urban din depresiune, cea 
mai evidentă amprentă a activităţii miniere fiind 
remarcată în structura ansamblurilor 
rezidenţiale constituite predominant din colonii 
(cartiere muncitoreşti) (Iancu,Merciu, 2010, p. 
143). 

La nivelul spaţiului urban, din punct de 
vedere istoric, se pot distinge două tipuri de 
colonii care au marcat practic formarea şi  
evoluţia oraşelor din Valea Jiului superior: 

- prima etapă a avut loc în perioada de 
ocupaţie hasburgică şi a fost marcată de 
construirea colonii al căror aspect trăda 
caracteristicile unui spaţiu cu profund caracter 
rural; acestea erau alcătuite predominant din 
case din cărămidă de mici dimensiuni (două-trei 
camere) cu un singur nivel. Din punct de vedere 
arhitectural şi etnografic acestea se încadrează 
în tipul de ―case de colonie‖. Deschiderea unor 
noi perimetre miniere şi necesitatea  asigurării 
transportului cărbunelui spre zonele de consum 
a favorizat intensificarea construcţiei de colonii. 
Realizarea liniei ferate Petroşani-Simeria şi 
ulterior a liniei secundare Petroşani- Lupeni, pe 
lângă avantajul de a asigura transportul 
cărbunelui spre centrele de consum, a îndeplinit 
şi un rol decisiv în extinderea zonei rezidenţiale 
(mai ales a oraşului Petroşani). Construirea căii 
ferate a accelerat dezvoltarea industriei 
extractive în bazinul carbonifer Petroşani şi a 

favorizat apariţia pe harta depresiunii a 
numeroase centre miniere ce au fost încadrate 
în scurt timp ca oraşe. Importanţa căii ferate, ca 
sistem de transport, a fost deosebită deoarece 
până la construirea liniei ferate Petroşani –
Simeria, depresiune era o zonă izolată.  

Coloniile vechi sunt prezente şi astăzi în 
peisajul urban al depresiunii, constituindu-se ca  
adevărate enclave în zonele rezidenţiale. În 
etapa actuală vechile colonii au o valoare  
simbolică deoarece fac trimite la perioada de 
început a activităţii extractive, fiind o mărturie 
vie a culturii miniere. 

- a două etapă în evoluţia zonelor 
rezidenţiale are loc când valorificarea şi 
exploatarea resurselor de cărbune a intrat sub 
coordonarea regimului comunist; începând cu 
anii „50 s-a luat decizia de a se construi blocuri 
de locuinţe cu apartamente (Gh. Gheorghiu-
Dej,1955 citat de Nicolae Dunăre et al., p. 140): 
cele mai vechi date privind construirea 
ansamblurilor rezidenţiale în  Valea Jiului 
superior menţionează că în anul 1950 au fost 
construite 62 de apartamente şi 4 cămine, în 
1951 - 118 apartamente şi 18 cămine, în 1952-
900 de apartamente şi 4 cămine) care ofereau 
condiţii mai bune de viaţă pentru muncitori. 
Ansamblurile rezidenţiale moderne au fost 
construite în apropierea exploatărilor 
carbonifere şi sunt formate din cartiere noi 
muncitoreşti. Din punct de vedere al aspectului 
arhitectural, al dotărilor şi al dimensiunilor, noile 
complexe rezidenţiale contrastează cu vechile 
colonii muncitoreşti. 

De regulă, noile ansambluri rezidenţiale 
nu se interferează cu coloniile vechi, deoarece 
sunt situaţii când, între cele două tipuri de 
colonii există delimitări marcate de elemente de 
infrastructură generală ex. cale ferată ( în cadrul 
municipiul Petroşani vechea colonie este 
despărţită de „oraşul nou‖ prin calea ferată 
Bumbeşti-Livezeni-Fig. 1).   

De asemenea, sunt şi situaţii când 
vechile colonii au o structură dispersată şi sunt 
situate la o oarecare distanţă faţă de 
ansamblurile rezidenţiale moderne (ex. coloniile 
Bosnia şi Saşa din cadrul municipiului 
Petroşani). Situarea relativ izolată a unor colonii 
faţă de oraşe se datorează evoluţiei spaţiale, 
care în anumite etape a marcat diferite areale 
pretabile într-o mai mare măsură ridicării 
construcţiilor.  

S-a încercat evitarea zonelor cu risc mare 
de inundabilitate, deşi condiţiile locale de relief 
impun restricţii severe în dimensionarea şi mai 
ales în extinderea spaţiului construit din cauza 
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îngustării relativ mici  a depresiunii în anumite 
areale datorită mărginirii de către masivele 
montane pe toate laturile sale (în dreptul 
localităţilor Câmpu lui Neag şi Câmpuşel 
lăţimea depresiunii înregistrează cele mai mici 
valori circa 2 km faţă de partea de est a 
depresiunii unde se înregistrează maximum de 
extensiune în lăţime: 9 km) (Geografia 
României, 1987, p.306). Astfel, cele mai multe 
aşezări urbane au găsit cel mai bun 
amplasament pe terasele Jiului de Vest şi de 
Est, care în anumite cazuri din cauza creşterii 
debitului râurilor, ca urmare a precipitaţiilor mai 
abundente din timpul toamnei, determină 
inundarea unor cartiere (ex. Aeroport – 
municipiul Petroşani). 

 Din punct de vedere arhitectural, ―stilul 
comunist‖ este larg întâlnit în toate oraşele, 
reperabil prin maniera de construcţie a 
blocurilor care au structuri identice fără a 
cunoaşte o serie de ornamentaţii de ordin 
estetic, reflectând totodată manieră raţionalistă 
de construcţie (apartamentele sunt de mici 
dimensiuni, putând fi comparate cu nişte „cutii 
de chibrituri‖). Acest fapt a determinat 
încadrarea acestui stil în arhitectura raţionalistă.  
Dotările privind infrastructura edilitară uneori 

sunt absente, fapt care se regăseşte şi în 
prezent în unele cartiere ale oraşelor, spaţiile 
verzi sunt limitate ca extensiune în interiorul 
spaţiul urban.  

În cadrul oraşului Vulcan, în zona 
rezidenţială se individualizeză o grupare 
compactă de blocuri de dimensiuni mari, având 

Fig.2. Cartierul “Colonia” - Petroşani  
 
în medie 8-10 etaje, formând un adevărat 
cartier de blocuri înalte. Cartierul „Dallas‖ a 
primit această denumire datorită extensiunii pe 
verticală a blocurilor de locuinţe, un aspect rar 
întâlnit în oraşele din Valea Jiului (unde de 
regulă predomină blocuri cu P + 3-4 şi mai rar 5 
etaje), făcând trimitere la opulenţa spaţiului 
rezidenţial omonim american. 

Fig. 3. Cartierul “Dallas” – Lupeni  
 
De asemenea, o altă similaritate, care a 

favorizat comparaţia cu spaţiul urban american, 
este aceea că dezvoltarea oraşului Dallas s-a 
datorat exploatării unei resurse minerale petrol), 
aşa cum dezvoltarea oraşului Vulcan ca şi a 
celorlalte localităţilor urbane din depresiune s-a 
datorat exploatărilor de cărbune.  
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Blocurile din cartierul „Dallas‖ au fost 

construite într-o perioadă mai recentă, când în 
arhitectura românească s-a aplicat principiul 
utilizării spaţiului pe verticală, valorificându-se 
astfel arealul limitat pretabil pentru ridicarea 
construcţiilor. 

Raportul dintre industrializare şi 
organizarea spaţiului urban se observă în peisaj 
prin modificarea fundamentală a structurii 
interne a oraşelor ca urmare a localizării 
industriei. Pentru concentrarea urbană din 
Valea Jiului se remarcă localizarea industriei în 
alternanţă cu zonele rezidenţiale (Ianoş I., 
Popescu Claudia, Tălângă C., 1988, p.70), 
această dispunere succesiv-alternantă 
datorându-se, pe o parte, evoluţiei istorico-
teritoriale a acestora. Extinderea spaţială a 
asezărilor umane a fost determinată de 
intensificarea exploatărilor carbonifere, astfel că 
perimetrele miniere au fost înglobate în 
interiorul zonelor rezidenţiale), iar pe de altă 
parte, a fost impusă de condiţiile obiective pe 
care le oferă cadrul natural (Cucu V., 2001, 
p.82) (extensiunea redusă pe lăţime a 
depresiunii şi dezvoltarea în lungul celor două 
Jiuri, a impus forma (bi)lineară a oraşelor din 
Valea Jiului, fapt ce a determinat localizarea 
zonei industriale în alternanţă cu zona 
rezidenţială). 

Zona industrială, un alt element, pe care 
factorul economic l-a impus în peisajul urban al 
Depresiunii Petroşani, se „evidenţiază‖ prin 
elementele de infrastructură necesară pentru 
exploatarea resurselor de cărbune (turnurile 
minelor, funicularul-mijlocul de transport pe 
cablu a cărbunelui, nelipsit din peisajul industrial 
până la apariţia mijloacelor moderne de 
transport, staţia de spălare şi sortare a 
cărbunelui, calea ferată industrială care 
deserveşte mina, gurile de intrare în mină (mai 
puţin impozante în peisaj comparativ cu primele 
elemente).Zona industrială cunoaşte o 
extensiune apreciabilă la nivelul oraşelor, dacă 
se ia în considerare şi spaţiile ocupate de 
haldele de steril din apropierea minelor şi a 
terenurilor afectate de minerit prin inducerea în 
timp a procesului de subsidenţă şi prin poluarea 
terenurilor scoase din circuitul agricol.  

Zona industrială reperabilă facil datorită 
construcţiilor şi utilajelor miniere, care se impun 
în peisajul urban prin dimensiune şi extensiune, 
reprezintă marca oraşelor miniere. În cazul 
minelor închise, dotările industriale au valoare 
simbolică, elemente de arheologie industrială 
atestând pentru perioada actuală şi viitoare 
importanţa acestei ramuri economice în zonă, 

reprezentând o mărturie vie a trecutului 
industrial. 

Zona dotărilor socio-culturale prezintă 
particularitatea de a avea înscrise în limitele 
sale elemente legate de cultura minieră alături 
de clădiri care prezintă o anumită estetică sau 
care au funcţie culturală (teatru, muzee, clădiri 
declarate monumente istorice). Acest tip de 
clădiri şi în mod special, obiectivele culturale, 
aduc un plus de culoare acestor oraşe, care la 
prima vedere nu se remarcă din punct de 
vedere cultural, arhitectural sau turistic. Un 
exemplu este municipiul Petroşani a cărui 
dezvoltare economică a favorizat crearea unor 
obiective culturale reprezentative pentru zona 
analizată (Teatrul Dramatic I.D. Sârbu, Muzeul 
Mineritului). Datorită vechimii considerabile 
precum şi a particularităţii modului de 
construcţie o serie de clădiri au fost clasate ca 
monumente istorice (biserica din Lemn a 
Sânonilor- sec. XVIII-Petroşani– cea mai veche 
biserică di nzona studiată, biserica din lemn 
„Pogorârea Sf.Duh‖ – sec. XIX- Lupeni, casa 
memorială a scriitorului I.D.Sârbu 1870 - 
Petrila). 

Între aceste elemente se înscriu o serie 
de monumente comemorative care evocă istoria 
zbuciumată a minerilor. În fiecare oraş al 
depresiunii sunt monumente care 
comemorează imaginea minerului (Petroşani, 
Lupeni) sau marchează elemente tragice din 
viaţa acestora (pierderea vieţii minerilor în 
accidente de muncă - monumentul minerului din 
Vulcan) sau monumente ridicate în memoria 
minerilor care şi-au jertfit viaţa în cadrul unor 
convulsii sociale (ansamblul comemorativ de la 
Lupeni ridicat în memoria minerilor care au 
murit în timpul grevei din august 1929). 

 
Reconversia urbană o premisă a dezvoltării 

oraşelor miniere 
 

Procesul de restructurare a industriei miniere 
este o realitate actuală, care trebuie în această 
nouă etapă de dezvoltare să fie urmat de o 
schimbare a politicii de dezvoltare prin 
acordarea unor noi valenţe ‖oraşelor-
fabrică‖ (Grandi M.A., 1991) pe baza capacităţii 
de autovalorificare, reinventând noi forme de 
activitate care să presupună o reconversie a 
procesului de valorificare a capitalului fizic 
industrial, prin capacitatea sa de a crea valoare, 
nu numai în interiorul unităţii industriale, ci în 
întreaga viaţa socială care compune mistica 
valorii muncii, integrată culturii miniere (Grandi 
M.A., 1991).  
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depresiune. 

Siturile industriale pot fi transformate în 
muzee tematice ale tehnicii miniere. Prezenţa 
elementelor „create‖ de industria extractivă 
permite punerea în lumină printr-un proces de 
restaurare urbană a acestora ca elemente 
definitorii pentru istoria şi cultura zonei, 
reprezentând o modalitate superioară de 
valorificare a resurselor locale (Iancu, 2010, p. 
310). Este necesară realizarea acţiunii de 
restaurare urbană datorită extensiunii industriei 
extractive, Depresiunea Petroşani fiind cel mai 
mare bazin huilifer al ţării, aspect care îi conferă 
deopotrivă şi o importanţă naţională.  
Elementele de arheologie industrială 
favorizează totodată diversificarea funcţiilor şi 
destinaţiei de utilizare a unităţilor miniere 
nefuncţionale (Iancu, 2010, p. 311). 
Transformarea minelor închise în muzee 
tematice şi înscrierea acestora în circuitul 
turistic asigură o conservare a elementelor 
culturii miniere locale şi se constituie totodată 
ca o oportunitate de dezvoltare durabilă a 
spaţiului urban al depresiunii. Abandonarea 
unităţilor miniere determină în timp degradarea 
continuă a acestor elemente evocatoare ale 
trecutului industrial şi ar reprezenta o pierdere 
atât din punct de vedere material, cât şi cultural, 
deoarece elementele de patrimoniu tehnic şi 
industrial sunt considerate componente ale 
patrimoniului cultural naţional. Acţiunea de 
restaurare urbană este menită a evita 
degradarea construcţiilor care au intrat în 
alcătuirea minelor de cărbune precum şi 
iniţierea acţiunilor de transformare a acestora în 
spaţii culturale având ca principal scop 
expunerea elementelor de patrimoniu tehnic şi 
industrial (clădiri, maşini şi instalaţii industriale, 
unelte de muncă, structuri şi infrastructuri de 
transport, etc.). Deopotrivă, acţiunea de 
restaurare urbană trebuie să fie îndreptată şi 
asupra recondiţionării clădirilor care compun 
vechile colonii sau a ansamblurilor rezidenţiale 
moderne afectate de trecerea timpului care 
definesc valenţelor sociale ale patrimoniului 
industrial. 

Acţiunile de regenerare urbană vor avea 
şi rolul de a schimba aspectul orașelor 
industriale dominate în prezent de situri miniere 
abandonate, clădiri vechi aflate în stare de 
degradare avansată. Sunt numeroase exemple  
în ţările europene occidentale în care aplicarea 
acţiunilor de regenerare urbană  au contribuit la 
creşterea atractivităţii oraşelor industriale prin 
transformarea acestora în centre ale culturii 
industriale, elementele de arheologie industrială 

devenind atracţii turistice culturale. 
 

Concluzii 
 
Analiza din perspectiva istorico-evolutivă 

şi economică indică faptul că cele mai profunde 
schimbări în procesul umanizării depresiunii au 
fost produse în etapa industrială de populare a 
zonei.  

Activitatea minieră a determinat în timp o 
uniformizare a configuraţiei oraşelor din 
depresiune, similarităţile multiple fiind 
observabile la nivelul organizării zonelor 
industriale sau al ansamblurilor  rezidenţiale 
(nucleul de bază al formării aşezărilor urbane     
l-au reprezentat coloniile muncitoreşti). 

Deşi numeroase mine au fost închise, 
aceste elemente devin în perioada actuală 
―relicte‖ ce amintesc şi recompun trecutul 
industrial şi care, de asemenea, printr-un 
proces amplu de restaurare şi conservare pot 
deveni nuclee ale dezvoltării viitoare. 

Industrializarea a avut un impact de lungă 
durată asupra dezvoltării spaţiale şi economice 
a oraşelor din bazinul Jiului superior. 
Mecanizarea acestei ramuri economice prin 
utilizarea tehnicilor moderne de exploatare a 
fost posibilă datorită tehnicilor descoperite în 
perioada revoluţiei industriale (folosirea 
motorului pentru transportul cărbunelui) care au 
reprezentat elementele ce au contribuit la 
revoluţionarea procesului de producţie 
industrială. Astfel, se poate afirma că dotările 
tehnice de la nivelul anilor `30 utilizate în  
industria minieră din Depresiunea Petroşani 
erau de un nivel tehnic superior care au marcat 
apariţia revoluţiei industriale în depresiune într-
un interval de timp imediat următor cu 
momentul apariţiei în cadrul celorlalte ţări 
europene din care s-a difuzat revoluţia 
industrială. Totodată, industria a marcat 
trecerea de la economia agrară la cea 
industrială, încadrând depresiunea între zonele 
puternic industrializate şi urbanizate, influenţând 
în mod direct evoluţia aşezărilor umane.  

Deşi din punct de vedere arhitectural 
vechile colonii contrastrează cu ansamblurile 
rezidenţiale moderne construite în perioada 
socialistă, prezenţa celor două tipuri de cartiere 
muncitoreşti poate fi valorificată turistic 
deoarece prezenţa lor marchează în peisaj 
două etape istorice diferite în evoluţia oraşelor, 
ajutând la decodificarea istoriei acestora. Astfel,  
construirea cartierelor muncitoreşti şi extinderea 
acestora au marcat evoluţia oraşelor din 
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Arhitectura industrială a fost asimilată de 
spaţiul în care a fost creată şi a devenit un 
element definitoriu pentru oraşe miniere. 

Prezenţa cartierelor muncitoresti şi a 
zonelor industriale sunt mărturiile actuale  ale 
influenţei exercitate de industria extractivă din 
Depresiunea Petroşani  asupra organizării 
spaţiului urban în toate aspectele care o 
definesc economic, social, cultural. 

 
****************** 

Acest articol reprezintă diseminarea unei 
părţi a datelor prelucrate în cadrul contractului 
CNCSIS PN II TD nr. 194/2007. 
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Educaţia geografică în universităţile 
americane 

 
Este cunoscut faptul că universităţile din 

S.U.A. au acumulat o bogată experienţă şi în 
educaţia superioară a tinerilor care au optat 
pentru formarea în domeniul geografiei. Atuurile 
educaţiei universitare în geografia americană 
sunt: o arie curriculară vastă, care acoperă 
toate disciplinele geografiei contemporane, 
integrând, totodată, metodele şi tehnicile cele 
mai moderne ale cercetării ştiinţifice; un înalt 
grad de diversificare şi specializare curriculară a 
colegiilor şi departamentelor de geografie la 
nivelul statelor şi oraşelor, în funcţie de tradiţie, 
dar în special de cererea de pe piaţa locurilor 
de muncă (de nevoile social-economice la nivel 
de state federale şi la nivel local); flexibilitatea 
specializărilor oferite şi a programelor 
curriculare, în funcţie de schimbările în timp ale 
solicitărilor social-economice, de tendinţele din 
piaţă (reflectate de cerinţele angajatorilor); 
oportunităţile profesionale oferite, datorită 
pregătirii acestora pentru cariere certe, tot mai 
atractive şi în tot mai multe direcţii – nu numai 
pentru învăţământ –, ceea ce a generat un 
interes tot mai mare în ultimul deceniu pentru 
pregătirea superioară în domeniul geografiei; 
coordonarea educaţiei universitare cu 
dezvoltarea social-economică, cu cererea de 
specialişti pentru diferite sectoare de stat 
(publice) şi private. 

Pregătirea pentru o carieră în geografie 
în universităţile americane se desfăşoară pe 
două trepte organizatorice: educaţia 
subgraduată (undergraduate education), pe 
parcursul a 3 ani de studii (echivalentă ciclului 
licenţă din universităţile europene) şi educaţia 
graduată (graduate education, high education 
faculty), cu doi ani de studii (nivel similar  
masterului din ţările europene). 

Cursurile de geografie pentru studenţi 
sunt grupate şi diferenţiate, aşadar, pe cele 
două niveluri ale învăţământului superior: 
„undergraduate college” şi „upper level high 
school” (high education faculty). 

În S.U.A. pregătirea geografilor se realiza 
în anul 2010 în 240 de departamente din tot 
atâtea universităţi. O listă a lor, cu structura şi 
nivelurile de pregătire, specializarea, numărul 
de locuri este publicată sub egida AAG. 
Acestea se deosebesc prin gradul de pregătire 
asigurat, prin specializările şi curricula oferite, 
aşadar prin profesiunile şi carierele ce pot fi 
dobândite. Aceste sunt clasificate de către 
Academia Carnegie (Carnegie Academy) după 
gradul de pregătire universitară (undergraduate, 
graduate, doctorate), extensiunea programelor, 
ponderea pe care o are cercetarea ştiinţifică în 
activitatea universităţii respective. Ca atare, în 
lista universităţilor/departamentelor de geografie 
găsim, în dreptul fiecăreia, precizări de felul 
următor: DRU (Doctoral/Research Universities), 
Master’s L (larger programs), Master’s M  
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University Education and Career Opportunities in the American Geography. The present article 
approaches two main topics: the American university education in the field of geography (curriculum and 
career) and another one related to the first, namely suggestions for developing education in the geographic 
field in Romania. The part concerning the geographic education in the American universities deals with the 
following aspects: the structure of the higher education system in the field of geography in the USA 
(undergraduate, graduate and postgraduate) and the curriculum programs in the specialized departments. 
Our aim is to underline the practical dimension in the training of geographers, emphasizing the role of 
applied geography. As far as the career opportunities offered by American universities are concerned, we 
intend to highlight the fact that these institutions are preparing geographers for careers in very different 
areas, in education and research, in public administration, planning, business etc. The aspects presented so 
far allows us to draw a series of interesting ideas, applicable also in the case of the Romanian geographic 
education both to curriculum programs and to career opportunities. 
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(medium programs), RUH (Research 
Universities – high research activity), RUVH 
(Research Universities – very high research 
activity). Spre exemplu, în lista respectivă găsim 
că în California sunt 16 universităţi cu 
departamente de geografie, din care 6 
organizează doctorat (PhH), aici menţionând 3 
dintre ele: University of California Berkeley, 
University of California Los Angeles, San Diego 
State University. 

Trebuie arătat că Asociaţia Geografilor 
Americani (Association of American 
Geographers – AAG, fondată în anul 1904, la 
Philadelphia) editează în fiecare an academic 
Ghidul pentru Programe în Geografie (Guide to 
Geography Programs in the Americas, 
disponibile sub formă tipărită (broşură) şi on-line 
(www.aag.org; www.en.wikipedia.org). Acest 
ghid include informaţii detaliate asupra 
programelor de geografie pentru educaţia 
„undergraduate‖ şi „graduate‖ din S.U.A., 
Canada şi America Latină (Mexic, Cuba, Costa 
Rica, Panama, Venezuela, Columbia, Ecuador, 
Brazilia, Peru, Chile, Argentina (www.aag.org/
galleries/project-programs-files; Collected Data 
on Geography Departments). Este vorba de 
profilul şi nivelurile de pregătire, clasificarea pe 
care o au departamentele respective, curricula, 
creditele, numărul de locuri pentru anul 
academic următor, oportunităţile profesionale, 
angajatorii (instituţii publice, institute de 
cercetări, firme private). 

 
Curriculum în departamentele de geografie 

din universităţile americane 
 

Pregătirea geografică în universităţile 
americane este asigurată prin programe 
curriculare adaptate profilului departamentului, 
gradelor (nivelurilor) de educaţie şi anilor de 
studii. Disciplinele sunt alese dintr-o listă de 
peste 60 de titluri (cursuri) la nivelul S.U.A., mai 
exact 60 de grupe de specialitate (Speciality 
Groups), incluse în Ghidul Asociaţiei Geografilor 
Americani. Pentru interesul nostru, cel al 
instruirii tinerilor geografi români reţinem numai 
o parte dintre acestea: geomorfologia, 
biogeografia, climatologia, hidrologia (resursele 
de apă), geografia marină şi litorală, geografia 
montană, geografia economică, geografia 
transporturilor, geografia urbană, geografia 
etnică, geografia populaţiei, geografia politică, 
geografia culturală, geografia militară, 
dimensiunea umană a „schimbării globale‖, 
planificare şi dezvoltare regională, dezvoltare 
rurală, hazarde, geografia educaţiei, geografia 

regională (S.U.A., Canada, Europa,  Rusia, 
China, America Latină, Asia, Africa), recreere, 
turism şi sport, geografia aplicată, modelarea şi 
analiza spaţială, Sisteme Informaţionale 
Geografice (GIS), cartografie, teledetecţie. De 
observat că majoritatea titlurilor se găsesc şi în 
nomenclatorul disciplinelor geografice, la nivel 
naţional şi departamental, din ţara noastră, 
ceea ce înseamnă o bună racordare la 
tendinţele de la nivel mondial. 

Pentru a exemplifica, prezentăm, în 
continuare, un program pentru „undergraduate 
education‖ (Geography. Realms, regions and 
concepts, de Blij and Muller, 2009). Cu o 
structură coerentă, acesta cuprinde atât cursuri 
tematice, cât şi teorie geografică şi metode de 
investigare. El poate să aiba maximum 24 
discipline, grupate în cursuri de bază (de 
iniţiere), cursuri de specialitate (tematice şi de 
metodologie a cercetării geografice şi a 
didacticii geografiei), cursuri de geografie 
regională, cursuri cu caracter tehnic. 

Baza educaţiei în domeniul geografiei 
este asigurată de discipline aparţinând 
următoarelor ramuri: Geografia fizică a mediului 
global (Physical Geography of the Global 
Environment), Introducere în geografia umană 
(Bazele principale ale geografiei umane şi 
economice), Geografia regională a lumii (World 
Geographic Realms). 

Dintre cursurile de specialitate găsite în 
curriculum-ul universităţilor americane la 
undergraduate education , menţionăm: 
Tehnologia informaţiei Geografice, Cartografie 
(teorie şi tehnici), Metode cantitative de analiză, 
Introducere în GIS, Analiza informaţiilor de 
teledetecţie, Geografia culturală, Geografia 
politică, Geografia urbană, Geografia 
economică, Geografia istorică, Geomorfologia, 
Geografia S.U.A., Canadei, Europei etc. 
Geografia regională se focalizează pe anumite 
regiuni şi domenii de la nivel mondial. 

Multe departamente oferă cursuri cu 
caracter tehnic, specific metodologiei moderne 
de cercetare geografică: Metode cantitative 
avansate, Cartografie computerizată, GIS 
avansat, GIS Intermediar, Imagerie Satelitară 
avansată. 

Faţă de acest program maximal (24 de 
cursuri), numeroase universităţi optează numai 
pentru 10 cursuri, ceea ce înseamnă 
acumularea de 30 de credite pe semestru, atât 
cât reprezintă norma minimă. 

Programe pentru „undergraduate 
education‖ se întâlnesc pe site-urile Asociaţiei 
Geografilor Americani (www.aag.org) şi ale  
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Consiliului Naţional Geografic pentru Educaţie 
Geografică (National Council for Geographic 
Education) (www.ncge.org). Pe site-ul acestuia 
din urmă se află documentul „Geography 
Undergraduate Programs: Pathways to 
Succes”.  

Absolvenţii de „undergraduate education‖ 
pot avansa pe o treaptă mai înaltă de pregătire 
prin admiterea la „graduate education‖ în cadrul 
universităţ i lor care deţ in „graduate 
departments‖. Educaţia la acest nivel asigură un 
mare grad de specializare, accentul punându-se 
pe cursurile tematice, metodologice şi tehnice, 
respectiv pe domeniile geografiei aplicate, 
deoarece fac posibilă o mare accesibilitate pe 
piaţa locurilor de muncă oferite geografilor, atât 
în sectorul public, cât şi în cel privat. 

A c c e d e r e a  l a  „ g r a d u a t e 
education‖ (master) este determinată de 
performanţele obţinute în anii de studii inferiori 
(„undergraduate‖): punctajul mediu şi punctajul 
record. În funcţie de punctaj se pot face opţiuni 
pentru specializare şi se poate obţine suport 
f inanc iar .  A legerea  un ivers i tă ţ i i  / 
departamentului mai este influenţată de statul 
de reşedinţă, de profesorul favorit, de finanţarea 
oferită. 

Putând aplica pentru mai multe 
universităţi, studenţii graduaţi (masteranzii) 
devin eligibili ca teaching assistant (TA) sau 
r e s e a r c h  a s s i s t a n t s h i p s  ( R A s ) . 
Responsabilităţile unui teaching assistant în 
cadrul departamentului (graduate department) 
sunt: participarea la cursuri, discuţii cu 
profesorii, efectuarea de laboratoare, pregătirea 
examenelor, ajutarea studenţilor din anii 
inferiori. Aceşti masteranzi sunt pregătiţi pentru 
cariera didactică (educator geographer) în 
învăţământul elementar, secundar, liceal şi 
univesitar. Ca teaching assistant, masteranzii 
pot primi o bursă întreagă sau parţială pe durata 
celor 9 luni ai anului academic. 

Calitatea de research assistantships se 
obţine în anumite condiţii în departamentele mai 
mari. Masteranzii provin din rândul studenţilor 
graduaţi care au demonstrat interes şi abilităţi 
pentru cercetarea ştiinţifică. Ei sunt antrenaţi în 
realizarea granturilor şi proiectelor de cercetare. 
Remunerarea lor constă din salarii modice, 
comparabile cu bursele pentru teaching 
assistant. 

La finalul studiilor, masteranzii obţin 
documente de studii precum: Graduate 
Certificate in Geography Education sau Master 
of Advanced Study in Geographic Education. 

Toate informaţiile cu privire la admiterea 
la master pot fi obţinute din Guide to Programs 
in Geography in the Americas (2011) 
(www.aag.org). 

 
Profesii, cariere şi joburi pentru absolvenţii 

departamentelor de geografie din S.U.A.  
 
Învăţământul geografic american este cât 

se poate de pragmatic, fiind orientat şi structurat 
în aşa fel încât să satisfacă cât mai bine 
cererea de specialişti pentru diferite sectoare de 
activitate. 

În universităţile din S.U.A. sunt pregătiţi 
specialişti în diferite ramuri şi discipline 
geografice: geografi fizicieni, geografi umanişti, 
geografi regionalişti, geografi profesionali 
(professional geographers), formaţi în domeniul 
geografiei aplicate, educatori (educator 
geographers, teachers). Profesiile pe care le pot 
aplica aparţin la două categorii: geografia 
didactică (geography teaching) şi geografia 
practică (practical geography). 

Caracterul spaţial al informaţiei cu care 
operează, pornind de la scară locală la scară 
regională şi globală, ca şi metodele moderne 
(cantitative şi informatice) de analiză a datelor îi 
recomandă pe geografi ca specialişti redutabili 
pentru multe sectoare de activitate. Tinerii 
geografi pot fi angajaţi în educaţie (şcoli 
elementare şi secundare, licee, colegii şi 
universităţi), în cercetare, în administraţia 
publică, instituţii şi agenţii guvernamentale 
(locale, la nivelul statelor federale, la nivel 
naţional / federal), în afaceri (ca, de exemplu, 
birouri de turism, firme şi companii comerciale / 
industriale, edituri), în planificare (birouri / 
agenţii de planificare, de stat sau private).  

Se consideră că geografii cu diplomă de 
graduat sunt atractivi pentru angajatorii din 
afaceri. De exemplu, geografii sunt solicitaţi în 
efectuarea de studii legate de amplasarea 
(stabilirea sau relocalizarea) unor investiţii în 
diferite state şi regiuni ale lumii, în studii de 
piaţă. De asemenea, geografii pot lucra în 
companii de turism şi comerţ, în bănci etc. 

În ceea ce priveşte administraţia de stat, 
multe instituţi i,  birouri sau agenţii 
guvernamentale au poziţii în care geografii sunt 
eligibili: Departamentul de Stat (Office of the 
Geographers), U.S. Geological Survey, Central 
Intelligence Agency, Library of Congress, 
Smithonian Institution.  

La nivelul statelor federale există Office 
of the State Geographers. La acest nivel,  
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geografii sunt angajaţi în planificare, analiza 
resurselor, protecţia mediului, elaborarea 
politicilor de transport. Agenţiile de resort îi 
preferă pentru pregătirea pe care o au în 
cartografie, teledetecţie, analiza spaţială a 
bazelor de date, operarea cu GIS. 

Pentru facilitarea integrării profesionale a 
absolvenţilor de la departamentele de 
geografie, există în S.U.A. un cadru 
organizaţional format din instituţii de stat şi 
asociaţii profesionale nonguvernamentale. 

Astfel, Asociaţia Geografilor Americani 
(AAG) oferă celor interesaţi informaţii complete 
asupra oportunităţilor profesionale în geografie 
prin publicarea lor în format tipărit (Newsletter) 
şi online (www.aag.org). Pe site-ul acestei 
asociaţii găsim subiecte precum: Jobs and 
Careers, Jobs in Geography Center, Careers in 
Geography (Careers Guide), Jobs in Geography 
Resume Bank, Annual Jobs Fair. De 
asemenea, pentru cunoaşterea ofertei de locuri 
de muncă poate fi consultat şi site-ul Consiliului 
Naţional pentru Educaţie Geografică (NCGE): 
www.ncge.org. La nivelul statelor federaţiei, 
informaţiile sunt puse la dispoziţie de către 
State Geographic Society. 

Dintre acţiunile cele mai eficiente 
întreprinse de AAG în scopul integrării 
geografilor pe piaţa locurilor de muncă sunt 
conferinţele anuale ale Centrului de Joburi în 
Geografie (Jobs in Geography Center) şi 
târgurile anuale de joburi (Annual Jobs Fair). Cu 
ocazia conferinţelor anuale, se selectează lista 
angajatorilor care oferă locuri de muncă 
(angajatori din educaţie şi cercetare, 
administraţie, sectorul privat, organizaţii non-
profit). Din rândul angajatorilor americani, am 
remarcat ESRI (Environmental Systems 
Research Institute), National Geospatial 
Intelligence Agency, FUGRO Earth Data, USGS 
(United States Geological Survey). Odată 
angajaţi, tinerii geografi sunt antrenaţi într-o 
serie de cursuri pentru îmbunătăţirea 
performanţelor profesionale. De exemplu, 
agenţiile de planificare regională organizează 
cursuri de GIS. În cadrul programelor de 
pregătire internă, aşa cum se numesc acestea, 
sunt implicate diferite asociaţii profesionale 
federale şi de la nivelul statelor. Astfel, unele 
din cele mai interesante programe sunt oferite 
de National Geographic Society (Washington).  

 
Unele sugestii pentru învăţământul 

geografic românesc 
 
Multe din caracteristicile învăţământului 

geografic american se regăsesc şi în cel 
românesc, aflat în plin proces de modernizare, 
de adaptare la standardele europene şi 
mondiale. Similitudinile ţin de amplitudinea şi de 
structura ariei curriculare (paleta largă a 
disciplinelor geografice din programul curricular, 
ponderea mare a disciplinelor speciale şi a 
metodelor moderne de investigare), iar 
diferenţele se găsesc în dezvoltarea 
extraordinară pe care a luat-o geografia aplicată 
(geografia practică) în universităţile americane, 
în diversitatea carierelor în care sunt pregătiţi 
geografii americani, în gradul mare de absorbţie 
a absolvenţilor. 

Experienţa americană privind educaţia 
geografică în universităţi (curricula, oportunităţi 
profesionale, cariere) şi integrarea profesională 
a absolvenţilor este de natură să ofere sugestii 
utile învăţământului de specialitate din ţara 
noastră. Ne gândim la adoptarea unor iniţiative 
care să facă din şcoala geografică românească 
o instituţie tot mai competitivă, mai flexibilă şi 
mai aplicată, care să ofere tinerilor specialişti 
şanse /cariere în cele mai diverse domenii. 

Ca urmare, în legătură cu oportunităţile 
profesionale create prin studii superioare în 
geografie şi cu absorbţia absolvenţilor în diferite 
sectoare de activitate propunem, după modelul 
american – şi nu numai american – un set de 
acţiuni în sprijinul tinerilor geografi, care ar 
putea fi desfăşurate la nivel naţional de către 
asociaţiile profesionale: Societatea de 
Geografie din România, Asociaţia Profesională 
a Geografilor din România: 

• Alcătuirea şi editarea Programului de 
pregătire universitară în Geografie, în formă 
tipărită şi online, care să cuprindă: 

- Lista universităţilor în care funcţionează 
departamente de geografie (specializări, cicluri 
de pregătire: Licenţă – Master – Doctorat, 
număr de locuri) 

- Cur r icu lum  pe depar tam ente 
(specializări, cicluri de pregătire:  Licenţă – 
Master – Doctorat, cu indicarea creditelor 
alocate) 

- Condiţii de admitere: Licenţă, Master, 
Doctorat 

- Suportul financiar oferit de universitatea 
respectivă 

- Oportuni tăţ i  profes iona le  (pe 
departamente şi specializări): profesii, cariere, 
posibilităţi de angajare. 

Datele pentru alcătuirea acestui program 
la nivel naţional vor fi preluate de la universităţi, 
respectiv departamente. 

G E O G R A F U L  
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• Alcătuirea unui ghid al locurilor de 
muncă pentru geografi, respectiv a unei Bănci 
de joburi pentru geografi, sub forma unei broşuri 
şi în format electronic, cu actualizare anuală. 

Acesta ar putea avea următoarea 
structură: 

- Locuri de muncă în sectorul public (de 
stat):  

- Învăţământ 
- Administraţie 
- Cercetare 
- Planificare 
- Alte sectoare 
- Locuri de muncă în sectorul privat: 
 - Agenţii, oficii, birouri de specialitate 
 - Companii, firme 
- Locuri de muncă în societăţi / asociaţii 

nonprofit. 

Colectarea datelor se va face de la 
Agenţiile pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
(judeţe,municipiul Bucureşti,nivel naţional: 
www.anofm.ro) şi de la instituţiile/agenţiile/
firmele angajatoare. 

 
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

 
Blij(de), J.H., Muller O. Peter (2010), 

Geography. Realms, Regions and Concepts, 
Twelfth Edition ,U.S.A. ,www.Amazon.com. 

www.aag.org, Association of American 
Geographers, Programs in Geography in the 
Americas 

www.ncge.org, National Council for 
Geograph ic  Educa t ion ,  Geography 
Undergraduate Programs: Pathways to Success 

 

 Revista GEOGRAFUL vă invită să colaboraţi la realizarea viitoarelor numere cu  
articole pentru rubricile:  

 Educaţie prin geografie 
 Dezvoltare regională şi locală 
 Pe meridianele şi paralele Globului 
 Opinie geografică 
 Documentar geografic 

http://www.en.wikipedia.org/
http://www.aag.org/
http://www.ncge.org/


P A G I N A  4 4  

 

G E O G R A F U L  

RELIGIA ŞI MEDIUL ÎNCONJURATOR.  
ECOTEOLOGIA ŞI ECOFILOZOFIA 

Prof. dr. Anton LAZĂR  
anton_lazar@yahoo.com 

Religion and Environment. Eco-theology and Eco-philosophy. The man, and actor mainstay of 
the organization in living space, is the only human being equipped with self-awareness, which seeks to 
discover his own identity, sense its existence and relationships to be established with the environment. 
Addressing these issues in the context of 'global environmental crisis' implies an effort matched more 
science starting in reality sphere of physical or spiritual sphere of reality. 

 
Key words: eco-theology, environmental ethics, eco-philosophy, religion. 

Omul, ca şi actor esenţial al organizării 
spaţiului în care trăieşte, este singura fiinţă  
dotată cu conştiinţă de sine, care caută să-şi 
descopere propria sa identitate, rostul existenţei 
sale şi raporturile pe care trebuie să le 
stabilească cu mediul înconjurător. Abordarea 
acestor problematici, în contextul „crizei 
ecologice globale‖, presupune un efort conjugat 
al mai multor ştiinţe care să integreze 
rezultatele ―semifinite‖, în vederea înţelegerii 
legilor pe baza cărora funcţionează sistemul 
complex al existenţei. Există o serie de ştiinţe 
care au încercat şi încearcă acest demers de 
integrare a interpretării realităţii, unele pornind 
din sfera realităţii fizice (astronomia, geografia, 
ecologia), iar altele din sfera realităţii spirituale 
(filozofia, teologia, ştiinţele religioase. De 
răspunsul la aceste întrebări, ce definesc în 
esenţă perspectiva asupra lumii şi a vieţii, 
depinde comportamentul şi atitudinea omului 
faţă de sine, faţă de societate, faţă de mediul 
înconjurător şi faţă de eternitate (Fig. 1). 

Fig. 1. Structura internă a eticii mediului  
Dacă definim ecologia, în sensul cel mai 

larg posibil, ca fiind ştiinţa care studiază 
interacţiunile dintre organisme şi mediul natural 

fizic sau abiotic, având ca scop optimizarea 
ecosistemului global, pentru bunăstarea omului, 
iar teologia, ştiinţa despre spiritual sau 
Dumnezeu cu toate implicaţiile care decurg de 
aici, am putea spune că ecoteologia este ştiinţa 
care studiază interacţiunile complexe dintre 
SPIRIT (DUMNEZEU) – OM – MEDIUL 

NATURAL (Fig. 2). 

Fig.2. Ecoteologia în sistemul  
ştiinţelor generale     

 
Etica mediului sau ―ecofilozofia‖ caută 

răspunsuri privitoare la modul în care oamenii 
trebuie să acţioneze şi să se comporte în raport 
cu mediul înconjurător, cu celelalte organisme 
vii. Este necesară o etică care să reglementeze 
obligaţiile omului faţă de „natură‖, percepută ca 
un sistem ce se autoreglează, şi nu doar ca un 
material pentru autorealizarea omului. Respon-
sabilitatea faţă de generaţiile viitoare este în 
primul rând o problemă a eticii aplicate, orien-
tată practic. Se remarcă câteva poziţii filozofice 
care reglementează raporturilor dintre specia 
umană şi natură:  

a). Poziţia carteziană (Descartes,         
Augustin, Toma d‟Aquino) după care natura, 
inclusiv regnul animal, este în întregime privată  

Etica 
mediului 

Etica originii 

Etica funcţiei Etica scopului 

Ecoteologia 

Ştiinţele spirituale 

Ştiinţele naturale Ştiinţele sociale 
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de drepturi în profitul unicului pol de sens şi de  
valoare care este subiectul uman. Criteriul pe 
baza căruia se face diferenţa între oameni şi 
animale este raţiunea. De această teorie se 
leagă concepte, precum  „animalele            
maşini”,«raţiune instrumentală», «tehnologie 
ştiinţifică», «filozofie practică». Natura nu a fost 
creată ca ceva „de-a gata” pentru om; el trebuie 
să o transforme pentru a o stăpâni pe deplin.  

b). Poziţia republicană şi umanistă 
(Rousseau şi Kant), conform căreia omul este 
legat de animale prin anumite obligaţii, cum ar fi 
aceea de a nu le produce suferinţe inutile. 
Rousseau utilizează noţiunile de „om natural”, 
„bun sălbatic”, a fiinţei naturale aflate în armonie 
cu sine şi cu lumea înconjurătoare, iar natura 
trebuie păstrată pe cât se poate în forma sa 
originară, din considerente mai degrabă estetice 
decât etice. Immanuel Kant depăşeşte    
concepţia mecanicistă carteziană, susţinând că 
relaţia omului cu natura ar trebui să fie          
guvernată de consideraţii morale care nu sunt 
reductibile la grija pentru interesele umane, la o 
datorie faţă de ceilalţi sau faţă de sine. 

c). Poziţia  utilitaristă (Jeremy Bentham), 
consideră că omul nu este singurul deţinător de 
drepturi, ci, împreună cu el, orice fiinţă          
susceptibilă de a simţi plăcerea şi suferinţa. 
După Bentham, sensibilitatea, adică capacitatea 
de a simţi plăcere şi durere, constituie criteriul 
necesar pentru a dispune de drepturi juridice şi 
morale, iar omul nu este unicul pol de sens şi 
de valoare de pe pământ; animalele nu sunt 
lucruri, ci fiinţe cu drepturi şi interese, la fel ca şi 
oamenii. 

Vom prezenta  în continuare patru 
perspective teologice legate de mediul 
înconjurător:   

1. Ecologia panteistă hinduso-budistă 
are la bază ierarhia existentă între fiinţele 
pământeşti, în care omul se distinge de animale 
(şi totodată de zei) prin activitatea rituală 
(karman). Gânditorii hinduşi sunt de acord că 
animalele posedă aceleaşi capacităţi perceptive 
şi mentale ca şi oamenii, însă incapacitatea de 
a executa ritualuri menţine fiinţele non umane în 
inferioritate, ele fiind condamnate uneori să  
ispăşească păcatele din viaţa anterioară a    
sufletelor reîncarnate în ele. Dieta vegetariană 
şi sacralizarea animalele domestice (în special 
vaca), precum şi sistemul castelor prin care  
limita uman-non uman este relativă, este      
generată de o perspectivă în care viaţa are  
valoare în sine, indiferent de specie. Natura în 
totalitatea ei este un organism penetrat de o 

forţă vitală şi reprezintă manifestări variate ale 
lui Dumnezeu, în care Dumnezeu este totul şi 
totul este Dumnezeu. În religiile animiste există 
un “mana” sacru (suflet) în toate lucrurile, 
cunoaşterea acestor spirite fiind esenţială    
pentru succes şi trăire armonioasă cu mediul 
înconjurător. Panteiştii protestează împotriva 
tehnologiei materialiste, prin care “societatea 
modernă face război cu natura” (Ch. Reich), 
promovând o retragere pe cât posibilă din    
natură. O serie de transcedentalişti vorbesc de 
prezenţa sacrului în natură, motiv pentru care 
natura devine sursă de inspiraţie şi reînnoire  
spirituală (H. Thoreau), iar Bergson merge mai 
departe spunând că "universul este o maşină 
de făcut zei”. Mişcări religioase eclectice,     
precum “Noua conştiinţă” sau “Noua Eră”,     
promovează o “religie a pământului” de aceeaşi 
factură panteistă (W. Granberg-Michelson, 
1987). Este greu de precizat în ce măsură    
asemenea mişcări vor reuşi să stopeze avansul 
tehnologic care cuprinde multe regiuni cu     
vocaţie panteistă (Japonia, China, Coreea,   
India). 

2. Ecologia iudeo-creştină are la bază 
interpretarea biblică a lumii şi vieţii cu          
următoarele elemente: 

- Universul a fost creat de Dumnezeu ex 
nihilo, spre deosebire de lumea materială a  
evoluţionismului (ateismului) şi unitatea dintre 
materie şi Dumnezeu în panteism (ex deo). Din 
doctrina creaţiei rezultă că lumea este          
proprietatea lui Dumnezeu (Ps.24.1). Creaţia 
reflectă gloria lui Dumnezeu (Rom. 1.20), fiind 
teocentrică – “teatrul gloriei lui Dumnezeu” (J. 
Calvin). H. Morris (1993) vede modelul Sfintei 
Treimi impregnat în Universul trinitar sau tridi-
mensional: spaţiu (lungime - lăţime – înălţime) – 
timp (trecut – prezent – viitor) – materie 
(energie – manifestare – fenomen).  

- Materia este esenţialmente bună 
(Geneza 1.4), spre deosebire de gândirea 
greacă care vedea în materie o manifestare a 
răului. Lumea materială este susţinută şi      
acţionată de Dumnezeu, Cauza funcţională a 
Universului (Ps. 104.10) în contradicţie cu   
perspectiva deistă sau impersonală a naturii 
(Ps. 77.17), rezultând o serie de implicaţii etice 
legate de mediu. 

- Creaţia a primit onoarea de a-L “găzdui” 
pe Creator prin Întruparea Domnului Hristos 
(Ioan 1.14), având promisiunea regenerării 
(Romani 8.18; 2 Petru 3.10; Apoc. 21.1). 

- În cadrul creaţiei, omul are o poziţie  
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centrală (antropocentrism biblic) fiind 
“supraveghetorul” mediului înconjurător cu trei 
obligaţii fundamentale: propagarea speciei, 
stăpânire şi îngrijire. După H. Morris, prin          
supunerea Pământului se înţelege “aducerea 
tuturor sistemelor şi proceselor naturale într-o 
stare de optimă productivitate şi folosinţă spre 
gloria lui Dumnezeu şi bunăstarea omenirii”, 
ceea ce înseamnă administrarea loială şi      
productivă a Pământului. În felul acesta, omul 
este un companion şi conlucrător cu Dumnezeu 
în creaţia naturală şi spirituală (2 Cor. 6.1), iar 
munca capătă o semnificaţie religioasă,        
instituită chiar în Eden. 

N. Geisler (1971) subliniază trei motive 
pentru care poluarea mediului înconjurător este 
din punct de vedere moral rea: poluarea      
afectează persoana care distruge mediul       
natural, din punct de vedere fizic şi spiritual 
(1Tim. 6.10); poluarea afectează ceilalţi oameni, 
fiind tot mai inseparabilă “poluarea privată” de 
“poluarea publică”; poluarea violează legile lui 
Dumnezeu, care stabilesc anumite raporturi 
între oameni şi lucruri. Legile sunt definite ca 
fiind “structuri de relaţii desemnate să         
maximizeze valoarea intrisecă a persoanelor”. 
Când o persoană poluează mediul, ea este  
violatorul unor legi date de Dumnezeu să-i ajute 
pe oameni. Când oamenii încalcă o lege dată 
de Dumnezeu (în secret sau nu), ei realizează 
un act personal, care în cele din urmă         
ofensează pe Dătătorul legii. Poluarea este unul 
dintre cele mai publice păcate. Etica mediului 
vizeată trei valori interrelaţionale: conservarea 
resurselor, protecţia mediului înconjurător şi 
respectul pentru toate formele de viaţă (J. Or, 
1954). În concluzie, ecologia creştină consideră 
că lumea este proprietatea lui Dumnezeu aflată 
sub administraţie umană sau după cum spunea 
Fr. Bacon, « exercitarea dreptului asupra naturii 
(de origine divină) trebuie să fie guvernat de 
glasul raţiunii şi adevărata religie ».   

3. Ecologia islamică, bazată pe textele 
coranice, porneşte de la premiza unei 
comunităţii de creaturi ale lui Allah, din care fac 
parte toate fiinţele vii de pe pământ. Natura, în 
tradiţia islamică, nu apare cu sensul de „străină‖ 
sau „stranie‖ pentru om şi aceasta se întâmplă 
deoarece lumea reprezintă un cadru familiar şi 
propice unei vieţi armonioase şi liniştite. În plus, 
legea musulmană recomandă evitarea oricărui 
act de cruzime inutilă faţă de animale, 
specificându-se faptul că Profetul „îi trimite în 
iad pe cei care maltratează dobitoacele şi îi 
răsplăteşte pe cei care le ocrotesc‖. La fel ca şi 

în tradiţia iudaică, cea musulmană reuneşte o 
serie de texte conţinând recomandări practice 
privind comportamentul oamenilor faţă de     
animale.Viziunea de ansamblu a tradiţiei       
islamice este următoarea: omul este un      
membru al comunităţii de fiinţe create de Allah 
şi are obligaţii faţă de tot ceea ce îl înconjoară 
pentru că lumea este „casa” lui. Fiinţa umană 
are sarcina morală de a ocroti creaţia lui Allah 
pentru binele său, însă şi pentru binele         
celorlalte vieţuitoare. 

4. Ecologia umanist-materialistă. 
Conform acestui punct de vedere, realitatea 
este esenţialmente materială (ex. materia), 
adică fizico-chimică, organizată pe mai multe 
niveluri, de la inert la viu, prin intermediul      
mecanismelor evolutive, desfăşurate în timp 
nedefinit. Criza ecologică este datorată         
distribuţiei inegale a resurselor naturale faţă de 
colectivităţile umane şi poate fi rezolvată prin 
tehnologie, educaţie şi revoluţie. Singura raţiune 
pentru care mediul natural nu trebuie            
supraexploatat este binele colectiv. Înainte de a 
se constata riscul dezechilibrului mediului,    
pentru acesta nu există nici o limită de          
exploatare, vorbindu-se chiar şi de “violarea” 
naturii. Din această concepţie s-a dezvoltat o 
“paradigmă a erei industriale” (W. Harman), 
bazată pe progres material şi consum nelimitat, 
pe credinţa în ştiinţă şi tehnologie în               
soluţionarea tuturor problemelor. Apoi s-a           
dezvoltat o “paradigmă a mediului                 
înconjurător” (L. Millbrath), bazată pe valoarea 
înaltă a muncii, acceptarea limitării resurselor şi 
modul de viaţă simplu, precum şi o mai mare 
participare la deciziile politice şi de muncă.   
Etica mediului este bazată pe responsabilitatea 
faţă de umanitate, care justifică protecţia      
mediului şi cuprinde mai multe variante: etica 
“bărcii de salvare” (G. Hardin), conform căreia 
naţiunile bogate nu au nici o obligaţie să asigure 
hrană şi ajutor pentru ţările sărace şi degradate 
ecologic; etica "triajului", care împarte naţiunile 
ce au nevoie de ajutor ecologic în trei categorii: 
cele ce se pot reabilita prin ajutor minim, cele ce 
se pot reabilita prin efort imediat şi ţările        
irecuperabile – ţările bogate decid care naţiune 
să supravieţiuască şi care nu. (C.C. Perry) 

“În a doua jumătate a secolului XX s-au 
afirmat două curente ecologice: shallow ecology 
sau ecologia de suprafaţă reformistă, care    
încearcă să reducă în primul rând poluarea apei 
şi a aerului, să schimbe practicile agricole    
aberante ale naţiunilor industrializate, păstrând 
câteva din zonele sălbatice ce încă mai există,  
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cu statutul de „zone clasate”; deeep ecology 
sau ecologia de profunzime ce vizează o      
metafizică, epistemologie, cosmologie şi etică 
ambientală nouă a raportului persoană-plantă. 
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Simpozionul a fost organizat de către 
Centrul de Cercetare de Geografie Socială, 
Culturală şi Migraţii din cadrul Universităţii din 
Potsdam, în colaborare cu Centrul 
Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra 
Dinamicii Teritoriale (CICADIT) al Universităţii 
din Bucureşti şi s-a derulat în perioada 1-3 iulie 
2010 la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 
Medicină Veterinară din Bucureşti. 

Finanţat de către Fundaţia Volkswagen 
(Hanovra), acest seminar a reunit cercetători 
din diferite domenii: geografie, economie, 
sociologie şi politologie. Participanţii la 
dezbateri au reprezentat universităţi de renume 
din mai multe ţări: Germania (Universitatea din 
Potsdam, Universitatea Liberă din Berlin, 
Universitatea din Köln, Universitatea din 
Oldenburg, Universitatea din Flensburg, 
Universitatea din Bielefeld, Institutul pentru 
Analiza Regională şi Spaţială din Erkner, Oficiul 
pentru Activităţi Ştiinţifice din Allmannshofen), 
România (Universitatea din Bucureşti, 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 
Universitatea de Vest din Timişoara), Polonia 
(Universitatea din Varşovia, Universitatea din 
Gdansk), Ucraina (Universitatea din Cernăuţi) şi 
Turcia (Fundaţia SODEV, Istanbul). 

Cele cincisprezece intervenţii realizate în 
cadrul simpozionului au tratat în principal 
problema identităţii, aşa cum se prezintă 
aceasta în diverse spaţii geografice şi cum este 
interpretată de către populaţiile locale. 
Prezentările au fost grupate în trei secţiuni, 
conţinând mai multe teme de cercetare, printre 
care menţionăm: Secţiunea I: Analiza 
identităţilor locale şi regionale - teorie (Prof. dr. 
Ioan Ianoş, drd. Daniela Stoian şi drd. Andrei 
Schvab – Importanţa identităţii locale şi 
regionale pentru dezvoltarea politică, 
economică, socială şi culturală în regiunile 
frontaliere; Prof. dr. Hans-Joachim Bürkner – 
Abordări teoretice pentru explicarea identităţilor 
emergente în regiunile frontaliere); Secţiunea a 
II-a: Identităţile locale, regionale şi naţionale în  

 
cadrul teritoriilor situate de-a lungul frontierelor 
statelor Uniunii Europene (Dr. Tobias Weger – 
Silezia - identitatea regională în contextul 
germano-polonezo-ceh, trecut şi prezent; Prof. 
dr. Wolfgang Aschauer – Identităţi locale, 
regionale şi naţionale în regiunea frontalieră 
slovaco-ungară; Drd. Mihaela Niemczik-
Arambaşa – Viaţa cotidiană şi construirea 
identitară în zona frontalieră Republica Moldova 
şi România; Dr. Smaranda Vultur – Identităţi 
frontaliere incerte şi redefinite în regiunea 
Banatului); Secţiunea a III-a: Identităţi locale, 
regionale şi naţionale în zonele de interferenţă 
culturală (Prof. Dr. Konrad Gündisch - 
Transilvania/Siebenbürgen - România; Dr. 
Monika Mazurek – Principalii factori ai identităţii 
kaşubiene: teritoriu, limbă şi origine; Drd. 
Andreas Menn – Transnistria: un stat de facto 
între Moldova, Rusia şi Europa; Politolog Aydın 
Cıngı – Turcia ca spaţiu de interferenţă culturală 
orientală şi occidentală - caracteristici). 

Analizând un concept de o însemnătate 
evidentă în istoria Europei şi, totodată, în 
contextul modificărilor frontierelor Uniunii 
Europene, simpozionul poate fi considerat drept 
o reuşită în cadrul reuniunilor ştiinţifice care 
studiază schimbările de ordin identitar la diferite 
scări spaţiale.  

                                                                                
Dr. Andreea-Loreta CERCLEUX 

                                                                                     

Din lumea geografilor... 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL  
„IDENTITIES AND CONCEPTIONS OF BORDER AREA POPULATIONS – EAST-

CENTRAL AND SOUTH-EAST EUROPE BETWEEN REGIONALISM, 
CENTRALISM, EUROPEAN INTEGRATION PROCESS AND GLOBALIZATION”  

(IDENTITĂŢILE ŞI CONCEPŢIILE POPULAŢIILOR DIN ZONELE FRONTALIERE - 
EUROPA CENTRALĂ ŞI DE SUD-EST, ÎNTRE REGIONALISM, CENTRALISM ŞI 

PROCESELE DE INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI GLOBALIZARE) 
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În perioada 22-25 iulie 2010 a avut loc, la 
Bistriţa-Nasăud, ediţia a IV-a a Conferinţei 
Internaţionale ,,Spaţiul rural şi dezvoltarea 
locală”. Conferinţa   a avut ca temă 
Regenerarea spaţiului rural, comunicările 
participanţilor fiind grupate pe 12 secţiuni: 
Populaţia rurală. Statut, dinamica, tendinţe; 
Reconstrucţia spaţiului agricol; Infrastructura 
tehnică - condiţie sine qua non a dezvoltării 
rurale; Reconstrucţia habitatului rural; Activităţi 
economice alternative şi dezvoltare durabilă; 
Forme de asociere şi coeziune socio-
economică şi teritorială; Aquis-ului Comunitar. 
Politici de dezvoltare a spaţiului rural; 
Tehnologii energetice alternative şi impactul 
asupra comunităţilor locale; Reconstrucţia  şi  
prezervarea factorilor de mediu; Tradiţii şi 
modernitate în spaţiul rural; Legislaţie, urbanism 
şi amenajarea teritoritoriului în dezvoltarea 
spaţiului rural; Turismul în spaţiul rural între 
aşteptări şi realitate.   

Evenimentul s-a bucurat de un deosebit 
succes, lucrările sesiunii având un profund 
caracter ştiinţific şi practic prin abordarea unor 
probleme actuale din toate ramurile Geografiei, 
particularizate pe problemele majore ale 
ruralului din România, din care se pot desprinde 
soluţii practice cu posibilităţi ulterioare de 
implementare. 

Printre invitaţii şi participanţii la conferinţă 
am remarcat Prof.univ.dr. Andrei MARGA, 
rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj- 
Napoca, Prof.univ.dr. Dănuţ PETREA, decanul 
Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj- Napoca, Prof.univ.dr. Ion 
Bold, din cadrul Universităţii de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, 
Prof.univ.dr. Hédi RIAHI, Universitatea 
Manouba din Tunisia, Prof.univ.dr. Jan G. 
SMIT, Universitatea Nijmegen din Olanda.  
În prima parte a manifestării a avut loc 
celebrarea aniversării împlinirii a 65 de ani a 
Profesorului universitar doctor Vasile SURD 
(iniţiatorul şi organizatorul principal al 
Conferinţei) prin susţinerea unor prezentări 
despre viaţa, personalitatea şi activitatea sa  
ştiinţifică şi didactică de către colegii de catedră 
şi prietenii apropiaţi (prof.univ.dr. Grigor P. 
POP, prof.univ.dr. Dănuţ PETREA, prof.univ.dr. 
Nicolae CIANGĂ, prof.univ.dr. Marina 
TODOROVIČ, conf.univ.dr. Constantin VERT).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În ce-a de-a doua parte a manifestării au 
fost prezentate în plen lucrările: Regeneration 
of Rural Space in Romania – Prof.univ.dr. 
Vasile Surd; Spatial Planning and Rural 
Space Regeneration in Romania - Mihaela 
Vrabete (Halcrow Romania, Development 
Planning & Design, Bucharest, ROMANIA); The 
Regeneration of Rural Space in Difficult by 
Family Multiple Activities: the Case of 
Mediterranean Mountainous Toukabeur, 
Chaouach and Hidous (The Down-Valley of 
Mejerda – Tunisia) – Prof.univ.dr. Hédi Riahi; 
Different Patterns in Agriculture in a Rural 
Dutch-German Border Region and Its 
Historical Relations - Prof.univ.dr Jan G. Smit.   

Prezentarea lucrărilor în plen a fost      
urmată de comunicări susţinute în cadrul celor 
12 secţiuni, unde au fost prezentate peste 100 
de contribuţii.  

O parte din lucrările pezentate vor fi 
publicate în revista Centrului de Studiu al 
Aşezărilor şi Urbanism: “Journal of 
Settlements and Territorial Planning” în 
numerele 1 şi 2/2010 şi respectiv 1 şi 2/2011. 

Sesiunea de comunicări a fost urmată în 
ziua de 25 iulie de o aplicaţie practică pe teren. 
Traseul aplicaţiei a cuprins vizitarea casei 
memoriale Liviu Rebreanu, Muzeul Grăniceresc 
Năsăud, Muzeul Cuibul Visurilor din localitatea 
Maieru, Ruinele Bazilicii Dominicane, localitatea 
Rodna. A urmat prezentarea Parcului Naţional 
Munţii Rodnei, în localitatea Valea Vinului, iar 
traseul s-a încheiat cu vizitarea staţiunii 
Sângeorz-Băi. În cadrul aplicaţiei practice s-au  
realizat observaţii concrete pe teren, iar  
organizatorii au oferit explicaţii în legătură cu 
obiectivele şi zonele vizitate. 

 
Drd. Florentina ION, drd. Laurenţiu DINU 

A IV-A CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ  
,, SPAŢIUL RURAL ŞI DEZVOLTAREA LOCALĂ”, CU TEMA  

,,REGENERAREA SPAŢIULUI RURAL”, Bistriţa, 22-25 iulie 2010 
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Revista de circulaţie internaţională 
Environmental Engineering and Management 
Journal analizează diferite modalităţi de 
interpretare a conceptului dezvoltării durabile, 
inclusiv a principiilor care stau la baza acestuia. 
Abordarea interdisciplinară a obiectivelor, dar şi 
a disfuncţionalităţilor întâlnite în aplicarea 
principiilor dezvoltării durabile, permite graţie 
conţinutului informaţional bogat, un grad ridicat 
de adresabilitate a revistei atât către diferite 
instituţii administrative, cât şi către specialişti şi 
persoane interesate din mediul academic.  

În cadrul articolelor ştiinţifice cuprinse în 
conţinutul revistei sunt abordate relaţia dintre 
diferitele categorii de poluare (acvatică, 
atmosferică, asupra solului etc.) şi dezvoltarea 
durabilă, alături de soluţiile inovatoare necesare 
în monitorizarea ariilor afectate. 

Problema concentraţiilor de metale grele 
este analizată prin prisma creşterii gradului de 
industrializare şi urbanizare, o introspecţiune 
interesantă realizându-se asupra prezenţei 
mercurului în solurile acvatice. Un loc aparte îl 
ocupă şi studiul asupra degradării terenurilor 
datorită poluanţilor şi folosirii pesticidelor, în 
acest sens fiind încurajate abordările 
ultraacustice. 

Evaluarea şi gestionarea riscurilor în 
diverse sectoare reprezintă o temă intens 
dezbătută. Amintim relaţia dintre dezvoltarea 
durabilă şi domeniul sănătăţii, evaluarea 
riscurilor de scurgeri petroliere marine sau 
managementul r iscur i lor  inundaţ i i lor 
accidentale. În aprecierea riscurilor profesionale 
folosind cunoştinţele la nivelul IMM-urilor se 
pune accentul pe necesitatea estimării riscului 
instrumentelor de software folosite în mediul 

economic.  
Se evidenţiază, totodată, studiul privind 

formularea conform căreia nivelul standardelor 
în calitatea şi performanţa materialelor utilizate 
creşte direct proporţional cu progresele 
înregistrate de către industria bazată pe 
tehnologiile de vârf.  

De asemenea, analiza problemelor legate 
de salinitatea solurilor din zonele aride şi 
calitatea apei pentru irigaţii, de modelarea 
valurilor eoliene în zonele de coastă ale 
României sau de studierea consumului de 
energie în România, oferă informaţii asupra 
unor noi programe şi modalităţi de intervenţie. 
Integrând cele trei componente ale dezvoltării 
durabile (mediu, economie şi societate), 
cercetările realizate pe tema prevenirii poluării 
iau în calcul şi costurile pe care le implică 
participarea uneori nefastă a omului în 
conturarea direcţiei de evoluţie a fenomenelor şi 
proceselor geografice. 

Analizele originale realizate asupra unor 
variate spaţii geografice şi din perspective 
diferite în ceea ce priveşte interpretarea 
conceptului de dezvoltare durabilă se 
focalizează asupra conturării unui management 
eficient al riscurilor, a cărui adoptare implică o 
gamă largă de actori participanţi. Totodată, ar fi 
interesantă întreprinderea unei analize mai 
aprofundate asupra intervenţiei acestora în 
rezolvarea efectelor generate de multitudinea 
de activităţi poluante, cu o descriere în amănunt 
a rolului ce revine fiecărei categorii de actori în 
parte.  

  
Dr. Andreea Loreta CERCLEUX 
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