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 Cea mai mare ameninţare şi cel mai 
mare risc, pe timp mediu şi lung, asupra 
dezvoltării omenirii, respectiv în secolul XXI, îl 
reprezintă degradarea mediului, degradarea 
şi reducerea geo-diversităţii. Nu este vorba, 
în titlul de mai sus, de cele două aspecte de 
mediu, aduse în prim plan de politicieni, de unii 
climatologi şi biologi, respectiv de „încălzirea 
globală” şi reducerea biodiversităţii, ci de mediul 
însăşi, mai precis, de mediile de viaţă a căror 
diversitate enormă a fost şi este determinată de 
combinările diferite ale elementelor sale, de la 
„sit” şi local până la general sau global. 

În raport cu mediul, omul nu impune 
numai încălzirea climei actuale, şi poate că 
această încălzire nici nu este impusă de 
societate. Omul dereglează, mai întâi, sau chiar 
distruge, în forme diferite, mediul său de viaţă. 
Iar azi, această distrugere, aceste dereglări 
locale şi regionale tind spre o bruscă 
globalizare, rezultând sau putând rezulta, tot 
relativ brusc, un colaps al mediului de viaţă. 

Paşii dereglării sau ai distrugerii, pot fi 
mari sau mici, uneori imperceptibili. Într-un loc 
se taie un petic de pădure şi dedesubt nu mai 
este umbră, razele soarelui izbesc continuu 
solul, destructurându-l; dispar vieţuitoarele 
obişnuite din acel sol, vântul şi ploile acerbe 
spulberă solul etc. În altă regiune, omul distruge 
o parte din stepă sau savană etc., dispărând şi 

aici mediul specific locului închegat ca sistem în 
sute sau chiar mii de ani. Un sol lipsit de iarbă 
poate fi uşor spulberat de vânt sau, dacă este şi 
în pantă, îl dislocă ploaia, a cărei apă îl aruncă 
în râu sau în ocean; dar şi aici, în râu sau în 
mare, apa tulbure se transformă în alt mediu, 
nicicum mai bun. Putem da ca exemple 
nenumăratele aşezări înţepenite în beton, sau 
case izolate, care barează mediul natural al 
vieţii; apa nu mai intră în sol, gunoaiele 
impurifică aerul şi apa, uneori formează 
grămezi sau împestriţează locurile rămase 
libere sau marginale. Să ne oprim şi la 
înmulţirea inconştientă a populaţiei, care ar 
putea să nu mai aibă un anume loc şi spaţiu 
individual; dar, până acolo, se produc migraţii, 
uneori agresive sau chiar războaie pentru 
pământ şi apă, pentru un mediu încă viu. 

Mulţi caută azi resurse energetice, în 
special petrol şi gaze, atacând ţări cu astfel de 
bogăţii. Dar, ce ne vom face când atacurile şi 
migraţiile vor fi după/pentru un petic de mediu 
încă viu? Vom vorbi de biodiversitate şi de 
încălzirea climei? Sau pur şi simplu, fiecare sau 
toţi, vom căuta un petic de sol cu viaţă, un rest 
din fosta geo-diversitate? 

 Schimbând paradigma, ne vom întreba: 
ce face şcoala, ştiinţa şi care ştiinţă, ce fac 
politicienii sau guvernanţii?  

Prof.univ.dr.doc.Grigore POSEA  
g.posea.geo@spiruharet.ro 

GEODIVERSITATEA ŞI SOCIALIZAREA  
GEOGRAFIEI FIZICE 

Geodiversity and Socialization of Physical Geography.This article was inspired by the idea that 
environmental protection and sustainable development should be centered on geodiversity, which is an 
object of research for geography and geographers, and not on biodiversity, which is the effect of the 
diversification of geographical environments. Currently, biodiversity loss is the effect of geodiversity 
degradation by human activities. As a result, the system of sustainable development must take into account 
not only the effects, but also the causes, by means of three basic elements: society - economy - 
environment. Environmental protection needs to highlight an study geodiversity,its elements and their 
interrelationships, and produce a synthesis,on both regional and local scales.Geodiversity is extremely 
varied, as types and subtypes, as local and regional systems, which means these types, resulting from a 
combination of a long series of multiple elements, energes or causes (rock, slope, gravity, geographic 
location, a.s.o.).Ultimately, the purpose of this article would be that geographers to impose their point of 
view upon the relationship between geography - geodiversity - environment - sustainable development, and 
politicians to acquire it and use it for a better decision making . 

 
Key words: geodiversity, biodiversity, geography socialization, sustainable development. 

“ Geodiversitatea trebuie să devină religia secolului XXI. Prin această mentalitate se va schimba şi actualul 
sistem social, corupt şi hrăpăreţ “ 
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Începem cu ultimii doi: politicienii şi 
guvernanţii; aceştia, ca să facă ce trebuie, este 
necesar să înveţe ce este în realitate mediul 
de viaţă, cum s-a creat, care este istoria sa şi 
cât este de divers, de complex şi de 
complicat. Ne-am obişnuit să spunem că 
„este”; că este dat de la natură, că putem 
scoate din el ce vrem, că îi putem elimina 
anumite componente etc. Unii, care ştiu şi se 
pricep la toate sau care câştigă mult din mediu, 
vor crede că nu este chiar aşa.  

Să amintim cunoştinţele despre mediu ale 
unui mare politician, Al. Gore. 

În cartea sa privind cunoştinţele despre 
mediu

1)
, problema de bază, cu care dorea să 

ajungă preşedintele SUA, este mediul. Reţinem 
numai că, pentru a învăţa real ce este mediul 
înconjurător, căci nu prea învăţase aşa ceva în 
şcoală, a început prin cunoaşterea micilor 
ravene din curtea casei părinteşti. A plecat/a 
fost, ca să înveţe concret, inclusiv în Arctica,  
într-un submarin rusesc, apoi la Muzeul natural 
din Sankt Petersburg şi în multe alte locuri. Deşi 
am căutat cu atenţie, nu am găsit în cartea  
sa şi nu am reţinut concluzia esenţială pe care o 
aşteptam: anume că geo-diversitatea (mediului 
de viaţă) a condus şi conduce la biodiversitate 
(şi nu invers) şi nici faptul că pentru oprirea 
degradării mediului de către om trebuie să 
plecăm şi să aprofundăm ştiinţific cauza 
(deteriorarea geo-diversităţii) şi apoi efectele 
(biodiversitatea ş.a.).  

Amintim şi pe Lester Brown (SUA), 
economist arhicunoscut, inclusiv în România. În 
luna mai 2010 a susţinut chiar o realistă 
conferinţă la Academia Română – Planul B.3,0; 
Mobilizare generală pentru salvarea 
civilizaţiei”

2)
. Nu este primul invitat al Academiei 

care abordează problemele de mediu în raport 
cu economia; mai amintim şi pe Jacques 
Cousteau, care a abordat această problemă tot 
în mod simplu şi realist; mai precis, economia 
oceanelor şi politicile de dezvoltare socială în 
raport cu mediul. Aş spune, totuşi, că, în ambele 
cazuri a fost vorba de realităţi şi legi ale naturii 
expuse chiar în manualele noastre de geografie 
preuniversitare, mai ales în cele din clasele V, 
VII şi XI (uneori pasate în alte clase, căci la noi, 
după 1990, miniştrii învăţământului, în principal 
slabi, dar ingineri, au tot schimbat şi iar au 
schimbat, după cum şi învăţământul superior a 
devenit cu totul „universitar”, chiar atunci când 
se referă la construcţii, agricultură sau tehnică 
(poate poli-tehnică); dar de ce? Răspunsul îl ştie 
oricine gândeşte cât de puţin – banii din Vest. 

Revenim la Lester Brown, care este 
preşedinte al Institutului „Worldwatch” („Veghe 
Mondială”), din 1974, şi al Institutului „Earth 
Policy” („Politica Pământului”), din 2001, autor 
sau coautor a circa 50 de volume de tip „Starea 
lumii”. Revenim, deoarece el şi-a îmbunătăţit 
continuu, după 1974, concepţia „economie-
societate-mediu”, iar în conferinţa amintită 
(2010) accentuează câteva aspecte care, 
dezvoltate ştiinţific (şi educativ), se apropie mai 
mult de adevărul interrelaţionist, holistic şi 
ierarhic al mediului, pe care noi şi geografii 
adevăraţi îl susţin de mult, dar este mai puţin 
tratat în cadrul Academiei. 

Ce anume preluăm şi accentuăm de la 
Lester Brown? Mai întâi probleme de ordin 
economico-politic; elaborarea politică a 
dezvoltării, susţinută de el, nu se bazează nici 
pe optimism, nici pe pesimism, ci pe realism. 
Prin acest tip de gândire, fiind unul dintre 
promotorii conceptului de dezvoltare durabilă 
(sustenabilă), admite că „O societate durabilă 
este aceea care îşi modelează sistemul 
economic şi social astfel încât resursele 
naturale şi sistemele de suport ale vieţii să fie 
menţinute”. Totodată, afirmă că „La intrarea în 
sec. XXI economia noastră distruge treptat 
sistemele sale de suport…”. Prin sisteme de 
suport pare a înţelege, credem noi, elementele 
mediului geografic, adică geologie, relief, 
hidrosferă şi atmosferă (ca elemente primare 
ale mediului de viaţă) şi solul, vegetaţia, 
animalele şi omul, ca elemente adăugate 
ulterior, de către interrelaţionările prealabile ale 
elementelor primare. 

În al doilea rând, ca să nu se ajungă la 
distrugerea sistemelor de suport este nevoie ca 
însuşi sistemul economic şi social să fie 
modelat, chiar sub formă „de revoluţie”, ca 
aceea lui Copernic

3)
, în mentalitatea noastră 

economică, de recunoaştere a faptului că 
economia este o parte a ecosistemului 
planetar…” (s.n.). Ba chiar, spune Brown, 
„trebuie să alegem o nouă civilizaţie (s.n.) ca 
să nu alunecăm spre distrugere”. Numeşte chiar 
modelul economic occidental, ca unul al 
economiei risipitoare, care s-a dovedit că  

 1) Al. Gore (1993), Pământul în cumpănă. 
Ecologia şi spiritul. Probleme globale ale omenirii. 
Editura tehnică, Bucureşti.  
 2) Vezi Ziarul Curentul din 21 mai 2010, pag. 
13. 
 3) (1473-1543), Teoria heliocentrică, 
adoptată unanim numai în sec. XVII. 
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nu este funcţional şi pentru China sau India şi 
cu atât mai puţin pentru ţările industrializate, cât 
şi pentru economia globală (nu cea globalizată). 

Dar ce propune? Şi aici, noi credem că 
se referă la efecte şi nu la cauze, privind 
raportul societate-mediu. Propune: „o cale de 
remediere ar fi ca specialiştii mediului şi 
economiştii să lucreze împreună pentru a 
calcula costul distrugerii climei, al ploilor acide 
şi al poluării aerului”. „Planul nou B 3,0” 
propune şi alte măsuri, dar mai ales patru 
scopuri (stabilizarea climei şi a populaţiei, 
eradicarea sărăciei şi refacerea ecosistemelor 
Terrei, dar şi un buget anual pentru scopurile 
amintite). Recent (B 4), indică unele obiective 
sociale, între care educaţia primară universală, 
eradicarea analfabetismului etc; refacerea 
solului prin conservare şi plantarea de pomi, 
protejarea solurilor arabile, reducerea viiturilor 
ş.a. 

Noi reţinem de la Brown, în mod special, 
„protecţia factorilor de mediu” în sens de 
„sistem de suport al vieţii”; dar, considerăm 
discutabilă teoria că ecologia este ştiinţa 
mediului şi ne întrebăm care şi cine sunt 
„specialiştii mediului”, de care el vorbeşte, şi 
care trebuie să lucreze împreună cu 
economiştii? În ultimul timp, biologii şi-au însuşit 
ecologia, dar şi mai mulţi ingineri, agronomi, 
……, chiar literaţi şi politicieni, între care şi dl. 
Iliescu. Analizaţi, de exemplu, meseriile celor ce 
sunt incluşi în Ministerul Mediului! 

Vom face apel la o definiţie a ecologiei 
dată de geografi (geografia de la A la Z, 1986) = 
Ştiinţa care studiază influenţa factorilor mediului 
geografic asupra dezvoltării şi răspândirii atât a 
organismelor cât şi a biocenozelor. 

Poziţia noastră este exprimată şi în ceea 
ce am numit „ecologizarea geografiei” (Posea 
şi Armaş, 1998, p. 34-37). Pe scurt, este vorba 
de „…legăturile între lumea organică şi cea 
anorganică, între societate şi mediul său de 
viaţă, funcţionalităţile şi influenţele reciproce, 
devenirile şi schimbările în timp etc. În acest 
sens, ecologia s-a constituit ca o disciplină 
aparte (mai ales după 1956 – apariţia 
„sistemului general” al lui Bertalanffy, după care 
ştiinţele biologice şi geografice au progresat 
mult pe linia ecologizării), dar care a pătruns în 
fiecare dintre ştiinţele biologice şi 
geografice” (pag.34).  

Normal că ecologia se interferează 
practic şi cu tehnologia, cu economia, politicul 
sau administrativul. Dar baza ei rămâne ekosul 
(casa, sau mediul geografic al vieţii) şi biosul 
(care include şi omul). Biologii reunesc sistemul 

comun de interacţiuni dintre sistemele 
organismelor vii (biocenoză) şi sistemul său de 
suport anorganic (biotop) în ecosistem. 
Geografii, vorbesc de geo-sistem (areale 
teritoriale de mediu organizate ierarhic) şi 
sociogeosistem (sociosistem plus geosistem) 
când e vorba de raporturile om (societate) – 
mediu. Ca să fim mai bine înţeleşi în ce priveşte 
poziţia ecologiei în raport de biologie şi 
geografie, dar şi faţă de alte discipline, în 
subsidiar, ne folosim de două comparaţii. 
Biologii adoptă ekosul (mediul) pentru a explica 
o serie de caracteristici şi adaptări la „substrat” 
ale biosului (biocenozei, sau a indivizilor); deci 
nu ca obiect al ştiinţei lor. Geografia, în schimb, 
studiază mediul de la suprafaţa Terrei ca 
obiect, amănunţit, pe elemente şi în sinteză 
(generală şi regională, până la locală). Este 
cam acelaşi lucru cum medicina abordează 
biologia, sau se foloseşte de biologi sau chimişti 
pentru analize, dar biologul sau chimistul nu 
devine medic. Asemenea exemple se pot 
multiplica: fizica are nevoie de matematică 
pentru a se dezvolta, dar nu şi invers; istoria are 
nevoie de geografie, dar nu şi invers; tehnica 
are nevoie de matematică, dar nu şi invers etc; 
geologia a folosit geomorfologia ca metodă de 
teren şi de cartare, dar nu-i devine obiect; şi 
geomorfologia are nevoie de roci, structuri sau 
tectonică, dar nu-i devin obiect de studiu; uneori 
însă, se întâmplă să devină oarecum şi obiect, 
dar pe porţiuni sau probleme restrânse. Cloşca 
face pui, puii cresc mari şi apoi nu mai ştii care 
a fost cloşca şi care puiul! 

Alegem încă un exemplu, poate şi mai 
simplu: este acelaşi mod de a privi inundaţiile, 
pe toate feţele, dar uităm că ele sunt numai unul 
dintre efectele regimului râurilor şi al regimului 
climatic şi nu invers. La râuri şi fluvii uităm de 
cauze şi atunci când abordăm o altă problemă 
la fel de gravă (mai ales când râurile 
traversează mai multe ţări), aceea a realizării de 
lacuri de retenţie, care reţin apa, dar şi poluarea 
diversă a acestora venită din amonte. Acestea 
pot naşte conflicte între ţări. Este cazul 
Nigerului, Congoului, Gangele (în Bangladesh), 
unele conflicte pentru ape între India şi Pakistan 
(râul Chenab), apele Iordanului, Dunărea (ale 
cărei baraje afectează chiar refacerea periodică 
a plajelor din estul României etc.). 

Se pot adăuga şi alte multe exemple în 
care se aprofundează pe larg numai efectele, în 
aşa fel că ele par a deveni cauze.  

 Trecem acum la o întrebare. Cine, ce 
şi cum trebuie să ia hotărâri de prevenire a 
unor situaţii ce conduc la conflicte şi chiar la  
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colaps de mediu? Se poate răspunde în cor: 
politicienii. Şi este adevărat, dar acest răspuns 
solicită o altă întrebare: se pricep, sau cel puţin 
aleg consilieri, sau creează instituţii care să le 
pună pe masă problemele complexe ale 
mediului, ale fiecărui element de mediu, ale 
combinaţiilor locale şi generale ale acestora pe 
spaţii mari sau mici, deci pe sisteme ierarhice, 
geneza şi evoluţia acestora etc.? Unii au, dar 
sunt blocaţi de anumite interese economico-
financiare, de grupuri de putere, de companii 
financiar-comerciale etc.; alţii nu au informaţii şi 
măsurile luate sunt aleatorii. Şi atunci, se pare, 
trebuie schimbat însăşi sistemul actual capitalist 
şi hrăpăreţ (sau, să alegem o nouă civilizaţie, 
cum spunea Brown). 

Sistemul se schimbă greu, de obicei prin 
război. În prezent va fi un altfel de război. 
Fiecare ţară (inclusiv marile „democraţii”), va 
„fierbe” din interior, către un sistem, poate, 
între Elveţia şi China. Realizările către această 
direcţie sunt clare. Numai că, grupările 
corporatiste, clanurile politico-financiare de tip 
Bush şi nu numai, rezistă, se bat, pun piedici. 
Entuziasmul maselor americane pentru Obama 
probabil că a dat semnalul schimbării. Dar şi 
România, şi toate ţările, şi UE, vor trebui să 
înţeleagă şi să se transforme ca sistem; altfel, 
unele vor pica în colaps. Să ne uităm în jur, dar 
şi spre viitor. Să ne uităm la alţii, la UE, dar nu 
ploconitori şi copiind fără cap, ci să ne gândim 
prin noi şi pentru noi. Chiar pe noi, cei din 
învăţământul superior, să nu ne mai ducă 
nimeni cu afaceri de tip „ISI”, cu „realizările” 
ştiinţifice din ultimii 5 ani, sau cu alte astfel de 
gogomănii. Este o şmecherie împrumutată de la 
licitaţiile care pun asemenea condiţii ca să 
câştige numai clientela politică. Un articol bun 
rămâne valoros pentru ştiinţă chiar dacă a fost 
publicat într-un ziar. Pe căile de mai sus s-au 
extins şi se exprimă mediocrităţile, care fac 
rating; valorile s-au retras şi tac, nu mai au loc. 

 Ajungem însă la o nouă problemă: 
Şcoala care ne dă cultură generală (dacă o 
dă; este semnificativ bacalaureatul din iulie 
2010), inclusiv liceul, poate face ceva? Dar ce 
şi cum? 

Din partea geografiei, noi, aici, spunem 
că se impune, azi, socializarea geografiei 
fizice, ştiinţă a mediului. La „socializare” se 
pot pune imediat două întrebări. Prima: De ce 
se pune această problemă? Oare nu se învaţă 
geografie din şcoala primară, uneori (şi e 
regretabil că numai uneori) până la 
bacalaureat? A doua: Cum trebuie 

socializată?  
Răspunsul, pe scurt, este acesta: Se 

învaţă în şcoală, dar cât, cum şi ce? Sunt multe 
manuale şi chiar cursuri universitare, dominant 
de geografie economică (sau „umană”), ce au 
fost total „socializate”, istoricizate, sau chiar 
politizate (uneori mascat) încât în ele nu a mai 
rămas nimic din „geo”.   Ne-am ferit prea mult 
de aşa-zisul determinism geografic şi am 
ajuns la „posibilism” exagerat: omul poate 
face orice cu natura sau în natură! Am trecut 
uneori la mai multă geopolitică sau 
geostrategie, care se reduce la: cum să 
împărţim Terra ca să ajungem mai repede la o 
„dezvoltare durabilă”, dar fără argumente care 
să se refere şi la mediul geografic, natural. 
Americanii, şi nu numai ei, „democratizează” ţări 
conduse de dictatori sau „nedemocratice”, dar 
se pare că talibanii ştiu mai bine cum să 
folosească geografia şi în special relieful 
locurilor de luptă (sau în luptă).  

Geografia (mediului) este obiect şcolar; 
a luat-o în braţe, aşa cum am văzut, şi Al Gore, 
ziarist şi politician, dar cu scopul de a ajunge 
preşedinte (despre profesorul său de geografie, 
din câte îmi amintesc, nu avea o părere prea 
bună, nu ştia că odată Euro-Africa şi Americile 
formau un singur şi mare continent, care s-a 
fragmentat şi, prin deplasări orizontale diferite,    
s-a ajuns la continentele de azi). Geografia se 
predă în şcoală, dar cu ce scop? 

Altădată, geografia în şcoală se 
ierarhiza pe clase, în funcţie de anumite reguli. 
Începea cu judeţul (şi comuna), cu o geografie 
mai generală despre România (ţara oricărui 
elev), iar în clasa a V-a se trecea la o geografie 
teoretică, generală, cu procese şi legi 
„naturaliste” despre mediul geografic şi se făcea 
chiar o analiză şi un studiu sumar al fiecărui 
element de mediu. Urma geografia regională 
(continente şi ţări – este drept, cam multe şi 
uneori cu lecţii plictisitoare, dacă profesorul nu 
avea ceva har). Printre primele ţări din lume noi 
am introdus şi „geografia mediului”, care se 
dorea o geo-ecologie, plasată obişnuit în clasa 
a IX-a. Se predă şi o geografie economică, dar 
care a devenit adesea (prin unele manuale) mai 
mult „economistă”, cu foarte puţin „geo”. Se 
încheia cu „Geografia României”, gândită logic, 
sistemic, deşi uneori era abordată descriptiv. De 
ce era bine să închei preuniversitarul cu 
geografia României? Pentru că ţara noastră 
este extrem de complexă geografic, dar şi 
unitară ca sistem teritorial (sistemul Carpato-
danubiano-pontic, cel care ne-a menţinut  
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latinitatea şi unitatea ca popor). Desigur, se 
pune întrebarea dacă acum, când facem parte 
din UE, mai este necesar şi obligatoriu un 
asemenea curs final? Desigur că da, dar într-o 
îmbinare cu Europa şi UE, bine gândită ca să 
aibă efectul scontat şi în armonie cu 
învăţământul geografic din ţările UE. Dar să 
revenim la sistemul şi conţinutul de predare 
al geografiei în şcoală. Schimbările dese ale 
miniştrilor învăţământului (dominant ingineri, 
ceea ce nu s-a întâmplat în trecut), ale 
inspectorilor (numiţi tot pe criterii politicianiste şi 
nu profesionale şi nici măcar politice), o lege 
voluminoasă şi incitibilă a învăţământului şi 
modificată mereu (pe ici pe acolo, de zeci de ori 
în 20 de ani), sindicate cu şefi guralivi, ce vor să 
facă ei planurile de învăţământ etc, toate 
acestea au degradat continuu învăţământul şi în 
cazul nostru, geografia. Vreţi argumente? Oare 
de ce mulţi elevi care termină liceul nu cunosc 
aproape nimic din legile simple ale fenomenelor 
de mediu? Oare de ce mulţi ziarişti tineri fac 
greşeli „geografice simple”?  Un exemplu 
nesemnificativ: pe „Realitatea”, o ziaristă, în 
ziua de 6 iunie, orele 11.20 a spus că s-a ales 
întâlnirea „la Snagov”, deoarece este mai 
aproape de Braşov?!

4)
 Oare de ce elevii, de 

multe ori, spun că urmează lecţia de 
geogravarză? Răspunsul poate fi general, dar 
puţin exagerat, că s-a ajuns la un „ghiveci 
geografic”. Dar, să nu ne mirăm că, în cadrul 
degradării generale economico-politico-morale, 
s-a degradat şi geografia şcolară, când unii 
geografi au degradat şi maltratat, zic ei cu 
acte, chiar Societatea de Geografie

5)
. 

 Personal însă, cunosc şi sunt chiar 
sigur, dintr-o experienţă adunată în circa 40 de 
ani, că degradarea geografiei are şi o cauză 
globală bine ascunsă. Marile companii 
economico-financiare, care pentru profit cât mai 
mare, au stors şi storc mediul (vieţii) fără 
scrupule, nu suportă o educaţie solidă geo-
naturalistă a copiilor, a tineretului şi a 
cetăţenilor. Scopul ţintit a fost şi este 
îndepărtarea geografiei de la obiectul său de 
bază, mediul geografic, respectiv mediul vieţii, 
aprofundat prin tipuri şi enorm de multe 
subtipuri, care au condus pe total la o mare 

geo-diversitate, iar acesta, şi numai acesta, la 
o mare biodiversitate şi, în parte, chiar la socio-
diversitate. 

În acest scop s-a procedat, aproape pe 
plan mondial, la o abatere de la obiectul de 
bază al geografiei, pe cel puţin trei căi: o aşa-
zisă economicizare şi geopolitizare amplă a 
geografiei (ocolind însă tot mai mult mediul fizic 
al vieţii); la înlăturarea aproape totală a 
aprofundării ştiinţifice a studiului tipurilor şi 
subtipurilor de medii şi urmările acestora, 
aducându-se în prim-plan biodiversitatea care, 
în fapt, este o urmare a geo-diversităţii; 
extinderea exagerată în şcoală a aşa-zisei 
geografii a ţărilor, redată excesiv de descriptiv şi 
aproape deloc explicativ şi fizic, făcându-se din 
geografie un ghiveci (nu de flori, ci culinar) cu 
capitole orânduite haotic. 

De multe ori şi profesorul de geografie se 
lasă dus de uşurinţa unei asemenea predări, 
fără cap, coadă şi scop ştiinţific şi, în felul 
acesta generalizarea unei geografii haotice s-a 
realizat în cea mai mare parte, cu scopul de a 
înlătura adevăratul său obiect: „Terra ca mediu 
al vieţii şi al societăţii”. 

Este greu să îndrepţi deodată ceva ce     
s-a generalizat mult timp în rău. Este totuşi 
obligatoriu când „cuţitul a ajuns la os”. Se 
schimbă clima, şi nu prea ştim de ce şi ce ne 
aşteaptă; în 2008 a venit şi o mare criză 
economico-financiară, iar în 2010 România a 
fost sufocată de inundaţii; s-a creat un UE care 
vrea o dezvoltare durabilă şi concurentă faţă de 
SUA; vrem ca toţi să trăim mai bine şi într-un 
mediu curat, dar prea mulţi au început a trăi tot 
mai prost etc. Schimbăm ceva şi cu ce 
începem? Multe trebuie schimbate; cei mai 
mulţi reformatori de succes, de-a lungul istoriei, 
au început cu educaţia, cu şcoala, cu 
accentul pe ştiinţă.  

 Dar, ce cale alegem pentru revenirea 
la normal a geografiei, pentru a o integra 
societăţii, economiei şi dezvoltării, deoarece 
toate au nevoie de geografia adevărată. Dacă 
nu ştim să alegem calea reuşitei vom eşua în 
continuare. După noi, calea reuşitei este, acum, 
convingerea socială prin adevăruri ştiinţifice 
şi convingerea celor ce vor o dezvoltare 
durabilă (mă refer îndeosebi la forurile UE), 
anume că, elementul „mediu” în ecuaţia 
dezvoltării durabile este tocmai geografia, 
este geo-diversitatea şi nu biodiversitatea sau 
inundaţiile ş.a., care sunt efecte şi nu cauze. 
Vrem, sau vreţi, argumente? Unul extrem de 
simplu; mediul oricărui petic din suprafaţa Terrei 
este determinat de combinarea variată, locală  

 4) Pentru cei din exterior, amintim că 
Snagovul este aproape de Bucureşti. 
 5) Cr. Tălângă, Societatea de Geografie din 
România între tradiţie şi continuitate”, Geograful, anul 
II, nr. 1, 2010; I.Ianoş, Învăţământul geografic 
românesc-tendinţe şi provocări, Geograful, anul I, nr. 
1, 2009. 
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sau regională, a unui mare şir de elemente, 
energii sau cauze: rocă, pantă, expunere, 
căldură internă, gravitaţie, magnetism, 
latitudine, altitudine, poziţie geografică, sol,  
vegetaţie, mod de folosinţă, temperaturi, 
precipitaţii, tipuri de vreme, presiune 
atmosferică, forţa Coriolis etc. Rezultatul: câte 
variabile(!), câte combinaţii posibile (!) sau, 
câtă geo-diversitate! Enorm de multe. Acesta 
este sistemul-suport şi cauza biodiversităţii. Şi, 
fiecare mediu local sau regional (de viaţă) se 
impune şi poate fi cercetat numai în echipe 
complexe, pe teren.  

„Mulţimea socială” care cere explicaţii 
pentru această geodiversitate este reprezentată 
azi, în primul rând, de valurile de turişti din 
întreaga lume; să ne adresăm lor, dar selectând 
explicaţii ştiinţifice redate simplu şi precis, fără 
poveşti; faptul este valabil şi pentru alte 
categorii sociale.  

 Cât priveşte dezvoltarea durabilă, 
surprinde un lucru: cei ce vorbesc şi vor să se 
aplice măsuri în acest sens (politicieni, uneori şi 
economişti) pun în faţă retorica poluării, 
scăderea biodiversităţii ş.a., dar nu esenţa 
mediului, nu aprofundarea adevăratei 
geografii, rolul ei complex în dezvoltarea 
durabilă şi în educaţie. 

Ne vom referi mai pe larg la un astfel de 
exemplu: „regândirea” în 2009 a strategiei 
dezvoltării durabile (implementată în 2001) a 
UE. Oare de ce a trebuit regândită? 

Strategia de dezvoltare durabilă (SDD) a 
UE a fost lansată în 2001 la summitul de la 
Gotheborg (după ce fusese propusă în 2000 la 
Lisabona). În acea strategie se propunea 
transformarea UE în „cea mai competitivă 
economie din lume până în 2010” (!!). Că 
această strategie a fost gândită simplist şi 
nesistemic, s-a dovedit chiar începând cu anii 
2005-2006, când a fost puţin modificată, iar 
acum vedem cu toţii cât de mult „am depăşit” 
SUA sau Japonia! China, de exemplu, a avut, 
se pare, o strategie de dezvoltare mult mai 
bună, pe care a şi îndeplinit-o.  

A trebuit să vină criza financiar-
economică pentru ca UE să revină cu picioarele 
pe Pământ. De aceea, recent (24.07.2009), 
Comisia Comunităţilor Europene a prezentat 
un Comunicat către Parlamentul European, 
către Consiliu, către Comitetul Economic şi 
Social European şi către Comitetul Regiunilor, 
comunicat intitulat: „Intégrer le developpement 
durable dans les politiques de l'UE: raport de 
situation 2009 sur la stratégie de l'Union 
européenne en faveur du développement 

durable”. S-a stabilit şi un program: 1. se 
începe, în paralel, procesul de reflecţie al 
revizuirii strategiei de către liderii europeni şi de 
către UE, pentru o nouă Strategie „post-
Lisabona” (20 sept. 2009); 2. în decembrie 2009 
Consiliul European va revizui priorităţile; 3. în 
2009 Eurostat (Eurostatistica) va publica un 
raport de monitorizare în domeniul dezvoltării 
durabile; 4. la începutul lui 2010 Noua Comisie 
va prezenta propunerile formale pentru Strategia 
Lisabona post – 2010; 5. martie 2010 – summitul 
UE pentru aprobarea principalelor orientări de 
politici pentru noua strategie. 

Regândirea Strategiei durabile a UE, 
propusă la Bruxelles în 2009, se referă la 
„regândirea politicilor sale de dezvoltare”. 
Această propunere cere, oarecum imperativ, „să 
îşi reconcilieze obiectivele de ocupare a forţei 
de muncă şi de creştere, cu obiectivele pe 
termen lung legate de mediu” (s.n.). Se 
apreciază că printre priorităţile ce vor fi adoptate 
putem sublinia „Creşterea verde” şi 
durabilitatea mediului. De altfel, după 
revizuirea Strategiei în 2006 s-a pus un accent 
mai mare pe ideea integrării dezvoltării durabile 
într-un evantai tot mai larg al politicilor sale, în 
ideea că cele trei elemente de bază ale 
dezvoltării – creşterea economică, coeziunea 
socială şi protecţia mediului – trebuie să 
meargă împreună, să reprezinte şi să formeze 
„o familie”, să se susţină mutual. 

Din punctul nostru de vedere, politicile 
UE pentru dezvoltare au abordat această 
sinergie a celor trei elemente în mod 
simplist, chiar greşit pentru mediu. De ce? 
Pentru că „protecţia” mediului, asupra căreia se 
insistă mereu, înseamnă, înainte de toate, 
cunoaşterea lui prin studii pe elemente, 
raporturi interelemente, şi sintetic, ca întreg. 
Acest lucru s-a făcut şi se face numai pentru 
economie (au apărut tot felul de economii), nu şi 
pentru mediu. Să-i întrebăm pe politicieni ce ştiu 
ei despre relief, ca element fundamental al 
mediului? Ce ştiu despre hidrografie, despre 
climă şi soluri etc., despre înfrăţirea acestora în 
sistemul numit mediu ambiant, ca să nu 
spunem, cum ar trebui de fapt - mediul 
geografic. Am reţinut, recent (august 2009), 
propunerea unui (unei) ministru din România de 
a scoate geografia de la bacalaureat; ba alţii, 
mai înainte, au propus chiar scoaterea ei din 
anumite clase.  

 Părinţii şcolarilor au fost cei care au 
protestat, dar aproape de loc cei care sunt în 
prezent „şefii” geografiei şi noi toţi geografii. Se  
pune întrebarea: Aceşti, sau acest ministru ştie  
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ceva despre rolul mediului natural în 
dezvoltarea durabilă, mediu care ne-a născut şi 
ne menţine în viaţă? Şi, continuând întrebarea, 
cunosc ei care este ştiinţa despre mediu, 
adică Geografia! Eu cred că nu ştiu, pentru că 
altfel ar consulta mai mult pe geografi şi nu ar 
îndepărta această ştiinţă din bacalaureat, şi nu 
numai, decât dacă au interese sau indicaţii 
politice. 

Politicienii europeni, şi iarăşi nu numai, 
când vorbesc despre mediu se referă mai ales 
la biodiversitate. Ori, biodiversitatea este un 
indice, un efect al degradării mediului şi nu 
element de bază al mediului; la fel sunt 
inundaţiile, sau „poveştile” despre modificările 
climatice. Trebuie să schimbăm acest mod de 
gândire, trebuie să se impună, pe prim plan, 
studiul climei în sine, studiul hidrografiei, 
studiul reliefului, studiul solului şi numai apoi 
efectele (eroziunea solului, secetele, 
inundaţiile, alunecările şi prăbuşirile de teren, 
eroziunea şi aluvionările în general, reducerea 
biodiversităţii etc.) Toate acestea din urmă sunt 
răzbunări ale naturii faţă de cei care nu o 
cunosc, care nu ştiu cum funcţionează, nu îi 
cunosc legile de dezvoltare şi nici dezastrele pe 
care le provoacă, pentru că şi acestea se 
produc după legi ale naturii. Să reţinem: Natura 
poate suporta multe, dar exagerările noastre o 
fac să se răzbune. Numai studiind-o profund, 
element cu element şi global, vom înţelege ce 
înseamnă mediul şi rolul său, în dezvoltarea 
durabilă. Numai aşa Strategia post – 2010 
(sau „post – Lisabona”) va crea o sinergie 
funcţională între economie-societate-mediu. 
Altfel, totul va fi „vorbe” şi ne va trebui încă o 
criză financiar-economică, precum cea începută 
în 2008-2009, ca să ne aducă din nou cu 
picioarele pe Pământ. 

Revenind la tema noastră, geografia şi 
dezvoltarea durabilă, şi dezvoltând-o, noi 
geografii facem, în fapt, o integrare normală, 
frăţească, sinergică, între economie, social şi 
elementele de bază al mediului (relieful, clima, solul 
etc.). Sperăm ca în noua Strategie UE, post – 
2010, să fie mai bine implementată şi această 
ştiinţă a mediului, respectiv Geografia. Sperăm, 
totodată, ca acest aspect să fie bine înţeles şi în 
România, a cărei dezvoltare durabilă, în cadrul UE 
şi chiar global, va fi legată sigur, în primul rând, 
de turism, de agricultură şi de drumuri. 

*     * 
* 

O părere despre România: Brandul 
dezvoltării durabile a României în cadrul UE 
pe timp scurt şi mediu: România ţară turistică 

(sau ţară a turismului). În prezent, trebuie să 
„revenim la noi înşine”, să ne gândim la 
dezvoltarea noastră durabilă şi, fără să imităm 
sau să copiem în neştire pe unii din exterior, să 
ne agăţăm toţi de veriga (brandul) „România, 
ţară turistică”. Turismul va impune 
infrastructură; va cere o agricultură  „alimentară” 
românească şi ecologică; va pune în mare 
valoare spiritualitatea şi ospitalitatea 
românească; va face din noi gospodari şi 
„comercianţi” oneşti, primitori, politicoşi; 
comunităţile locale vor deveni mai unite în 
realizarea de proiecte specifice lor; mai educaţi; 
vom fi mai citiţi, mai informaţi, nu vom mai vota 
la întâmplare, sau pentru 100 de lei, sau un 
pachet dat de pomană; aceşti „noi oameni” vor 
schimba atât „aleşii locali”, cât şi parlamentul 
(cel mult hulit până acum), inclusiv acea justiţie 
coruptă. 

Pentru toate acestea nu ne vor trebui 20 
de ani „brucăneşti”, ci un început curajos, dirijat 
la început de sus, dar care să prindă toate 
comunităţile; atunci „clădirea” se va construi 
solidă şi rapid de jos în sus. Să avem acest 
curaj şi puţin „patriotism” cu iz european, dar şi 
românesc. 

Dacă vom înţelege toţi acest gând şi ne 
vom uni în cuget şi în simţiri, vom trăi de mâine 
(2011), mai bine, iar fondurile europene ne vor 
ajuta mult şi real. 

Să nu ne ferim de mica agricultură, 
chiar cea de subzistenţă – dar s-o facem mai 
bine. În fiecare gospodărie putrezesc multe 
mere, pere, prune, se pierde multă iarbă, fân, 
cu care am putea creşte mai multe animale; 
atunci, fiecare ţăran va putea oferii hrană pentru 
cel puţin 20 de turişti pe an la început şi apoi pe 
lună. Dar şi Statul să le aducă acestor mici 
agricultori apă şi curent electric, să le vândă 
ciment şi cărămidă mai ieftine pentru case 
moderne, să se realizeze multe pepiniere 
ieftine, ca să avem arbori mai mulţi şi fructe din 
belşug. 

 Iar geografii să-şi impună punctul de 
vedere al geodiversităţii, prin studii, în echipe, 
dovedindu-i prioritatea în abordarea mediului, 
în ecologie, în dezvoltarea durabilă. 
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Pe meridianele şi paralele Globului 

CAUCAZUL DE NORD.  
STRUCTURĂ POLITICĂ, ETNICĂ, CONFESIONALĂ, 

TENSIUNI GEOPOLITICE 

Conf.univ.dr. Dănuţ Radu SĂGEATĂ 
radusageata@yahoo.com 

1. Introducere 
 

Lanţul montan caucazian se întinde pe 
aproape 1.200 km lungime şi 200 km lăţime, 
între Marea Neagră şi Marea Caspică, având o 
altitudine de peste 2.000 m, cu vârfuri ce 
depăşesc 5.000 (Elbruz – 5.642 m).  

Linia marilor înălţimi reprezintă un sector 
convenţional al frontierei dintre continentele 
european şi asiatic, deşi unele state care sunt 
legate de Europa prin patrimoniul istoric şi 
cultural (religia creştin-ortodoxă) îşi revendică 
această apartenenţă, se află situate pe 
versantul său sudic.  

Caucazul reprezintă o barieră dificil de 
străbătut; singura trecătoare practicabilă este 
Defileul Darial (1.250 m), aproape de izvoarele 
Terekului, unde ruşii au amenajat încă de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea o şosea ce leagă 
Vladikavcazul de Tbilisi.  

Particularitatea acestui ansamblu natural 
este diversitatea extrem de mare de populaţii 
care şi-au găsit aici refugiul. Se poate vorbi în 
acest spaţiu relativ restrâns ca suprafaţă, de 43 
de populaţii şi limbi, care coabitează mai mult 
sau mai puţin paşnic, ca într-un veritabil muzeu 
etnografic. Această complexitate a fost creată 

pe parcursul istoriei, deoarece Caucazul a 
servit  de-a lungul timpului atât ca punte de 
trecere, cât şi ca loc de refugiu. Loc de trecere 
între Nord şi Sud, prin „Porţile de Fier” care 
controlează înălţimile Derbent şi şoseaua din 
lungul litoralului Mării Caspice, legând stepele 
ruseşti de platoul iranian, dar şi loc de trecere 
Est-Vest, prin valea râului Araxe, care permite 
legătura Persiei cu Anatolia, între Tabriz şi 
Erzurum. 

Funcţia de refugiu i-a fost oferită 
Caucazului datorită fragmentării reliefului. În 
nord mai ales, nenumărate văi adăpostesc 
laolaltă populaţii de diferite origini, relicte ale 
marilor invazii care, de la sciţi până la kalmucii 
stabiliţi în secolul al XVII-lea la limita sudică a 
stepei, toate au traversat de la est la vest 
stepele ruseşti.  

Ruşii, după ce au ocupat Georgia (1783), 
Azerbaidjanul (1813) şi nordul Armeniei (1828), 
n-au reuşit să cucerească Caucazul decât în 
secolul al XIX-lea şi cu mari pierderi. În mod 
cert geopolitica expansionistă rusească s-a 
sprijinit pe existenţa acestui mozaic de mici 
popoare mai mult sau mai puţin rivale unele cu 
altele. Pe de altă parte, pe lângă dificultatea 
operaţiunilor militare în aceste zone înalte de  

Le Caucase du Nord. Structure ethnique, confesionelle, tensions geopolitiques. La ligne de 
crête du grand Caucase sépare la Fédération de Russie des trois républiques du Caucase, mais cette zone 
de peuplement compliqué se trouvent, relevant du principe de cette Fédération, neuf territoires autonomes: 
la république autonome d'Abkazie, située en Géorgie, sur la côte de la mer Noire, au pied du Caucase; la 
région autonome d'Adyguéie (fondée en 1922, qui groupe de part et d'autre du cours moyen du Kouban); la 
région autonome de Karatchaévie-Tcherkessie, séparée en 1922 de la république du Daghestan qui grope 
un peuple turc, les Karatchaïs et un peuple adyguéen, les Tcherkesses, dans la haute vallé du Kouban et 
dans celles de ses affluents; la république autonome de Kabardie-Balkarie, constituée en 1922 à partir de la 
république du Daghestan dans les hautes vallées du Baksan, du Tchéguem et du Tcherek, affluents du 
Terek; la république autonome d'Ossétie du Nord et la région autonome d'Ossétie du Sud (en Géorgie) avec 
des ossètes, peuple indo-européen descendant des Altains, en partie christianisé; les républiques 
autonomes de Tchétchénie et d'Ingouchétie qui menèrent, sous la direction de l'imam Chāmil, la résistance 
contre les Russes de 1830 à 1859 et la république autonome de Daghestan, constituée par la partie 
orientale de l'ex-république de Daghestan (pays de montagnes, en turc), fondée en mai 1918.   
  

Mots clef: peuplement compliqué, decoupages arbitraires, tensions politiques, Caucase, Russie. 
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munte, ruşii s-au izbit de expansiunea recentă 
aici a Islamului, pe baza căruia a fost organizată 
şi coordonată rezistenţa populaţiilor locale. 
Imamul Chāmil, lider al unei puternice 
congregaţii sunnite organiza între 1834 şi 1859 
triburile cecene şi pe cele din Daghestan şi le 
îndemna la un djihad împotriva ruşilor. Triburile 
cerkese din zona piemontană de nord-vest nu 
au fost cucerite decât în 1878; majoritatea 
dintre acestea, alungate din propriile lor teritorii 
s-au refugiat în Imperiul Otoman activând 
panturcismul. Chiar şi după cucerirea rusească, 
zona Caucazului a reprezentat pentru aceştia 
un mare furnizor de insecuritate. În 1917, mai 
multe popoare musulmane, cecenii şi cerkesii 
mai ales, s-au solidarizat din nou împotriva 
ruşilor şi n-au putut fi învinşi decât în 1924. 
Amintirea acestor vremuri şi ale represiunilor 
ruseşti provoacă printre aceste popoare (ceceni 
mai ales) puternice sentimente antiruseşti. 
Spaţiul caucazian este alcătuit din două 
ansambluri geopolitice distincte:  

Caucazul de Nord (Ciscaucazia), 
caracterizat prin cea mai mare diversitate şi 
fragmentare etnică, ce ocupă versantul nordic al 
Caucazului şi zonele piemontane adiacente 
acestuia, este alcătuit din nouă structuri politico-
administrative, constituite pe fundament etnic 

ale căror decupaje, adesea artificiale au fost 
trasate în perioada stalinistă. Unele dintre 
acestea depăşesc cu mult teritoriul locuit de 
populaţia „titulară”, structura etnică fiind 
dominată de ruşi; altele sunt formate prin 
alăturarea a două populaţii distincte 
(Karatchaev-Cerkesia sau Kabardino-Balkaria) 
sau reprezintă veritabile spaţii multinaţionale ca 
în cazul Daghestanului, în vreme ce în cazul 
osetinilor, un spaţiu etnic unitar este împărţit în 
două formaţiuni statale, una aparţinând 
Federaţiei Ruse (Osetia de Nord), alta Georgiei 
(Osetia de Sud). Pe scurt, Ciscaucazia, 
împărţită între Federaţia Rusă şi Georgia este 
alcătuită din următoarele structuri politico-
administrative: Adâgheia, Karatchaev-Cerkesia, 
Kabardino-Balkaria, Cecenia, Inguşetia, 
Daghestan şi Osetia de Nord (ce aparţin 
Federaţiei Ruse), respectiv Abhazia şi Osetia 
de Sud, ce aparţin teritorial Georgiei.  

Caucazul de Sud (Transcaucazia), situat 
între versantul muntos propriu-zis şi bucla râului 
Araxe, ce formează frontiera cu Iranul, dominat 
de cele trei mari formaţiuni statale caucaziene: 
Armenia, Georgia (cu republica autonomă 
Adžaria) şi Azerbaidjan (cu republica autonomă 
Nahičevan şi regiunea autonomă Nagornîi-
Karabah).  
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2. Abhazia  

Alături de Osetia 
de Sud, Abhazia se află 
integrată în Georgia, 
având statut de republică 
autonomă. În pofida unei 
istorii profund marcate 

de contextul regional, abhazii manifestă o 
pronunţată individualitate, manifestată atât în 
plan lingvistic

2)
, cât şi cultural şi spiritual. În 

acest sens, spre deosebire de georgienii 
ortodocşi, o mare parte din abhazi, îndeosebi 
cei din mediul rural (care reprezintă în prezent 
mai mult de jumătate – 52% din populaţia 

totală) a fost islamizată începând cu secolul al 
XVII-lea.  

Integrată în Rusia ţaristă în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea (1810) sub forma 
unui protectorat, Abhazia şi-a pierdut curând 
orice formă de autonomie internă. În 1866, o 
mare răscoală a determinat deportarea a mai 
multor mii de abhazi musulmani către Turcia, 
aceştia fiind la rândul lor înlocuiţi de aproximativ 
100.000 de circasieni, izgoniţi la rândul lor de 

G E O G R A F U L  

Unitatea 
politico –
administrativă 

Statutul 
politic 

Supr. 
(km2) 

Populaţia 
(loc) 

Capitala Structura 
etnică 

dominantă 

Structura 
confesională 

ABHAZIA Republică autonomă în 
Georgia 
1930 

8 600 506 000 Suhumi - ruşi: 75% 
- abhazi: 19% 

- creştinism 
(ortodoxism) 
- islamism  

ADÂGHEIA Republică autonomă în 
Fed. Rusă 
1922, 1991 

7 600 447 100 Maykop -ruşi: 68% 
-adâghei1): 29% 

-creştinism 
(ortodoxism) 
-islamism 

CECENIA Republică autonomă în 
Fed. Rusă - 1936 
Independentă – 1991 

15 700 1 103 700 
  

Groznyj -ceceni 
-ruşi 

-islamism 
-creştinism 
(ortodoxism) 

DAGHESTAN Republică autonomă în 
Fed. Rusă 
1921 

50 300 2 576 500 Mahačkala -avari: 27,5% 
-darghini:16% 
-lezghieni:11% 
-ruşi:5,2% 
-lachi:5% 
-azeri:4,1% 
-tabassarani:4% 
-rontuli:0,8% 
-aguli:0,8% 
-tachuli:0,3% 

-islamism 
(majoritar) 

INGUŞETIA Republică autonomă în 
Fed. Rusă – 1936 

3 600 467 300 Nazran -ruşi 
-inguşi:12,9% 

-islamism 
-creştinism 

KABARDINO-
BALKARIA 

Republică autonomă în 
Fed. Rusă 
1921 

12 500 901 500 Nal'čik -kabardini:48% 
-ruşi:31,9% 
-balkari:9,4% 

-islamism 
-creştinism 

KARATCHAEV
CERKESIA 

Republică autonomă în 
Fed. Rusă 
1928 

14 100 439 500 Čerkessk -karatchai:45% 
-cerkesi:25% 
-ruşi:13% 
-abazini 

-islamism 
-creştinism 

OSETIA DE 
NORD 

Republică autonomă în 
Fed. Rusă 
1936 

8 000 710 300 Vladikavkaz -osetini: 53% 
-ruşi:29,9% 

-creştinism 

OSETIA DE 
SUD 

Regiune autonomă în 
Georgia 
1922 

3 900 300 000 Ihinvali -osetini:66,2% 
-georgieni:29% 

-creştinism 

Tabel 1 
Caucazul de Nord. Structura etnică şi politică 

1) Adâgheii sunt formaţi din triburile de bieduki, temizgoi, chapsugi şi abadzeni. 
 Sursa: Dictionnaire de Géopolitique, 1995, coord. Yves Lacoste. 

2) Limba abhază, înrudită cu adâgheia, 
abazina, kabardina, ubica şi cerchesa face parte din 
grupul caucazian de nord-est. 
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triburile cosace. Ulterior, în urma unui acord 
între autorităţile ruse şi cele otomane, aceştia 
au fost înlocuiţi parţial cu armeni, constrânşi să 
părăsească Imperiul Otoman. În urma războiului 
ruso-turc (1878), abhazii au suportat un nou val 
de emigrare către Turcia. În aceste condiţii, 
litoralul estic al Mării Negre a înregistrat o 
creştere a presiunii antropice, reflectată la 
rândul său printr-o rapidă dezvoltare economico
-socială. Numeroşi imigranţi, îndeosebi ruşi şi 
armeni, erau atraşi de un teritoriu bogat, cu 
importante resurse turistice şi potenţial climatic 
deosebit de favorabil dezvoltării activităţilor 
umane. În aceste condiţii, abhazii, una dintre 
cele mai vechi populaţii din Caucaz, devin 
minoritari, menţinuţi în grupuri compacte doar în 
câteva districte.  

În 1918, Georgia devine pentru prima 
dată stat independent, autorităţile de la Tbilisi 
promiţând minorităţii abhaze o largă autonomie. 
Aceasta optează însă pentru o independenţă 
totală, însă forţele loiale guvernului georgian le 
reprimă răscoala şi cu aceasta, orice dorinţă de 
independenţă. Trei ani mai târziu, în 1921, 
abhazii, care reprezentau atunci în jur de 30% 
din populaţia sa totală, au beneficiat de un 
context favorabil reafirmării suveranităţii în 
cadrul U.R.S.S., fapt stipulat prin Constituţia din 
1925. În 1930 însă, prin decizia lui Stalin (care 
era georgian), Abhazia a devenit o republică 
autonomă în cadrul Georgiei şi supusă unui 
puternic proces de centralizare administrativă. 
Astfel, alfabetul chirilic utilizat din 1862 a fost 
înlocuit cu cel georgian; colectivizarea a luat o 
tentă net antiabhază, un număr mare de abhazi 
au fost deportaţi şi înlocuiţi cu colonişti 
georgieni. De aceea, pentru abhazi, imaginea 
mentală a totalitarismului stalinist a fost strict 
legată de georgieni. Abia după moartea lui 
Stalin, în 1953, situaţia s-a schimbat radical. 
Abhazia începe să devină un instrument al 
Moscovei pe care aceasta îl folosea pentru a 
tempera tendinţele centrifugale manifestate de 
georgieni. Chiar dacă abhazii nu mai 
reprezentau decât 15-17% din populaţia totală a 
propriei lor unităţi politico-administrative, aceştia 
revendicau puterea fie prin reataşarea la 
Republica Federativă Sovietică Rusă (RSFSR), 
fie prin reîntoarcerea la statutul de 
„suveranitate” sub protecţia Moscovei, statut 
avut în 1925. În acest context, pe fondul 
sporului natural ridicat şi al migraţiilor de 
reîntoarcere, numărul abhazilor a crescut 
continuu: 57.000 în 1959, 77.000 în 1970, 
depăşind în prezent 110.000 (Yerasimos, 1995, 

p. 391).  
Perestroika gorbaciovistă a antrenat, 

începând din 1989, intensificarea tendinţelor 
centrifugale. Revendicările de independenţă     
s-au intensificat, tensiunile izbucnind violent la 9 
aprilie 1989, când trupele sovietice au reprimat 
sângeros demonstraţia populară izbucnită la 
Tbilisi.  

Din punctul de vedere al autorităţilor 
georgiene, Abhazia reprezintă un simbol al 
integrităţii teritoriale a Georgiei. De cealaltă 
parte însă, 71 dintre cei 140 de deputaţi ai 
Sovietului Suprem al Republicii autonome 
Abhaze au adoptat, la 25 august 1990, în urma 
unui scrutin boicotat de georgieni, o declaraţie 
privind „suveranitatea de stat a Republicii”, 
declaraţie denunţată de preşedintele sovietului 
suprem al Georgiei, ca fiind „nulă şi neavenită”. 
Venirea la putere la Tbilisi a lui Zviad 
Gamsakurdia la sfârşitul lunii decembrie 1990 şi 
proclamarea independenţei de stat a Georgiei la 
9 aprilie 1991, acutizează conflictul, acesta 
degenerând într-un război civil (decembrie 1991 
– ianuarie 1992), fapt ce-l determină pe 
preşedintele Gamsakurdia să fugă din ţară la 6 
ianuarie 1992, locul său fiind preluat de Eduard 
Şevarnadze la 16 martie. În pofida cestui fapt, 
raporturile dintre abhazi şi georgieni nu s-au 
ameliorat deloc. Dimpotrivă, tendinţele noului 
lider de a impune ordinea prin sporirea 
autorităţii prezidenţiale au avut un efect contrar, 
conflictul reizbucnind la 14 august 1992, când 
trupele separatiştilor abhazi preiau controlul 
asupra căii ferate dintre Rusia şi Georgia, 
esenţială pentru aprovizionarea Georgiei fapt ce 
o împinge în pragul colapsului economic. 

Capitala abhază Suhumi, aflată sub 
control georgian este asediată de forţele 
separatiste, iar implicarea în conflict a puternicii 
diaspore abhaze din Caucaz şi a unor 
combatanţi ruşi dau conflictului o dimensiune 
pancaucaziană (Urjewicz, 1995, pp. 38-39). Pe 
acest fond, Şevarnadze acuză trupele ruseşti 
de complicitate cu anhazii; de cealaltă parte, 
Moscova, a cărei simpatie proabhază devenise 
de notorietate publică, îi acuză pe georgieni de 
un naţionalism excesiv şi de refuzul dialogului. 
În acest context, relaţiile dintre Moscova şi 
Tbilisi se deteriorează rapid. Situaţia trupelor 
georgiene, slab echipate şi neiniţiate în tehnicile 
acţiunilor de guerillă urbană, devine critică în 
1993, când acestea înregistrează mai multe 
eşecuri consecutive în faţa separatiştilor abhazi, 
mult mai motivaţi şi puternic sprijiniţi de armata 
rusă. Pe acest fond, peste 250.000 de  
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georgieni, victime ale unei veritabile „purificări 
etnice”, la care s-au adăugat mii de ruşi şi 
armeni, fug dintr-o republică care cade pradă 
anarhiei şi luptelor dintre bande înarmate rivale. 
La 14 mai 1994, georgienii şi abhazii semnează 
un acord de încetare a focului, Abhazia fiind 
formal plasată sub control ONU, iar autorităţile 
georgiene recunosc prezenţa unei forţe militare 
de interpunere rusească. 

Pentru moment, conflictul pare a fi 
atenuat datorită reapropierii Georgiei de Rusia, 
atât prin afinităţile culturale (panortodoxismul) 
cât şi în virtutea intereselor economice, prin 
aderarea Georgiei la Comunitatea Statelor 
Independente. Aceasta a pus autorităţile 
separatiste abhaze, fidele la rândul lor 
Moscovei, într-o situaţie dificilă, ceea ce a 
determinat semnarea, în 1995, a unui „acord 
confederal” între Tbilisi şi Suhumi, prin care 
este abandonată ideea unei independenţe 
totale în favoarea celei confederative.  

3. Adâgheia  

Situată pe 
versantul nord-vestic al 
Caucazului, în Câmpia 
Kubanului, Regiunea 
autonomă cerchesă, 
creată la 27 iulie 1922 a 

fost ulterior rebotezată în Regiunea autonomă 
adâgheiano-cerchesă, denumirea fiind 
simplificată prin eliminarea ultimului cuvânt, în 
1928. Aceasta avea ca scop păstrarea 
segmentului occidental al poporului cerkez de 
religie musulmană, care a fost una dintre marile 
victime ale colonizărilor ruseşti din cea de-a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, care l-au 
împins să se refugieze în Imperiul Otoman. 

Iniţial, această regiune autonomă nu 
includea decât două areale etnice de pe malul 
stâng al Kubanului, unde cerkesii occidentali 
(sau adâgheii) rămăseseră încă majoritari: unul, 
principal, la sud-est de Krasnodar, iar celălalt la 
vest de Labinsk. Mai târziu, acestora li s-au 
adăugat un sector din jurul oraşului Majkop, 
complet rusificat, extins uterior, în 1957, la 
întregul bazin superior al râului Belaya care nu 
era populat în majoritate de populaţie cerchesă. 

Aceasta a făcut ca dintre cei 123.000 de 
adâghei recenzaţi în 1989, doar trei sferturi 
(95.000) să locuiască pe teritoriul republicii lor, 
unde aceştia nu constituiau decât 22% din 
totalul populaţiei, faţă de o largă majoritate a 
ruşilor (294.000, adică 68% din populaţie) şi a 
altor alogeni (ucraineni, armeni etc.).  

Chiar dacă evoluţia demografică indică o 
creştere a proporţiei adâgheilor, în detrimentul 
ruşilor ca urmare a sporului demografic, poporul 
„titular” este condamnat să rămână minoritar 
într-un teritoriu artificial extins în raport de 
nucleul iniţial al propriei populaţii.  

De altfel, după proclamarea republicii 
Adâgheia în iulie 1991 şi aderarea acesteia la 
tratatul federal, în rândul populaţiei slave din 
zona capitalei Majkop şi-au făcut apariţia 
mişcări separatiste, care vizează secesiunea şi 
unirea cu oblastul rusesc Krasnodar (Fourcher, 
1993).  

4 – 5. Cecenia şi Inguşetia 

 
 
 
 
 

Cecenia şi Inguşetia sunt în prezent două 
republici din spaţiul Ciscaucazian care provin, 
din separarea, în 1991, a fostei republici 
autonome ceceno-inguşă: cecenii şi-au 
manifestat dorinţa de a părăsi nu numai această 
republică bi-etnică ci şi Federaţia Rusă, optând 
pentru o independenţă deplină faţă de 
Moscova, în vreme ce inguşii şi-au manifestat 
intenţia de a rămâne în cadrul Federaţiei.  

Cecenii şi inguşii constituie două etnii 
vecine, cosiderate de unii autori ca formând un 
singur popor (vaïnakh), bazat pe o unitate 
lingvistică şi pe o istorie comună. Crescători de 
animale şi supuşi mult timp prinţilor cerkesi 
kabardini, aceştia s-au emancipat începând cu 
secolul al XVIII-lea, adoptând ca religie islamul. 
Mărimea acestora înregistrează însă o evidentă 
disproporţie: în vreme ce populaţia cecenă se 
apropie de un milion de persoane (956.000 în 
anii ’90), inguşii sunt de patru ori mai puţini: 
237.000.  

După ce în secolul al VI-lea s-au înscris 
pe orbita spirituală a ortodoxiei bizantine, ca 
majoritatea populaţiilor din nordul Caucazului, 
au trecut începând cu secolul al XI-lea sub 
influenţa politică a georgienilor, iar ulterior, în 
secolul al XIII-lea, s-au convertit treptat la islam, 
în încercarea de a-şi păstra identitatea spirituală 
în faţa ameninţării ruseşti.  

Cecenii reprezintă unul dintre popoarele 
caucaziene care s-au opus cu îndârjire cuceririi 
ruseşti, în vreme ce inguşii s-au acomodat mai 
bine cu colonizarea. Rezistenţa a fost 
organizată începând cu 1785, dar mai ales între 
1834 şi 1859 când în fruntea djihadului 
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antirusesc al popoarelor din regiune s-a aflat 
imamul cecen Chāmil. După ce au fost înfrânţi 
de trupele ruseşti, a urmat un proces masiv de 
migraţie către Turcia, stopat abia după 1917, 
când sunt recunoscuţi de către ruşi, creindu-şi 
propriile instituţii (noiembrie 1922)

4)
. 

După revoluţia din 1917, atât cecenii, cât 
şi inguşii au fost integraţi în construcţii politico-
administrative artificiale şi efemere, clădite pe 
bază etnică, după model stalinist: Republica 
Terek (martie 1918 – mai 1919), Emiratul 
Caucaz-Nord-Daghestan (mai 1919 – ianuarie 
1921) şi, în fine, Republica sovietică socialistă 
autonomă montană (Gorskaja Respublica), 
începând din ianuarie 1921, care reunea 7 
popoare din nordul Caucazului: karatcheii, 
cerkesii, balkarii, kabardinii, osetinii, cecenii şi 
inguşii. Dar şi această structură statală s-a 
caracterizat printr-un grad mare de entropie, 
fiind confruntată încă de la constituire cu mişcări 
centrifugale: pe această bază s-au detaşat, 
formându-şi mici regiuni autonome, kabardinii în 
decembrie 1921, urmaţi de karatchei, cerkesi şi 
balkari în noiembrie 1922 şi de nord-osetini şi 
inguşi, în iulie 1924. Zece ani mai târziu, s-au 
pus bazele a ceea ce avea să devină, 
Republica autonomă Ceceno-Inguşă

5)
. 

În 1942 trupele armatei germane ajung la 
Terek; deşi nu au cucerit niciodată teritoriul 
cecen, popoarele acestui spaţiu

6)
 sunt în bloc 

considerate ca fiind „colaboraţioniste” şi 
deportate în zonele de „populare specială” din 
Asia Centrală (cecenii s-au numărat printre 
primele popoare deportate integral). Republica 
lor a fost desfiinţată în iunie 1946 şi împărţită 
între Osetia de Nord, Georgia, Daghestan şi 
Federaţia Rusă, creindu-se oblastul Groznâi.  

Acest episode a durat până în ianuarie 
1957, când sub conducerea lui Nikita Hruşciov, 
sunt rehabilitate cele cinci popoare deportate 
din Caucazul de nord, ceea ce a antrenat 
reconstituirea Republicii autonome Ceceno-
Inguşe prin retrocedarea majorităţii teritoriilor 
anexate de vecinii săi

7)
. 

Colonizarea rusească a teritoriilor din 
Câmpia Terekului este un fenomen recent, 
datând cu precădere din perioada stalinistă, 
după 1989 înregistrându-se atât pe cale 
naturală, cât şi prin mişcări migratorii de 
reîntoarcere, un fenomen de diminuare drastică 
a ponderii ruşilor. Astfel, dacă proporţia ruşilor 
nu era în 1926 decât de 3%, aceasta ajunge la 
49% în 1959, după care a înregistrat o 
diminuare constantă: 35% în 1970, 29% în 1979 
şi 23% în 1989 (faţă de 57% ceceni şi 13% 

inguşi)
8)

.  
Mizele geopolitice actuale, cu profunde rădăcini 
în istoria cecenilor, sunt dominate de tendinţele 
secesioniste ale cecenilor, cel mai important 
grup etnic din Caucazul de nord, de două ori 
mai numeroşi decât osetinii, creştini, aliaţi 
tradiţionali ai Moscovei

9)
. Raporturile dintre 

Moscova şi Groznâi au început să se 
degradeze rapid din momentul în care Dudaev 
a refuzat semnarea tratatului federativ (31 
martie 1992). Tensiunile dintre ceceni şi 
comunitatea rusă au crescut continuu: în vreme 
ce serviciile secrete ruseşti îi sprijineau pe 
adversarii lui Dudaev, preşedintele Boris Elţân îi 
califica pe separatiştii ceceni ca fiind „bande de 
criminali”. Pe fondul unei separări tot mai 
evidente faţă de Moscova şi al eşecului unor noi 
tentative de negociere, trupele ruseşti pătrund 
în Cecenia în decembrie 1994, iar ceea ce 
părea la început doar o simplă operaţiune de 
poliţie s-a izbit de o puternică rezistenţă a 
partizanilor lui Dudaev, bine instruiţi şi înarmaţi. 
Astfel conflictul s-a transformat într-un veritabil 
război, cu mize în primul rând geoeconomice 
(marele oleoduct de la Baku către Rusia 
străbate teritoriul cecen) propagat ulterior nu 
numai într-o mare parte a Caucazului ci şi în 
ansamblul lumii islamice, prin intermediul 
fluxurilor de capital, arme şi combatanţi ce 
alimentează acest război. 

6. Daghestan 

 

R e p u b l i c a 
autonomă Daghestan

10)
 

e s t e  s u c c e s o a r e a 
Republicii autonome 
sovietice Daghestan,  

4) Chiar dacă cecenii au cerut şi în final au 
obţinut dreptul de a se întoarce pe teritoriile lor de 
obârşie, ei apăreau în ochii ruşilor ca un popor 
trădător, supus turcilor. 

5) În ianuarie 1934, cecenii şi inguşii se 
reunesc într-o singură regiune autonomă, Ceceno-
Inguşă, investită cu rang de republică autonomă 
socialistă sovietică la 5 decembrie 1936.  

6) Cecenii, inguşii, karatcheii, balkarii şi 
kalmucii. 

7) Principala excepţie a constituit-o districtul 
inguş Prigorodnâi, rămas în Osetia de Nord.  

8) La nivelul Republicii autonome sovietice 
Ceceno-Inguşă. 

9) De altfel, unul dintre litigiile frontaliere din 
regiune opune inguşii musulmani, aliaţi tradiţionali ai 
cencenilor, osetinilor. 

10) Daghestan, în limba turcă înseamnă „ţinut 
muntos”. 
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constituită în stepele nogaice în ianuarie 1921, 
după dezmembrarea Republicii Caucazului de 
Nord şi a emiratului Caucazului de Nord – 
Daghestan, structuri statale create în mai 1918, 
respective în mai 1919.  

Între structurile politico-administrative din 
spaţiul Federaţiei Ruse, Daghestanul prezintă 
cea mai mare diversitate etnică. Treizecişidouă 
de grupuri entice distincte, circumscrise a zece 
popoare considerate „titulare” în această 
republică compun două treimi din populaţia 
republicii, cealaltă treime fiind alcătuită din ruşi, 
azeri şi ceceni. Majoritatea acestor grupuri 
entice aparţin fondului caucazian şi pot fi 
grupate în trei ramuri distincte: 
1. ramura avarilor: care ocupă Daghestanul 
septentrional şi care cuprind, pe lângă etnia 
avarilor propriu-zişi, alte două subramuri: 
 1.1. andişii – compuşi la rândul lor din 
andişii propriu-zişi, akhwakihi, bagulahi, botlikhi, 
godoberi, ciamalali, karatai şi tindii; 
 1.2. didoni – alcătuiţi din didonii propriu-
zişi, bejetai, kharshii, khunzali şi artchii. 
2. ramura darghinilor şi a lakilor, ce populează 
partea central-vestică a Daghestanului, în jurul 
cărora s-au ataşat kaytakii şi kubatchii; 
3. ramura lezghienilor din Daghestanul de sud, 
ce cuprind tabasaranii, rontulii, agulii, tsakhurii 
şi udinii. 

Acestora li se mai adaugă alte câteva 
mici etnii: djekii, kryzii, khaputacii, budughii şi 
khinalugii, populaţii ce trec spre nordul 
Azerbaidjanului, precum şi tătarii nogai, kumycii 
(etnie de origine turcică) şi taţii, de religie 
mozaică.  

În ansamblul său complexul echilibru 
multiethnic al Daghestanului se fundamentează 
pe o dominaţie netă şi în creştere a populaţiilor 
autohtone (de la 69% din populaţia totală în 
1959, la circa 85% în present), în vreme ce 
proporţia ruşilor a scăzut considerabil, de la 
20% la doar 9% în acelaşi interval de timp.  

7. Kabardino - Balkaria  
Republica autono-

mă Kabardino-Balkaria a 
fost constituită în anul 
1922, în văile înalte ale 
râurilor Baksan, Ceguem 
şi Cerek, afluenţi ai 

Terek-ului, prin diminuarea republicii 
montaniarde (Gorskaja Respublica) şi formarea 
micilor entităţi naţionale. 

Structura sa etnică alătură un mozaic de 
triburi adâghene - kabardinii (48,2% din 
populaţia totală) şi turcice – balkarii (9,4%), din 

familia kiptchacilor (acuzaţi de a fi colaborat cu 
armata germană şi deportaţi de Stalin în     
1944)

11)
, la care se adaugă ruşii (cosacii) – 

31,9%, în continuă diminuiare. 

8. Karatchaev - Cerkesia 

A luat fiinţă tot în 
1922, prin acelaşi proces 
ca şi Kabardino-Balkaria, 
în valea înaltă a 
Kubanului şi în cele ale 

afluenţilor Marele Zelenchuk şi Micul Zelenchuk. 
Din punct de vedere etnic, se 

caracterizează prin aceeaşi structură bipolară, 
grupând un popor de origine turcică – karatchaii 
şi unul adâgheian – cerkesii. Islamizaţi încă din 
secolul al XIII-lea, karatchaii au intrat sub 
dominaţia rusă în acelaşi timp cu cerkesii 
(1825), împărtăşind după cel de-al doilea război 
mondial soarta altor popoare din regiune 
(deportaţi sub Stalin în 1944, reîntorşi sub 
Hruşciov în 1957). Deşi aproape 90% dintre 
karatchai trăiesc pe teritoriul propriei lor 
republici, aceştia nu reprezintă decât 31,2% din 
populaţia totală, în vreme ce ponderea 
cerkesilor abia atinge 10%. În această structură 
etnică „diluată” în ceea ce priveşte elementul 
autohton stă, se pare, originea calmului social şi 
lipsa unor tendinţe centrifugale consistente în 
cele două republici bi-naţionale din spaţiul 
ciscaucazian. 

9. Osetia 

Dacă cele două 
structuri politico-
administrative menţiona-
te anterior au fost 
constituite prin asocierea 
teritoriilor naţionale 

locuite de două populaţii distincte, în cazul 
osetinilor, situaţia a fost inversă: aceeaşi etnie 
este împărţită în două teritorii naţionale 
distincte: unul aflat sub administrarea Federaţiei 
Ruse (Osetia de Nord – 8.000 km

2
), cu statut de 

republică autonomă, altul aflat sub 
administrarea Georgiei (Osetia de Sud – 3.900 
km

2
), cu statut de regiune autonomă. Acest 

statut a fost însă abolit de parlamentul Georgian 
în 1991, când una dintre primele decizii ale 
noului parlament georgian a fost de abolire a 
autonomiei pentru Osetia de Sud pe care au  
 

G E O G R A F U L  

11) Aceştia au fost reabilitaţi şi repatriaţi în 
teritoriile lor naţionale de către Nikita Hruşciov în 
ianuarie 1957; în prezent doar circa 6% se mai 
găsesc în fostele spaţii de deportare din Kazahstan şi 
Kirgistan. 
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rebotezat-o Shida Khartli (Georgia Centrală), 
considerând-o ca fiind o regiune georgiană fără 
un character naţional minoritar. Prin contrast, 
populaţia osetină din Osetia de Sud şi-a 
manifestat prin referendum dorinţa de a se uni cu 
Osetia de Nord în frontierele Federaţiei Ruse, 
fapt ce a constituit un puternic element 
destabilizator în relaţia dintre cele două state, 
care se alătură problemei abhaze.  

Descendenţi din vechii alaini, osetinii 
(oseţii) sunt un popor caucazian ce vorbeşte o 
limbă iraniană şi, spre deosebire de majoritata 
popoarelor din regiune doar o mică parte dintre ei 
au trecut la islam, marea majoritate rămânând 
creştini. 

Raţiunea divizării osetinilor porneşte de la 
factorul natural, pe baza căruia au fost grefate, 
artificial, cele două entităţi statale. Osetinii ocupă, 

spre deosebire de alte populaţii cantonate în 
zone depresionare, ambii versanţi ai Caucazului, 
de-a lungul pasului Dariali, cumpăna de ape fiind 
aleasă arbitrar ca linie de graniţă între Federaţia 
Rusă şi Georgia. 
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1. Întânire cu Alpii Francezi 
 

Întâlnirea noastră cu Alpii Francezi a fost 
posibilă graţie vizitelor făcute – două la număr – 
la Universitatea Savoia (Université de Savoie) 
din oraşul Chambéry, în cadrul Programului 
Erasmus de mobilităţi interuniversitare. 

Solitar sau în compania colegilor francezi 
de la Departamentul de Geografie (Jean-
Jacques Delannoy, Fabien Hoblea, Alain 
Marnezy), am parcurs mai multe itinerarii, 
acestea incluzând Prealpii, Val d’Isère, zona 
cristalină externă şi zona internă a Alpilor 
(Masivul Vanoise), în spaţiul aferent 
departamentelor Haute Savoie, Savoie şi Isère 
(Fig. 1). Pe unele trasee s-au desfăşurat 
aplicaţii didactico-ştiinţifice pentru studenţi, ca 
cele din masivele prealpine, iar pe altele au fost 
organizate excursii de documentare, precum 
cele din Val d’Isère şi vallée d’Arc, sub 
îndrumarea profesorului Alain Marnezy, 
hidrolog şi director al departamentului de 
specialitate. 

Aplicaţiile au fost organizate la interval de 
doi ani. În mai 2004: circuit în masivele 
Chartreuse şi Vercors (aplicaţie cu profesorii şi 
studenţii francezi); Val d’Isère – Les Arcs 
(Chambéry – Albertville – Bourg St. Maurice); 
Chambéry – Grenoble. În mai 2006: Vallée 
d’Arve – Mont Blanc (Chambéry – Annecy – 
Bonnenville – Chamonix – Mont Blanc); Val 
d’Isère – vallée d’Arc; Chembéry – Grenoble – 
Gap. 

Excursiile în Alpi aveau să se transforme 
în tot atâtea lecţii emoţionante de geografie, dar 
mai ales de geomorfologie, căci aici, spre 
deosebire de Carpaţi, peisajul îşi dezvăluie cu 
mai multă generozitate însuşirile şi splendorile. 
Interesul s-a îndreptat în special asupra 
problemelor de geomorfologie pe care le ridică 
acest compartiment al Alpilor: raporturile 

reliefului cu structura şi roca (relieful structural 
şi relieful petrografic), modelarea glaciară şi 
periglaciară (pleistocenă şi actuală), raporturile 
dintre relief, habitat şi activităţile economice. 
Am înţeles mai bine cum se succed într-un lanţ 
alpin unităţile tectono – structurale, am observat 
cu claritate diferite tipuri de cute şi falii, am 
urmărit şariaje şi faciesuri, am observat multiple 
aspecte de adaptare a reliefului la această 
extraordinară variaţie structurală şi litologică 
(Fig. 2, Fig. 3). Am înţeles anvergura şi forţa 
glaciaţiei cuaternare din Alpi, cu cele patru faze  

OBSERVAŢII GEOGRAFICE ÎN ALPII FRANCEZI 

Conf. univ. dr. Vasile LOGHIN  
vloghin@valahia.ro 

Geographical Observations in the French Alps. The purpose of this study is related to the issues 
raised by the geomorphology section of the French Alps: relations between the relief, structure and rock 
(petrographic ans structural relief), glacial nad periglacial modelling (Pleistocen and current) and also the 
relationship between landscape, habitat and economic activities.This study was achieved through visits to 
the University of Savoie from the city of Chambéry during the Erasmus interuniversity mobility. 
 

Key words: geomorphology, landscape, French Alps 

Fig. 1. Itinerarii în Alpii Francezi (fragment 
extras din Atlas Hachette, P. Gourou, 1971) 
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ale sale, prin dimensiunile pe care le-au căpătat 
văile glaciare. În fine, am văzut gheţarii actuali 
din masivul Mont Blanc (4.807 m) şi mi-am 
explicat mai bine mecanismele eroziunii 
glaciare (exaraţie, transport, acumulare) 
observând aspectul ulucului glaciar şi al 

depozitului morenic din sectoarele terminale ale 
unor văi glaciare active, degajate în ultimii ani 
prin retragerea masei de gheaţă sub efectul 
încălzirii climei (gheţarul Mer de glace din 
bazinul superior al văii Arve).   

 

A N U L  I I  N U M Ă R U L  2   

Fig. 2. Schema structurală a Alpilor 
franco-italieni  

(după T.Debelmas, 1974, în ”Excursion 
Vallée de la Maurienne”, A. 

Marnezy,2005) 
 

1. Lanţuri subalpine septentrionale; 2. 
Lanţuri subalpine meridionale; 3. 
Masive cristaline externe şi bazine 
p e r m o - c a r b o n i f e r e ;  4 .  Z o n a 
ultradophinoise; 5. Zona valaisane; 6. 
Zona subbriançonnaise; 7. Zona 
carbonifer briançonnaise; 8. Zona 
Vannoise; 9. Mezozoic briançonnais; 
10 .  Mas ive  c r is ta l ine  in te rne 
piemontane; 11. Zona şisturilor 
piemontane; 12. Pânze ale flişului; 13. 
Zona Sesia – Dent Blanche; 14. Zonele 
Canavèse et d’Ivrée; 15. Jura; 16. 
Bazine molasice perialpine   
 

Fig. 3. Secţiune geologică transversală în Alpii Francezi  
(după B. Doudoux, în „Excursion Vallée de la Maurienne”, A. Marnezy, 2005) 
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Suport în această experienţă inedită      
ne-au fost disponibilitatea geografilor de la 
departamentul de profil al Universităţii Savoia, 
literatura franceză de specialitate 
(geomorfologică, în primul rând), dar şi o serie 
de materiale cartografice, în special Harta 
geomorfologică a Franţei, foaia Grenoble 
(1:50.000). 

În notele de faţă ne propunem să 
prezentăm cele mai importante caracteristici ale 
Alpilor Francezi, aşa cum se dezvăluie unui 
geograf român fericit să întâlnească cel mai 
impunător lanţ alpin al Europei, cel în care şi-au 
găsit sorgintea, prin studii de notorietate, 
tipologii geologice, geografice, culturale şi 
economice consacrate în toată lumea, în 
literatura de specialitate, în limbajul comun, în 
practica uzuală. 

 
2. Masivele prealpine Bauges, Chartreuse, 

Vercors  
 

Masivele Bauges, Chartreuse şi Vercors 
fac parte din Prealpii Savoiei şi Dauphine, 
unitate tectono-structurală şi geomorfologică 
încadrată între culoarul Rhône-ului şi Val 
d’Isère. Acestea sunt alcătuite din formaţiuni 
sedimentare, în principal calcare şi marne 
mezozoice şi terţiare, dispuse pe un soclu 
cristalin hercinic. Structura în care sunt puse în 
loc  respectivele depozite este cutată şi faliată, 
stilul fiind relativ simplu. Se întâlnesc cute – 
falii, cute deversate, cu înclinare spre est 
întrucât stresul tectonic se propaga dinspre 
Masivul Central. Ultima înălţare puternică a avut 
loc la sfârşitul miocenului. 

Bine conturate faţă de unităţile vecine, 
masivele prealpine menţionate au altitudini 
mijlocii, rar depăşind 2000 m. Partea lor 
centrală este mai coborâtă (1000 – 1500 m). În 
schimb, abrupturile marginale, corespunzând 
unor fronturi de cueste în trepte, prezintă 
denivelări de 1000 – 1300 m. Cuesta 
superioară este sculptată în calcare urgoniene. 
De altfel, relieful structural constituie dominanta 
morfologică a Prealpilor Francezi. Se 
recunoaşte cu uşurinţă relieful conform cu 
structura cutată (culmi anticlinale, văi sinclinale) 
şi relieful inversat (depresiuni anticlinale = 
combe-uri; sinclinale suspendate = synclinals 
perchés) (Fig. 4). 

Relieful dezvoltat pe calcare este, de 
asemenea, caracteristic. Carstul de suprafaţă şi 
de adâncime se impune în întregul peisaj şi în 

activitatea umană. Sunt frecvente cheile şi 
defileele în sectoarele transversale ale văilor, 
dar se întâlnesc şi canioane acolo unde apele 
curgătoare secţionează platourile calcaroase 
tabulare, aşa cum sunt cele din partea de sud a 
masivului Vercors. Sunt numeroase şi peşterile, 
Choranche fiind cea mai mare şi mai bogat 
ornamentată cu diferite forme de concreţionare 
a calcitului (stalactite, stalagmite, domuri 
stalagmitice, coloane, draperii, curgeri parietale, 
gour-uri). Aceasta oferă un excelent exemplu 
de peşteră bine amenajată pentru exploatarea 
turistică,îndeplinind în acelaşi timp şi rolul de 
laborator de studii carstologice. 

Relieful pe calcare, în condiţiile 
periglaciarului pleistocen şi actual, se exprimă 
prin modele arhitecturale greu de imaginat, 
fiecare în parte şi toate laolaltă oferind un 
spectacol de neuitat: creste dantelate, turnuri şi 
coloane, abrupturi secţionate de torenţi de 
pietre, vaste pânze de grohotişuri (în special la 
baza versanţilor de bordură) (Fig. 5). 

Gheţarii cuaternari, cu o dezvoltare 
redusă, au lăsat urme sub formă de circuri şi văi 
glaciare de mici dimensiuni. 

Diversitatea, frumuseţea, unicitatea şi 
calitatea peisajelor naturale sunt argumentele 
organizării Parcului Natural Regional Vercors. 
În acelaşi timp, toate aceste trăsături de peisaj 
conferă Prealpilor Francezi un valoros potenţial 
turistic, un potenţial admirabil valorificat de 
către comunităţile locale şi autorităţile 
departamentale (agroturism, sporturi de iarnă, 
excursii montane, escaladă, etc). 

 

Sinclinal suspendat 

Fig. 4. Bauges, masiv prealpin, este un 
sinclinal suspendat  

(extremitatea sudică, aşa cum se vede de la 
Chambéry) 
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3. Val d’Isère (Albertville - Grenoble) 
 

Val d’Isère este o depresiune alpină 
longitudinală (le sillon alpin), orientată de la 
nord-est la sud-vest. Formată la contactul 
masivelor prealpine sedimentare (Bauges – 
Chartreuse – Vercors) cu masivele alpine 
cristaline externe (Mont Blanc – Beaufortin – 
Belledonne), această depresiune are caracterul 
unei văi largi (le val), de eroziune diferenţială, 
sculptată în marne liasice. Aspectul actual este 
dat de modelarea intensă exercitată de gheţarii 
pleistoceni în fazele Mindel, Riss şi Würm. În 
fazele maxime rissiene şi würmiene, gheţarul 
din Val d’Isère a atins grosimi de peste 1000 m 
la confluenţa cu valea Drac, la Grenoble. Aşa 
se explică difluenţele spre vest, peste masivele 
prealpine (prin văi transversale sau şei, 
devenite şei de transfluenţă), până în culoarul 
Rhône-ului (Fig. 6). Depozitele glaciare, 

lacustre şi fluviale din această vale au căpătat 
grosimi de câteva sute de metri. Fundul plat al 
depresiunii Val d’Isère se racordează cu 
masivele limitrofe prin glacisuri de acumulare, 
majoritatea fixate. Cele de la baza abrupturilor 
structurale ale masivelor prealpine, alcătuite 
dintr-un detritus calcaros, sunt, în mare măsură, 
cultivate cu viţă – de – vie (Fig. 7). 

În condiţiile fundului de vale aproape plat, 
reţeaua hidrografică aferentă râului Isère a fost 
până la finele secolului al XVIII-lea extrem de 
confuză şi divagantă (Fig. 8). Inundaţiile erau 
frecvente, excesul de apă afecta spaţii mari. 
Aspectele acestea au fost corectate în mod 
radical prin ample amenajări hidrotehnice şi 
agrotehnice efectuate încă din secolul al XIX-
lea. Astfel, aşezările şi căile de comunicaţie, 
bine protejate, s-au putut dezvolta în 
continuare, iar agricultura a beneficiat de 
aportul unor mari suprafeţe recuperate. 

A N U L  I I  N U M Ă R U L  2   

Fig. 5. Turn detaşat în calcarele bordurii estice 
a masivului Chartreuse (Grande Moucherolle 

aux Deux Soeurs) 

Fig. 7. Fundul plat al văii Isère se racordează cu abrupturile masivelor prealpine prin trene de 
grohotişuri, în general fixate şi cultivate (în special viţă - de - vie) 

Fig. 6. Şa de transfluenţă glaciară dintre Val 
d’Isère şi culoarul Rhône-ului 

Şa de transfluenţă 
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    4. Masivele alpine cristaline externe  
(Mont Blanc - Beaufortin - Belledonne) 

 
Masivele alpine externe Mont Blanc – 

Beaufortin – Belledonne sunt de vârstă 
hercinică, alcătuite fiind din şisturi cristaline cu 
intruziuni granitice. Bine delimitate prin văi 
transversale profunde, cu caracter antecedent, 
aceste masive axiale se ridică la cele mai mari 
înălţimi din Alpii Francezi (frecvent 3000 m, mai 
rar peste 4000 m): Mont Blanc (4807 m), 
Grandes Jorasse (4208), Aiguille Verte (4121), 
Deant du Geant (4013). 

Relieful sculptural actual este rezultatul 
modelării puternice glaciare şi crio-nivale, din 
timpul glaciaţiei pleistocene şi din epoca 
actuală. Pe văile Arve, Isère, Arc şi altele se 
deplasau marii gheţari, a căror grosime 
depăşea 700 m. Urmele lor s-au conservat în 
relief prin praguri, umeri şi morene. Limita 
actuală a zăpezilor persistente prezintă variaţii, 
în funcţie de expunerea flancurilor şi a 
versanţilor, între 2800 şi 3000 m. Tendinţa din 
ultimele decenii este de retragere a acestei 
limite, de diminuare a etajului nival şi glaciar, de 
reducere a volumului şi a arealului gheţarilor 
(de circ şi de vale), de retragere a gheţarilor de 
vale. 

Relieful glaciar actual evoluează pe 
fondul celui pleistocen. Circurile şi văile glaciare 
sunt sculptate în continuare, dar gheţarii actuali, 
aşa cum poate să observe oricine, sunt într-un 
proces de pierdere de volum, masă şi forţă, de 
areal. Procesele de ablaţie a gheţii sunt 
depăşite de cele de acumulare a zăpezii şi de 
formare a gheţii ca efect al încălzirii globale. 

Rezultatele exaraţiei, transportului şi acumulării 
de morene se văd în spaţiile dezgolite recent de 
gheţarii în recul. Aspectele acestea, inedite 
pentru noi, se observă cu uşurinţă pe valea 
Arve, sub Mont Blanc, acolo unde se află cel 
mai mare complex glaciar din Alpii Francezi. 
Este valea pe care curge Mer de glace (Fig. 9, 
Fig. 10), unul dintre cei mai mari gheţari din 
Europa. Gheţarul Bossons, urmărit de pe 
Aiguille du Midi (3842 m), prăvălindu-se pe 
versantul stâng al văii Arve, la Chamonix, 
trădează aceleaşi aspecte.  

Procesele crio-nivale actuale acţionează 
intens în etajul alpin şi în cel nivo-glaciar, unde 
continuă să modifice crestele şi abrupturile care 
încadrează circurile şi văile glaciare pleistocene 
şi cele actuale (Fig. 11). Unele dintre ele, 
precum avalanşele şi căderile de blocuri, 
comportă un risc ridicat. Lucrările de prevenire 
şi contracarare sunt însă larg aplicate. Formele 
rezultate, de o extremă varietate (creste 
dantelate, ace, turnuri, hornuri, curgeri de 
pietre, culoare de avalanşe, grohotişuri) aduc 
un plus de frumuseţe peisajului alpin.   

Fig. 8. Val d’Isère la sud-vest de Albertville (La 
plaine de Barrouchat) aşa cum arăta în 1782 
(Album Mahetti, 1781, citat de A. Marnezy, 

2005) 

Fig. 9. Gheţarul Mer de Glace 

Fig. 10. Sector glaciar al văii Arve recent 
degajat de gheţarul Mer de Glace 
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În aceste masive înalte este bine marcată 
etajarea peisajului: etajul montan, etajul alpin şi 
etajul nivo-glaciar. Sunt tot atâtea medii fizico-
geografice, cu varietatea lor de condiţii şi 
resurse naturale, cu raporturile om – mediu 
specifice, bine închegate, în general 
armonioase, confirmate de maniera reuşită de 
exploatare a resurselor şi de amenajare a 
teritoriului, de atenţia dată protecţiei naturii. 

În lungul văilor transversale (Arve, Arc, 
Isère) se găsesc numeroase aşezări, în general 
de dimensiuni mici, cu funcţii industriale 
(hidroenergie, electrometalurgie – aluminiu, 

electrochimie, iar mai recent industrii de vârf), 
dar mai ales turistice, fiind vizate sporturile de 
iarnă (Chamonix, Bourg – St. Maurice, St. 
Michel de Maurienne, Modane, numeroase sate 
– staţiuni). Aceste văi au oferit cadrul de 
dezvoltare a căilor rutiere şi feroviare 
transalpine care leagă Franţa de Italia prin 
pasuri şi tuneluri faimoase. În construcţie este 
tunelul Frejus (54 km) pentru autostrada Lyon – 
Chambèry – Torino. 

 
5. Masivul intra-alpin Vanoise 

 
Masivul Vanoise aparţine zonei 

morfostructurale intra-alpine. Acesta 
corespunde sedimentarului carbonifer, permian 
şi mezozoic, care repauzează pe soclul 
hercinic. Structura geologică este complexă: 
cute – falii, cute deversate, pânze de şariaj. O 
trăsătură specifică este alternanţa pe distanţe 
mici a formaţiunilor dure cu cele moi. De 
exemplu, şisturile cărbunoase stau alături de 
gnaise, calcarele repauzează lângă gipsuri (Fig. 
12, Fig. 13). 

În deplin acord cu structura şi roca, 
relieful este şi el deosebit de complicat. Ne-a 
fost dificil să descifrăm o anumită orientare 
orografică şi să descriem formele structurale 
generate de eroziunea diferenţială. În schimb, 

A N U L  I I  N U M Ă R U L  2   

Fig. 11. Nivelul crestelor glaciare din Alpii 
Francezi 

Fig. 12. Schiţă geologică în masivul Croix-des-Têtes luată de la Montricher, pe valea Arcului 
(Vallée de l’Arc) (după R. Barbier şi Cl. Kerckhove, citat de A. Marnezy,2005) 

Fig. 13. Fotografie care redă structura geologică a masivului Croix-des-Têtes 
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sunt uşor de observat formele rezultate prin 
eroziune torenţială (ravene, torenţi propriu-zişi) 
şi deplasări în masă (surpări, alunecări, căderi 
de pietre etc.), procese larg răspândite pe acest 
fond litologic friabil şi puternic tectonizat. 

Acestea aduc daune infrastructurii de 
transport (căi ferate, drumuri naţionale şi locale, 
autostrăzi). Este de remarcat însă că lucrările 
de corectare a torenţilor şi de stabilizare a 
versanţilor sunt numeroase şi eficiente. 

P a r t i c u l a r i t ă ţ i l e  g e o l o g i c e , 
geomorfologice, biogeografice şi de peisaj în 
ansamblu au recomandat crearea Parcului 
Naţional Vanoise. 
 

6. Oraşe din Alpii Francezi 
 

Grenoble: 155.000 locuitori (peste 
400.000 loc. aglomeraţia urbană), fiind cel mai 
mare oraş din Alpii Francezi; situat într-un cadru 
montan excepţional, la confluenţa văilor Isère şi 
Drac, dominat de masivele Chartreuse, Vercors 
şi Belldonne; reşedinţă a departamentului Isère. 
Cel mai important centru cultural şi ştiinţific din 
Alpii Francezi: muzee, academie, universităţi 
(Université Joseph Fourier, Grenoble 1; această 
universitate poartă numele unui mare 
matematician din sec XVIII – XIX, creatorul 
seriilor trigonometrice – seriile Fourier), institute 
de cercetări. Aici este sediul Institutului de 
Geografie Alpină, care funcţionează pe lângă 
Universitatea Grenoble 1; acesta a fost fondat 
de către geograful Raoul Blanchard în 1929; şi-
au legat activitatea de acest institut şi de Alpi, 
geografi iluştri precum Emm. de Martonne, 
Charles Pierre Péguy (cu o teză în Alpi: 
Durance supérieure), Suzy Péguy (alpinistă 
temerară), Max Derruau, Louis Lliboutry. Tot 
aici se editează Revue de Géographie Alpine. 
În cadrul Universităţii din Grenoble funcţionează 
un Institut de geologie (mineralogie) de 
prestigiu: Institut Dolomieu (Géologie, 
Minéralogie); geologul francez Dieudonnée de 
Dolomieu (1750 – 1801) a dat numele său 
carbonatului dublu de calciu şi magneziu – Ca 
Mg (CO3)2 – un mineral şi o rocă în acelaşi timp 
(dolomitul). 

Chambéry: 55.000 locuitori; situat în 
Prealpi, în valea transversală la Leysse, care 
separă masivele Bauges (N) şi Chartreuse (S); 
aceasta a fost modelată de gheţarii pleistoceni, 
în difluenţa lor dinspre Val d’Isère spre valea 
Rhône-ului. A fost capitală a Savoiei, funcţie 
împărţită cu Torino; azi este centrul 
administrativ al Departamentului Savoie. Este 

cunoscut prin cetatea medievală, catedrala din 
secolele XV – XVI şi prin numeroasele muzee. 
Este centru universitar, principalul campus 
aflându-se în suburbia Le Bourget du Lac. În 
structura Universităţii Savoiei (Université de 
Savoie) se găsesc şi Departamentul de 
Geografie, Centrul Interdisciplinar Ştiinţific al 
Muntelui (CSIM) şi Institutul Muntelui. 

Albertville: peste 18.000 locuitori; situat 
la confluenţa râurilor Isère şi Arly, în 
Departamentul Savoie; centru industrial, 
comercial, cultural şi istoric; a găzduit Jocurile 
Olimpice de iarnă din 1992 

Gap: 36.000 locuitori; situat în 
Departamentul Hautes – Alpes, la nord de râul 
Durance; este centru administrativ, comercial şi 
cultural. 

Chamonix – Mont Blanc: 10.000 
locuitori; oraş – staţiune aşezat pe valea Arve 
(departamentul Haute – Savoie), vale a cărei 
obârşie glaciară este dezvoltată sub Mont Blanc 
(4807 m) ; altitudinea este de 1037 m; staţiune 
alpină faimoasă prin turismul alpin şi sporturile 
de iarnă, cu o amplă infrastructură de gen; 
staţiunea oferă acces (cale ferată în pantă, 
telecabină) spre gheţarul Mer de glace, 
telecabină spre Aiguille du Midi (3842 m) şi spre 
domeniile schiabile. 

Bourg – Saint Maurice: 7000 locuitori; 
oraş-staţiune situat pe valea Isère, în 
Departamentul Savoie, ţinutul Tarentaise; s-a 
dezvoltat, în mare parte, pe un con de dejecţie 
stabil şi protejat prin lucrări hidrotehnice 
speciale; altitudinea medie este de 840 m; 
dispune de o puternică bază turistică de primire 
şi de practicare a turismului, alpinismului şi a 
sporturilor de iarnă, cu acces (şosea, teleferic, 
cale ferată în pantă) la domeniile schiabile din 
masivele Grand Arc şi Petit Arc.      
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PARCURILE NATURALE ŞI NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI 

Lector univ. dr.  Florin  VARTOLOMEI  
fvartolomei@yahoo.com 

Dezvoltare regională şi locală 

Natural and National Parks of Romania. To establish protected areas together with an efficient 
management is a necessity as: protected areas are representative of natural and semi-natural ecological 
ecosystems which can be valued and monitored to a certain degree in relation to their state as well. Such 
ecosystems are the main components of the natural capital providing resources and services for the 
socioeconomic development; protected areas are zones where it is possible to develop the knowledge 
necessary for passing from the transition period to a sustainable development model; protected areas are 
“out-door lessons” of education on nature’s role and the necessity of nature’s conservation and sustainable 
development. Differences of terminology can be eliminated simply, by using IUCN system of classification 
whose main aim is to manage the protected area. In the system there are 6 categories of protected areas, 
which also involve a varying degree of human intervention – from nonexistent (category I-a and I-b) to a 
higher degree (category V). All categories are the same importance and relevance for biodiversity 
conservation. According to the Urgency Ordinance No. 236/2000 on the system of protected natural areas, 
conservation of natural habitats and wild flora and fauna, in our country the accepted categories of natural 
protected areas defined depending on the assigned management goals are the following: scientific reserve, 
natural reserve, national park, natural park, natural’s monument, biosphere reserve, wet area importance 
(RAMSAR site), site of the world natural inheritance. 
 

Key words: National Park, Natural Park, natural reservation, biodiversity, flora, fauna, landscape, 
laws.  

1.Introducere 
 

Datorită condiţiilor fizico-geografice 
particulare, care includ pe de-o parte, munţii, 
câmpiile, reţeaua hidrografică bogată şi bine 
distribuită în teritoriu, iar pe de altă parte, 
zonele umede şi unul din cele mai vaste 
sisteme de deltă ale Europei (Delta Dunării), 
România are un capital natural deosebit de 
divers. De asemenea, datorită poziţiei 
geografice a României, flora şi fauna prezintă 
influenţe asiatice dinspre nord, sub-
mediteraneene dinspre sud şi componente 
continental europene dinspre nord-vest. 
Rezultatul general constă în diversitatea 
peisajelor. Astfel, valoarea capitalului natural al 
României a impus de-a lungul timpului luarea 
unor măsuri de protecţie la diferite scări 
spaţiale. 

Schimbările politice, economice şi sociale 
intervenite în ultimele două decenii au impus ca 
numărul de parcuri naţionale şi naturale să 
crească pentru a ocroti suprafeţe mai mari cu o 
biodiversitate naturală deosebită. 

 
2.Scurt istoric 

 
De-a lungul timpului măsurile de protecţie 

a naturii au cunoscut o evoluţie continuă, 

putându-se deosebi câteva etape: 
a) Etapa primei jumătăţi a sec. al XX-

lea, cuprinsă între anii 1928-1944. Această 
etapă corespunde începuturilor privind 
conservarea naturii şi înfiinţării de arii protejate 
în România.  

Anul cel mai important este 1928, când la 
Cluj a avut loc primul Congres al Naturaliştilor 
din România, unde la propunerea lui Emil 
Racoviţă a fost adoptată o hotărâre privind 
elaborarea legii referitoare la protecţia naturii în 
România. Astfel, în 1930 apare Legea nr. 213 
pentru protecţia monumentelor naturii din 
România. Pe baza acestei legi se înfiinţează 
"Comisiunea Monumentelor naturii", apoi sunt 
declarate prin lege (Jurnalul Consiliului de 
Miniştri) primele monumente ale naturii în 1931 
(floarea de colţ-Leontopodium alpinum şi 
nufărul termal-Nimphaea lotus thermalis) 
precum şi primul parc naţional în 1935 (Parcul 
Naţional Retezat). Sintetizând, în această 
perioadă sunt puse sub ocrotire prin "Jurnale 
ale Consiliului de Miniştri" 36 de teritorii ca 
rezervaţii naturale, un parc naţional, numeroase 
monumente ale naturii, toate însumând o 
suprafaţă de 15.000 ha. 

Totuşi datorită eforturilor specifice 
începuturilor accentul a fost pus numai pe 
realizarea unui cadru legislativ şi instituţional  
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incipient şi pe constituirea unui număr limitat de 
arii protejate şi aproape deloc pe administrarea  
ariilor protejate constituite. 

b) Etapa corespunzătoare celei de-a 
doua jumătăţi a sec al XX-lea, cuprinsă între 
anii 1945-1990, în care măsurile de protecţie a 
naturii s-au bazat pe eforturile instituţionale 
făcute înainte de război de oameni de ştiinţă de 
renume, cum au fost Al. Borza sau Emil 
Racoviţă. La mijlocul etapei, în 1972 numărul 
ariilor protejate constituite a crescut la 190, 
însumând o suprafaţă de cca 100.000 ha, care 
reprezenta doar 0,0042% din teritoriul ţării, 
procent care nu acoperea nici pe departe 
întreaga diversitate ecologică a ţării. S-au făcut 
proiecte de către institute de cercetare pentru 
constituirea de alte arii protejate mari - Parcuri 
Naţionale (Apuseni, Călimani, Ceahlău, Bucegi, 
Piatra Craiului, Cozia, Valea Cernei, Cheile 
Bicazului, Rodna) şi s-a înfiinţat un număr mare 
de arii protejate cu suprafeţe mai mici (rezervaţii 
naturale), atât prin intermediul unor H.C.M.-uri 
şi Decrete, cât şi prin iniţiative legislative la nivel 
judeţean.  

Notabil, din punct de vedere legislativ, 
este că în anul 1973 s-a adoptat Legea nr. 9 
(Legea Mediului), modificată ulterior prin Legea 
nr. 137 din 1995, în care sunt incluse şi 
prevederi legate de protecţia rezervaţiilor şi 
monumentelor naturii. 

În această perioadă s-au produs şi 
primele recunoaşteri internaţionale ale valorii 
ariilor protejate româneşti, când în 1979, 
Retezatul şi Pietrosul Rodnei au fost 
recunoscute ca Rezervaţii ale Biosferei, prin 
programul UNESCO-Man and Biosphere 
(MAB). 

c) Etapa a III-a, actuală, de după anul 
1990, în care se urmăreşte realizarea unei 
reţele naţionale a ariilor protejate care să 
acopere întreaga diversitate a ecosistemelor la 
nivelul ţării, dar şi luarea unor măsuri concrete 
în plan legislativ şi instituţional care să asigure 
un management eficient al ariilor protejate. Cele 
mai importante acte normative din domeniul 
Biodiverităţii apobate după 1990 sunt 
menţionate la punctual 5 din prezentul material. 

Trebuie menţionat faptul că în cadrul 
Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului, abia după 1997 s-a constituit o 
Direcţie de Conservare a Biodiversitaţii cu 
scopul de a planifica şi coordona toate 
activităţile referitoare la conservarea naturii în 
ariile protejate naţionale. Etapele evolutive prin 
care a trecut procesul de înfiinţare a Parcurilor 

Naturale şi Naţionale sunt prezentate la punctul 
3.1. din lucrarea prezentă. 

 
3.Situaţia parcurilor naturale şi naţionale la  

1 ianuarie 2009 
 

3.1. Înfiinţarea parcurilor naturale şi 
naţionale. Din 2006, în România există 28 de 
arii naturale protejate de interes naţional, din 
care: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, 13 
parcuri naţionale şi 14 parcuri naturale (din 
care 2 Geoparcuri). 

Majoritatea parcurilor au fost înfiinţate 
prin Ordinul nr. 7/1990 emis de Ministerul 
Apelor, Pădurilor şi Mediului Înconjurător 
(MAPMI): Parcurile Naţionale Rodna 
(reconfirmat ca Parcul Naţional Munţii Rodnei 
prin Legea nr. 5/2000), Călimani, Cheile 
Bicazului – Hăşmaş, Piatra Craiului, Cozia, 
Retezat, Domogled –Valea Cernei, Semenic – 
Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa. 
Parcurile Bucegi şi Apuseni au fost declarate 
prin acest ordin ca parcuri naţionale, ele fiind 
reconfirmate ca parcuri naturale prin Legea nr. 
5/2000). Tot în anul 1990 a fost înfiinţată şi 
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.  

Prin Legea nr. 5/2000 privind planul de 
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea III 
zone naturale protejate de interes naţional au 
fost înfiinţate Parcurile Naturale Grădiştea 
Muncelului – Cioclovina şi Porţile de Fier şi 
Parcul Naţional Munţii Măcinului. 

Parcul Natural Balta Mică a Brăilei a fost 
înfiinţat în anul 1979 prin Decretul nr. 11/1979 şi 
reconfirmat prin Legea nr. 5/2000. 

Parcul Natural Vânători Neamţ a fost 
înfiinţat prin Ordinul nr. 287/1999 (MAPPM) ca 
parc forestier şi legiferat ca parc natural prin HG 
nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor 
biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor 
naturale şi constituirea administraţiilor acestora. 

Prin H.G. nr. 2.151/2004 au fost înfiinţate 
Parcurile Naturale Munţii Maramureşului, Putna 
Vrancea, Lunca Mureşului, Comana, Lunca 
joasă a Prutului Inferior, Geoparcurile Platoul 
Mehedinţi şi Mehedinţi şi Dinozaurilor Ţara 
Haţegului şi Parcul Naţional Buila – Vânturariţa, 
iar Parcul Naţional Defileul Jiului, cel mai nou 
înfiinţat, a fost declarat prin H.G. nr. 1.581/2005 
privind instituirea regimului de arie protejată 
pentru noi zone. 

Prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţiona l- Sectiunea a III-a - zone protejate, 
Anexa I articolul I pct 2 cu nr. 2.638 a fost  
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desemnată aria protejată Defileul Deda-Topliţa 
cu o suprafaţă de 6.000 ha şi cu nr. 2.639 
Defileul Mureşului cu o suprafaţă de 7.733 ha. 
Prin Hotărârea de Guvern cu nr. 1143 din 18 
septembrie 2007 privind instituirea de noi arii 
naturale protejate, a fost desemnat Parcul 
Natural Defileul Mureşului Superior cu o 
suprafaţă de 9.156 ha. A fost avizat de Comisia 
pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii cu nr. 
1.098/CJ/25.04.2006 B, 1.752/4.04.2006. 

3.2. Încadrarea Parcurilor naturale şi 
naţionale. Parcurile naţionale sunt încadrate în 
categoria II-IUCN (arii naturale protejate în 
principal pentru protecţia ecosistemului şi 
recreere); 

Parcurile naturale sunt încadrate în 
categoria V-IUCN, inclusiv Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării (arii naturale protejate în principal 
pentru conservarea peisajului şi recreere); 

Acestea includ la rândul lor şi rezervaţii 
ştiinţifice - categoria I-IUCN (arie protejată în 
primul rând în scopuri ştiinţifice); monumente 
ale naturii - categoria III-IUCN (arie protejată în 
scopul conservării unor caracteristici naturale 
specifice) şi rezervaţii naturale - categoria IV-
IUCN (arie protejată destinată conservării prin 
intervenţii manageriale). 

Situri RAMSAR: Parcul Natural Balta 
Mică a Brăilei (2000) şi Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării (1991) 

Rezervaţii ale Biosferei (MAB-UNESCO): 
Parcurile Naţionale Retezat şi Munţii Rodnei 
(1979) şi Rezervaţia Delta Dunării (1992). 

Patrimoniu mondial: Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării (1991). 

Diploma Europeană: Rezervaţia Biosferei 

Delta Dunării (2000) şi Parcul Naţional Piatra 
Craiului (2006). 

3.3. Administrarea Parcurilor naturale şi 
naţionale. Problema administrării Parcurilor 
Naturale şi Naţionale din România este una 
foarte veche. Abia după anul 2004 se pun 
bazele legislative ale înfiinţării structurilor 
administrative ale Parcurilor Naturale şi 
Naţionale prin: H.G. nr. 230/2003, H.G. nr. 
1.581/ 2005 şi H.G. nr. 2.151/2005. 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se află 
în coordonarea directă a Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor. 

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva 
administrează 22 de parcuri, din care 11 parcuri 
naţionale şi 11 parcuri naturale. 

Situaţii speciale sunt prezente în 
următoarele cazuri: Parcul Naţional Ceahlău, 
care se află în administrarea Consiliului 
Judeţean Neamţ; Parcul Natural Lunca Joasă a 
Prutului Inferior, care este administrat de către 
Agenţia de Protecţia Mediului Galaţi; Geoparcul 
Platoul Mehedinţi, care se află în administrarea 
Consiliului Judeţean Mehedinţi; Geoparcul 
Dinozaurilor Ţara Haţegului, aflat în 
administrarea Universităţii Bucureşti-Centrul 
Geomedia. 

3.4. Situaţia suprafeţelor Parcurilor 
naturale şi naţionale. Parcurile naţionale deţin 
23 % din totalul ariilor protejate şi respectiv 1,26 
% din teritoriul naţional; Parcurile naturale 
ocupă 42 % din ariile protejate şi 1,31% din 
suprafaţa ţării, iar Delta Dunării 45 % din 
suprafaţa protejată, ceea ce reprezintă 2,44 % 
din suprafaţa României (Fig. 1). 

A N U L  I I  N U M Ă R U L  2   

Fig. 1.  Suprafaţa Parcurilor naturale şi naţionale din România  
Sursa: www.mapm.ro 

http://www.mapm.ro/
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Din totalul de cca. 1,6 mil. hectare de arii 
naturale protejate de interes naţional din 
România, majoritatea aparţin de Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva, care 
administrează 836.150 hectare, din care 
296.334 ha parcuri naţionale şi 539.816 ha 
parcuri naturale. Rezervaţia Biosferei Delta 
Dunării, cu 580.000 ha este cea mai mare arie 
naturală protejată din România. 

3.5. Modul de utilizare a terenului în 
Parcurile naturale şi naţionale. Privind strict 
modul de utilizare a terenului, cea mai mare 

parte aparţine fondului forestier (65 %), deşi 
există şi la ora actuală multe tăieri ilegale de 
pădure, deoarece actualele administraţii ale 
parcurilor nu deţin personal suficient ca rangeri 
(gardieni de mediu) şi nici dotare cu maşini de 
teren, staţii de emisie-recepţie suficiente. Pe 
locul secund se află, terenurile ocupate cu 
păşuni (25 %), urmate de fâneţe, alte terenuri 
agricole, intravilan, oglinzi de ape, amenajări 
hidroenergetice şi drumuri forestiere, cu 
procente între 5-1% (Fig. 2). 

Fig. 2. Modul de utilizare a terenului Parcurilor naţionale şi naturale din 
România (sursa: www.mapm.ro) 

Modul de utilizare a terenului în Parcurile 
naturale şi naţionale este direct influenţat de 
dreptul de proprietate. În ce priveşte structura 
de proprietate a parcurilor naţionale şi naturale 
putem preciza că predomină ca proprietar statul 
român cu 78%, urmat de primării cu un procent 
de 11%, iar restul de 11% îl deţin persoanele 
fizice, obştile şi instituţiile de învăţământ. 
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării deţine 89% 
proprietatea statului şi numai 11% privat. 
Trebuie menţionat că apariţia Legii nr. 247/2005 
privind proprietatea va conduce şi în viitor la 
faptul că va predomina proprietatea privată. 
Apreciem că foarte puţine parcuri nu vor suferi 
modificări majore, prin aplicarea acestei legi în 
prezent. 

 
4. Inventarul Parcurilor naturale şi naţionale 

din România (Fig. 3) 
 

Parcul Natural Apuseni. Localizare: în 
NV României, în partea central-estică a Munţilor 
Apuseni. 

Suprafaţa: 75.784 ha, din care: păduri 
62,5%, păşuni 20%, fâneţe şi terenuri arabile 
11%, localităţi 4%, luciu de apă 2% etc. Sediul: 
Beiuş, judeţul Bihor. Administrator: Regia 
Naţională a Pădurilor-Romsilva. Atracţii 
turistice: platoul carstic Padiş, complexul carstic 
Cetăţile Ponorului, Peştera Urşilor, Gheţarul 
Scărişoara, Groapa Ruginoasa, Cheile 
Galbenei, Ţara Moţilor, Valea Sighiştelului 
(www.parcapuseni.ro/). 

Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. 
Localizare: pe cursul inferior al Dunării, km 175-
237, între Dunăre şi braţele Vâlciu, Calia şi 
Cravia.  

Suprafaţa: 20.562 ha, din care: 10.745 
fond forestier, 4.377 luciu de apă-lacuri, 5.354 
ha braţele Dunării, 10 ha spaţiu construit, 76 ha 
proprietăţi particulare. Sediul: Brăila, judeţul 
Brăila. Administrator: Regia Naţională a 
Pădur ilor-Romsilva. Atracţii  turistice : 
complexitatea peisajului, diversitatea 
avifaunistică, lacuri 
 (www.bmb.ro) 

http://www.mapm.ro/
http://www.parcapuseni.ro/
http://www.bmb.ro/
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Parcul Natural Bucegi. Localizare: 
integral în Masivul Bucegi. 

Suprafaţa: 32.663 ha, din care: 60% fond 
forestier, 30% pajişti alpine, 10% alte suprafeţe. 
Sediul: Moroieni, judeţul Dâmboviţa. 
Administrator: Regia Naţională a Pădurilor-
Romsilva. Atracţii turistice: Sfinxul, Babele, 
Peştera Rătei, Peştera Ialomiţei, Mecetul 
Turcesc, Cascada Urlătoarea, Valea Horoabei, 
Cabanele Vf. Omu, Babele, Padina, Hotel 
Peştera (www.bucegipark.ro). 
 

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa. 
Localizare: în Munţii Căpăţânii, în nordul 
judeţului Vâlcea. 

Suprafaţa: 4.186 ha, din care: 75% fond 
forestier, iar restul fâneţe şi pajişti alpine şi 
subalpine. Sediul: Horezu, judeţul Vâlcea. 
Administrator: Regia Naţională a Pădurilor-
Romsilva. Atracţii turistice: relieful carstic foarte 
variat (avene, lapiezuri, peşteri, Cheile Bistriţei, 
Cheia, Costeşti, Olăneşti), Mânăstirile Bistriţa, 
Arnota, Pătrunsa, schiturile Păpuşa, Pahomie, 
bisericile rupestre de la Peştera Liliecilor de la  

A N U L  I I  N U M Ă R U L  2   

Fig. 3. Parcurile Naturale şi Naţionale din România.  
1. Parcul Natural Apuseni; 2. Parcul Natural Balta Mică a Brăilei; 3. Parcul Natural Bucegi; 4. 
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa; 5. Parcul Naţional Călimani; 6. Parcul Naţional Ceahlău; 7. 
Parcul Naţional CheileBicazului-Hăşmaş; 8. Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa; 9. Parcul 
Natural Comana; 10. Parcul Naţional Cozia; 11. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării; 12. Parcul 
Naţional Domogled-Valea Cernei; 13. Parcul Natural Gradiştea Muncelului-Cioclovina; 14. 
Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului; 15. Parcul Natural Lunca Mureşului; 16. Parcul Natural 
Lunca Joasă a Prutului Inferior; 17. Parcul Naţional Munţii Măcinului; 18. Geoparcul Platoul 
Mehedinţi; 19. Parcul Natural Munţii Maramureşului; 20. Parcul Naţional Munţii Rodnei; 21. Parcul 
Naţional Piatra Craiului, 22. Parcul Natural Porţile de Fier; 23. Parcul Natural Putna-Vrancea; 24. 
Parcul Naţional Retezat; 25. Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului; 26. Parcul Natural 
Vânători-Neamţ; 27. Parcul Naţional Defileul Jiului; 28. Parcul Natural Defileul Mureşului Superior. 

Sursa pentru baza de date în format digital de tip “.shp”: www.mapm.ro,                   

www.geo-spatial.org. 

http://www.bucegipark.ro/
http://www.mapm.ro/
http://www.geo-spatial.org/
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Bistriţa (www.buila.ro). 
Parcul Naţional Călimani. Localizare: în 

lanţul vulcanic al Carp. Orientali ocupând limita 
superioară a Masivului Călimani. 

Suprafaţa: 24.041 ha, din care: 16.211 ha 
fond forestier, 7.517,3 ha păşune, 14,5 ha 
fâneţe, 297,7 ha exploatări miniere, 0,5 ha 
construcţii. Sediul: Vatra Dornei, judeţul 
Suceava. Administrator: Regia Naţională a 
Pădurilor-Romsilva. Atracţii turistice: stâncile 12 
Apostoli,  Pietrele Roşii, Cascadele Băuca şi 
Tihu, rezervaţia ştiinţifică de Jnepeniş cu Pinus 
Cembra, Iezerul Călimanilor, fauna foarte 
variată (www.calimani.ro). 

Parcul Naţional Ceahlău. Localizare: în 
zona centrală a Masivului Ceahlău, în partea 
central-nordică a Carp. Orientali. 

Suprafaţa: 7.742 ha. Sediul: Piatra 
Neamţ, judeţul Neamţ. Administrator: Consiliul 
Judeţean Neamţ. Atracţii turistice: specii 
floristice endemice, Vf. Toaca, Lacul Izvoul 
Muntelui, Cascada Duruitoarea, Staţiunea 
Durău, Cabana Dochia (mrcneamt@ambra.ro). 

Parcul Naţional Cheile Bicazului-
Hăşmaş. Localizare: în partea centrală a 
Munţilor Hăşmaş, în grupa centrală a Carp. 
Orientali. 

Suprafaţa: 6.829 ha, din care: 6.347 ha 
fond forestier, fâneţe-68 ha, păşuni-215 ha, 
păşuni împădurite-135 ha, intravilan-54 ha, 
Lacul Roşu-10 ha. Sediul: satul Izvoru 
Mureşului, judeţul Harghita. Administrator: 
Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva. Atracţii 
turistice: Cheile Bicazului, Lacul Roşu, Avenul 
Licaş, Cheile Şugăului, Cheile Bicăjelului, Piatra 
Siguratică, creasta calcaroasă a M. Hăşmaş 
( www.cheilebicazului-hasmas.ro). 

Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa. 
Localizare: în sudul Munţilor Aninei. 

Suprafaţa: 36.758 ha, din care: fond 
forestier-30.169 ha, fâneţe-3.705 ha, păşuni-
2.350 ha, alte terenuri agricole-116 ha, alte 
terenuri-418 ha. Sediul: Oraviţa, jud Caraş-
Severin. Administrator: Regia Naţională a 
Pădurilor-Romsilva. Atracţii turistice: Cheile 
Nerei, Lacul Dracului, Ochiul Beiului, Cascadele 
Beuşniţei, Cheile Şuşarei, Cheile Minişului, 
Mânăstirea Călugăra, Cheile Rudăriei, 
numeroase peşteri şi grote (www.cheilenerei-
beusnita.ro).  

Parcul Natural Comana. Localizare: în 
sudul României, în Ocolul Silvic Comana.  

Suprafaţa: 24.963 ha, din care: 9.163 ha 
fond forestier (din care 197 ha fond privat şi 
9.416 ha fond de stat), 1.180 ha balta Comana, 

cca 300 ha zone umede mlăştinoase, iar restul 
de 55% din suprafaţă fiind ocupat de terenuri 
agricole, păşuni, izlazuri, localităţi rurale şi 
drumuri. Sediul: com. Comana, judeţul Giurgiu. 
Administrator: Regia Naţională a Pădurilor-
Romsilva. Atracţii turistice: Balta Comana, 
rezervaţiile de bujor românesc şi ghimpe, 
Mănăstirea Comana. (www.comanaparc.ro). 

Parcul Naţional Cozia. Localizare: în 
jud. Vâlcea, în partea central-sudică a Carp. 
Meridionali, incluzând estul M. Căpăţânii, 
întregul Masiv Cozia şi sud-estul M. Lotrului. 

Suprafaţa: 17.100 ha, din care: fond 
forestier-16.147 ha, păşuni-204 ha, alte terenuri
-749 ha. Sediul: Călimăneşti, judeţul Vâlcea. 
Administrator: Regia Naţională a Pădurilor-
Romsilva. Atracţii turistice: specii de floră 
endemică, peisajul, Cabana Cozia, Vf. Ciuha 
Mare, Colţii Foarfecei, Mânăstirile Cozia, Turnu, 
Stânişoara, Cheile şi Cascada Lotrişorului, 
Defileul Oltului (www.cozia.ro).  

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. 
Localizare: în sud-estul României, în zona de 
vărsare a Dunării în Marea Neagră. 

Suprafaţa: cca. 5.800 km
2
, din care 8,7%-

zone protejate integral, 38,5%-zone tampon şi 
52,8%-zone cu importanţă economică. Sediul: 
Tulcea, judeţul Tulcea. Administrator: ARBDD 
(Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării)-instituţie publică. Atracţii turistice: 
peisajul unic, imensa bogăţie avifaunistică şi 
floristică, lacurile, Pădurea Letea, ghiolurile, 
întinderile de plaur şi stufăriş, numeroase specii 
de peşti (www.ddbra.ro).  

Parcul Naţional Domogled-Valea 
Cernei. Localizare: în sud-vestul României, 
între M. Godeanu şi M. Cernei în vest şi M. 
Vâlcanului şi M. Mehedinţi, în est, cuprinzând 
bazinul hidrografic al Cernei. 

Suprafaţa: 61.211 ha, din care: 45.397,48 
ha-fond forestier, 10.563 ha-păşuni, 3.404 ha-
fâneţe, 440 ha-terenuri arabile şi 1.406,52 ha- 
alte terenuri (drumuri, amenajări hidrotehnice, 
intravilan). Sediul: Băile Herculane, judeţul 
Caraş-Severin. Administrator: Regia Naţională 
a Pădurilor-Romsilva. Atracţii turistice: 
Staţiunea Băile Herculane, izvoarele termale, 
specii de faună sub-mediteraneeană, relieful 
carstic, Cheile Ţăsnei (www.domogled-
cerna.ro).  

Parcul Natural Gradiştea Muncelului-
Cioclovina. Localizare: în M. Orăştiei şi M. 
Sebeşului, din cadrul Munţilor Şureanu din 
Carpaţii Meridionali.  

http://www.buila.ro/
http://www.calimani.ro/
mailto:mrcneamt@ambra.ro
http://www.cheilebicazului-hasmas.ro/
http://www.cheilenerei-beusnita.ro/
http://www.cheilenerei-beusnita.ro/
http://www.comanaparc.ro/
http://www.cozia.ro/
http://www.ddbra.ro/
http://www.domogled-cerna.ro/
http://www.domogled-cerna.ro/
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Suprafaţa: 38.184 ha, din care 26.371,6 
ha-fond forestier, iar restul suprefeţei fiind 
reprezentat de: fâneţe, păşuni, teren arabil, 
localităţi. Sediul: Deva, judeţul Hunedoara. 
Administrator: Regia Naţională a Pădurilor-
Romsilva. Atracţii turistice: Peşterile Şura Mare 
cu colonia de lilieci, Cioclovina Uscată, Ponorici
-Cioclovina cu Apă, Tecuri, Bolii, specii de floră 
endemică şi animale rare, sistemul fortificat 
Sarmisegetuza Regia, Cetatea Blidaru 
(www.gradiste.ro). 

Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului 
Localizare: în Depresiunea Haţegului, 
înconjurat de M. Retezat, M. Şureanu şi M. 
Poiana Ruscă. 

Suprafaţa: 102.392 ha. Sediul: com. 
General Berthlot, judeţul Hunedoara. 
Administrator: Universitatea din Bucureşti-
Centrul Geomedia. Atracţii turistice: fosilele de 
dinozauri pitici, complexul arheologic Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, mlaştina Peşteana, 
pădurea Slivuţ cu rezervaţia de zimbri, biserica 
din Densuş, Sântamăria Orlea (www. 
geopark.go.ro).  

Parcul Natural Lunca Mureşului. 
Localizare: în vestul României, de-a lungul 
râului Mureş, în judeţele Arad şi Timiş. 

Suprafaţa: 17.354 ha, din care: 40% fond 
forestier, 10% păşuni, 34% terenuri arabile, 3% 
localităţi şi drumuri, 2% fâneţe, 8% ape şi 3% 
teren neproductiv. Sediul: Arad, Pădurea Ceala, 
judeţul Arad. Administrator: Regia Naţională a 
Pădurilor-Romsilva. Atracţii turistice: lunca 
inundabilă, Balta cu nuferi, mănăstirea Bezdin, 
numeroase specii de păsări (www. 
luncamuresului.ro).  

Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului 
Inferior. Localizare: în estul judeţului Galaţi, 
între digul de apărare şi talvegul râului Prut. 

Suprafaţa: 8.247 ha, din care 4.925 ha 
zone umede protejate, 2.627 ha pădure şi 
pajişti umede, iar restul alte tipuri de habitate. 
Sediul: Agenţia Regională pentru Protecţia 
Mediului Galaţi, judeţul Galaţi. Administrator: 
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 
Galaţi. Atracţii turistice: insula Ostrovul Prut, 
Lacul Pochina, Lacul Vlăşcuţa, complexul 
lacustru Maţa-Rădeanu, numeroase specii de 
păsări şi diversitatea piscicolă (www. 
luncaprut.ro). 

Parcul Naţional Munţii Măcinului. 
Localizare: în sud-estul României, respectiv în 
nord-vestul Dobrogei. 

Suprafaţa: 11.227,11 ha, din care: fond 
forestier-11.110,2 ha, păşuni-107,96 ha şi arabil
-8,96 ha. Sediul: Tulcea, judeţul Tulcea. 

Administrator: Regia Naţională a Pădurilor-
Romsilva. Atracţii turistice: peisajul, specii de 
plante endemice sau ameninţate cu dispariţia 
(de ex., Campanula romanica) şi specii de 
animale rare (de ex., ţestoasa dobrogeană, 
vipera cu corn, şoimul dunărean, pietrarul, 
dihorul pătat etc.) (www.parcmacin.ro).  

Geoparcul Platoul Mehedinţi. 
Localizare:  în sud-vestul României, la nord de  
Drobeta-Turnu Severin. 

Suprafaţa: 106.000 ha. Sediul: Consiliul 
Judeţean Mehedinţi-Aministraţia Geoparcului, 
Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi. 
Administrator: Consiliul Judeţean Mehedinţi. 
Atracţii turistice: complexul carstic Ponoarele, 
peşterile Topolniţa, Izverna, Epuran, cornete, 
Pădurea de Liliac, diverse manifestări 
tradiţionale, biserici (geoparc@sejmh.ro). 

Parcul Natural Munţii Maramureşului. 
Localizare: în nord-vestul ţării, în jurul Munţilor 
Maramureşului.  

Suprafaţa: 148.850 ha, din care, fond 
forestier-85.000 ha, apoi 57.850 ha fâneţe, 
păşuni şi terenuri arabile, iar restul de 6.000 ha-
intravilan şi alte terenuri. Sediul: Vişeu de Sus, 
judeţul Maramureş. Administrator: Regia 
Naţională a Pădurilor-Romsilva. Atracţii 
turistice: specii de floră şi faună rare, mocăniţa, 
ansamblul monumental de la Moisei, biserici din 
lemn-Bogdan Vodă, Bârsana, staţiunea Borşa 
( www.muntiimaramuresului.ro). 

Parcul Naţional Munţii Rodnei. 
Localizare: în nordul Carpaţilor Orientali, peste 
Munţii Rodna. 

Suprafaţa: 46.399 ha, din care fond 
forestier-27.792,9 ha, păşuni-18.601,1 ha, 
localităţi-5ha. Sediul: Rodna, judeţul Bistriţa-
Năsăud. Administrator: Regia Naţională a 
Pădurilor - Romsilva. Atracţii turistice: 
numeroase specii de animale rare şi floră 
endemică, lacurile Lala, Iezer, Buhăiescu, Ştiol, 
Cascada Cailor, Poiana cu Narcise din Muntele 
Saca, Vf. Pietrosu Mare şi Inău 
(www.parcrodna.ro).  

Parcul Naţional Piatra Craiului. 
Localizare: între Munţii Făgăraş şi Iezer la vest, 
M. Bucegi la est şi M. Leaota la sud-est. 

Suprafaţa: 14.773 ha, din care: 9.867,3 
ha-fond forestier, 2.938,2 ha-fâneţe, 590 ha-
păşuni şi păşuni împădurite, 996 ha-stâncării şi 
381,4 ha-intravilan. Sediul: Zărneşti, judeţul 
Braşov. Administrator: Regia Naţională a 
Pădurilor-Romsilva. Atracţii turistice: relief 
calcaros, creasta de cca 25 km lungime a 
Pietrei Craiului, sectoare de chei (Prăpăstiile 
Zărneştilor, Cheile Brusturetului), avenuri,  

http://www.gradiste.ro/
http://www.geopark.go.ro/
http://www.geopark.go.ro/
http://www.luncamuresului.ro/
http://www.luncamuresului.ro/
http://www.luncaprut.ro/
http://www.luncaprut.ro/
http://www.parcmacin.ro/
mailto:geoparc@sejmh.ro
http://www.muntiimaramuresului.ro/
http://www.parcrodna.ro/
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peşteri (Dâmbovicioara, Urşilor), peisaje 
mirifice, faună şi flora diversă (de ex. garofiţa 
Pietrei Craiului), capre negre, etc. 
(www.pcrai.ro). 

Parcul Natural Porţile de Fier. 
Localizare: în sud-vestul ţării, pe malul stâng al 
Dunării, între loc. Baziaş şi Schela Cladovei. 

Suprafaţa: 11.655 ha, din care: fond 
forestier-75.477 ha, terenuri agricole-29.490 ha, 
ape şi stufărişuri-8.900 ha, intravilan şi drumuri-
2.788 ha. Sediul: Orşova, judeţul Mehedinţi. 
Administrator: Regia Naţională a Pădurilor-
Romsilva. Atracţii turistice: Cazanele Dunării, 
Ciucarul Mare, Ciucarul Mic, chipul lui Decebal, 
rezervaţia paleontologică Bahna şi cea fosiliferă 
din Şviniţa, mori de apă, specii sub-
mediteraneene de floră şi faună (vipera cu corn, 
broasca ţestoasă, scorpionul, apoi alunul 
turcesc, liliacul sălbatic, etc.) (www.pnpf.ro).  

Parcul Natural Putna-Vrancea. 
Localizare: în sectorul central-nord-estic al 
Munţilor Vrancei, în Carpaţii de Curbură, în 
bazinul Putnei. 

Suprafaţa: 38.204 ha, din care: 3.128 ha-
păşuni, 1.435 ha-fâneţe, 512 ha-stâncării şi 273 
ha-localităţi. Sediul: Tulnici, judeţul Vrancea. 
Administrator: Regia Naţională a Pădurilor-
Romsilva. Atracţii turistice: Cascada Putnei, 
Cheile Tişiţei, efectiv numeros de carnivore mari
-al doilea pe ţară (urşi, râşi, lupi), Tabăra 
Gălăciuc, Mânăstirea Lepşa, Lacul Negru, 
Piatra Ciutei (dsfocsani@rosilva.ro).  

Parcul Naţional Retezat. Localizare: în 
Carpaţii Meridionali, ocupând M. Retezat-
Godeanu.  

Suprafaţa: 38.138 ha, din care: 18.608 ha
-fond forestier (49%), 19.530 ha (51%)-gol alpin 
(cu stâncării, păşuni alpine, jnepenişuri şi luciu 
de apă). Sediul: sat Nucşoara, com Sălaşu de 
Sus, judeţul Hunedoara. Administrator: Regia 
Naţională a Pădurilor-Romsilva. Atracţii 
turistice: peisaj montan, lacurile glaciare Bucura 
şi Zănoaga, Cheile Buţii, specii de floră şi faună 
endemice, Cabana Pietrele (www.retezat.ro).  

Parcul Naţional Semenic-Cheile 
Caraşului. Localizare: în sud-vestul ţării, în 
nordul M. Aninei şi estul M. Semenic. 

Suprafaţa: 36.168,2 ha, din care: fond 
forestier-30.721,7 ha, iar rstul de 5.446,5 ha-
fâneţe, păşuni, terenuri arabile şi intravilan. 
Sediul: Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
Administrator: Regia Naţională a Pădurilor-
Romsilva. Atracţii turistice: rezervaţia Izvoarele 
Nerei, peştera Comarnic, Cheile Caraşului, 
păduri, releful carstic (www.pnscc.ro). 

Parcul Natural Vânători-Neamţ. 

Localizare: în nord-estul ţării, în estul M. 
Stânişoarei şi Subcarpaţii Neamţului. 

Suprafaţa: 30.818 ha, din care 26.322 ha-
fond forestier, iar restul de 4.496 ha-alte 
suprafeţe. Sediul: com. Vânători-Neamţ, judeţul 
Neamţ. Administrator: Regia Naţională a 
Pădurilor-Romsilva. Atracţii turistice: mănăstirile 
Neamţ, Agapia, Văratec, Cetatea Neamţului, 
rezervaţia de zimbri (www.vanatoripark.ro). 

Parcul Naţional Defileul Jiului. 
Localizare: în nordul judeţului Gorj, pe defileul 
Jiului dintre M. Parâng şi M. Vâlcan. 

Suprafaţa: 11.127 ha, din care peste 90% 
fond forestier. Sediul: Târgu Jiu, judeţul Gorj. 
Administrator: Regia Naţională a Pădurilor-
Romsilva. Atracţii turistice: peisaj, specii 
faunistice rare (scorpioni-Euscorpius 
carpathicus, vipere-Vipera ammodytes, râşi, 
urşi, vidre) şi floristice endemice (breiul-
Athamantha hungarica, clopoţeii-Campanula 
grossekii), specii endemice de peşti (moioaga-
Barbus balcanicus), Defileul Jiului, Mănăstirile 
Lainici şi Vişina (www.defileuljiului.ro).  

Parcul Natural Defileul Mureşului 
Superior. Localizare:  în Carpaţii Orientali, între 
Munţii Călimani şi Munţii Gurghiu, cuprinzând 
defileul Topliţa-Deda, pe teritoriul comunelor 
Deda, Răstoliţa, Lunca Bradului, Stânceni. 

Suprafaţa: 9.514 ha, din care cca. 7.000 
ha-fond forestier, iar restul de cca. 2.514 ha-alte 
suprafeţe. Sediul: mun. Gheorgheni, judeţul 
Harghita. Administrator: Ocolul Silvic de Regim 
Gheorgheni. Atracţii turistice: defileul Mureşului 
pe sectorul Topliţa-Deda, specii de floră şi 
faună endemice, forme de relief pe andezite 
(www.osrgh.ro/parc-natural.php),(informaţii  şi 
pe http://www.apmms.ro/defileul.shtml). 

 
5. Legislaţia aplicată în România în domeniul 

biodiversităţii 
 

Din cadrul legislaţiei pentru Conservarea 
Naturii şi Biodiversitate menţionăm pe lângă 
legislaţia internă, Directivele Europene, dintre 
care cele mai importante sunt: Directiva 
„Habitate” 92/43/EEC, Directiva „Păsări” 79/409/
EEC, Directiva Consiliului nr. 99/22/CE, 
Directiva Consiliului nr. 86/609/CEE. Alături de 
acestea mai există un număr de 7 Convenţii 
Europene, 2 Acorduri Europene şi 2 
Regulamente Europene. 

Legislaţia internă.  
Legea nr. 192/2001 (M.O. nr. 

200/02.04.2001, republicată în M.O. nr. 
627/02.09.2003) privind resursele acvatice vii, 
pescuitul şi acvacultura modificată şi completată  

http://www.pcrai.ro/
http://www.pnpf.ro/
mailto:dsfocsani@rosilva.ro
http://www.retezat.ro/
http://www.pnscc.ro/
http://www.vanatoripark.ro/
http://www.defileuljiului.ro/
http://www.osrgh.ro/parc-natural.php
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prin Legea nr. 116/2006 (M.O. nr. 
400/9.05.2006). 

Legea nr. 103/2006 (M.O. nr. 
419/15.05.2006) privind aprobarea O.U.G. nr. 
193/2005 (M.O. nr. 1179/23/12/2005) pentru 
modificarea şi completarea art. 36 din Legea 
nr. 103/1996 a fondului cinegetic şi a protecţiei 
vânatului (M.O. nr. 235/27.09.1996, republicata 
in M.O. nr. 328/17.05.2002). 

H.G. nr. 2151/2004 (M.O. nr. 
38/12.01.2005) privind instituirea regimului de 
arie naturală protejată pentru noi zone.  

H.G. nr. 1581/2005 (M.O. nr. 
24/11.01.2006) privind instituirea regimului de 
arie naturală protejată pentru noi zone. 

O.M. MMGA nr. 246/2004 (M.O. nr. 
732/13.08.2004) pentru aprobarea clasificării 
peşterilor şi sectoarelor de peşteri-arii naturale 
protejate, modificat prin O.M. 604/2005 (M.O. 
nr. 655/22.07.2005). 

O.M. MMGA nr. 742/2004 pentru 
aprobarea instrucţiunilor privind autorizarea, 
inventarierea şi înregistrarea grădinilor 
zoologice şi acvariilor publice (M.O. nr. 115 
bis/04.02.2005). 

O.M. MMGA nr. 494/2005 (M.O. nr. 
487/09.06.2005) privind aprobarea Procedurilor 
de încredinţare a administrării şi de atribuire în 
custodie a ariilor naturale protejate, care abrogă 
O.M. nr. 850/2003. 

O.M. nr. 207/2006 (M.O. nr. 
284/29.03.2006) privind aprobarea conţinutului 
Formularului Standard Natura 2000 şi a 
manualului de completare al acestuia. 

Ordin comun nr. 262/2006 MAPDR/
MMGA privind conservarea populaţiilor de 
sturioni din apele naturale şi dezvoltarea 
acvaculturii de sturioni din România. 

H.G. nr. 249/2006 (M.O. nr. 
187/28.02.2006) privind suportul financiar 
acordat participanţilor români la Programul LIFE
-Natura al Comunităţii Europene pentru anii 
2006-2009. 

Directive europene.  
Directiva „Habitate” 92/43/EEC 

privind conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice.Transpunere: Legea nr. 
462/2001 pentru aprobarea O.G. nr. 236/2000 
privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice. Implementare: Legea nr. 
5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului naţional-secţiunea a-III-a – zone 
protejate; H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea 
regimului de arii naturale protejate pentru noi 

zone; H.G. nr. 230/2003 privind delimitarea 
rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi 
parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor 
acestora; Ordinul nr. 552/2003 privind zonarea 
interioară a parcurilor naţionale şi naturale; 
Ordinul nr. 494/30.05.2005 privind aprobarea 
procedurilor de încredinţare a administrării şi de 
atribuire în custodie a ariilor naturale protejate; 
Legea nr. 82/1993, privind costituirea 
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, modificată şi 
completată prin Legea nr. 454/2001 pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 112/2000; 
Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonaţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; 
Legea nr. 345/2006 pentru modificarea şi 
completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 236/2000  privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice. 

Directiva „Păsări” 79/409/EEC privind 
conservarea păsărilor sălbatice. Transpunere: 
Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea O.G. nr. 
236/2000 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice. Implementare: Legea 
nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional, secţiunea a III -
a – zone protejate; H.G. nr. 2151/2004 privind 
instituirea regimului de arii naturale protejate 
pentru noi zone; H.G. nr. 230/2003 privind 
delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor 
naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea 
administraţiilor acestora; Ordinul nr. 552/2003 
privind zonarea interioară a parcurilor naţionale 
şi naturale; Ordinul nr. 494/30.05.2005 privind 
aprobarea procedurilor de încredinţare a 
administrării şi de atribuire în custodie a ariilor 
naturale protejate.  

Directiva Consiliului nr. 99/22/CE 
referitoare la deţinerea animalelor sălbatice în 
Grădinile Zoologice. Transpunere: Legea nr. 
191/2002 privind Grădinile Zoologice şi acvariile 
publice. Implementare: Ordin nr. 742/2004 
pentru aprobarea instrucţiunilor privind 
autorizarea, inventarierea şi înregistrarea 
Grădinilor Zoologice şi acvariilor publice. 
Directiva Consiliului nr. 86/609/CEE privind 
protecţia animalelor de laborator folosite în scop 
exper imental sau în al te scopur i 
ştiinţifice.Transpunere: Legea nr. 471/2002 
privind aprobarea Ordonanţei nr. 37/2002 
pentru protecţia animalelor folosite în scopuri 
ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale. 
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Implementare: Ordin nr. 143/2002 pentru 
aprobarea instrucţiunilor privind adăpostirea şi 
îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice 
sau în alte scopuri experimentale. 

Convenţii europene.  
Convenţia privind conservarea vieţii 

sălbatice şi a habitatelor naturale din 
Europa, adoptată la Berna, la 19.09.1979. 
Transpunere: Legea nr. 13/11.03.1993 privind 
conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor 
naturale din Europa. 

Convenţia privind conservarea 
speciilor migratoare de animale sălbatice, 
adoptată la Bonn la 23 iunie 1979. 
Transpunere: Legea nr. 13/08.01.1998 privind 
conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor 
naturale din Europa. 

Convenţia privind accesul publicului 
la informaţii adoptată la Aarhus în data de 
25.06.1998. Transpunere: Legea nr. 
86/10.05.2000 pentru ratificarea Convenţiei 
privind accesul publicului la informaţii 
participarea publicului la luarea deciziei şi 
accesul la justiţie în probleme de mediu 
semnată la Aarhus în data de 25.06.1998. 

Convenţia privind comerţul 
internaţional cu specii de floră şi faună pe 
cale de dispariţie (CITES), semnată la 
Washinghton 3.03.1973, modificată la Bonn 
22.06.1979. Transpunere: Legea nr. 69/1994 
pentru aderarea României la Convenţia privind 
comerţul internaţional cu specii de floră şi faună 
pe cale de dispariţie, adoptată la Washinghton 
3.03.1973. 

Convenţia privind zonele  umede de 
importanţă internaţională, în special ca habitat 
al păsărilor acvatice, semnată la Ramsar 
2.02.1971. Transpunere: Legea 5/1991 1991 
pentru aderarea României la Convenţia privind 
zonele umede de importanţă internaţională, în 
special ca habitat al păsărilor acvatice. 

Convenţia europeană a peisajelor 
semnată la Florenţa 20.10.2000. Transpunere: 
Legea 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei 
europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 
20. 10. 2000. 

Convenţia privind protecţia            
patrimoniului mondial cultural şi natural. 
Transpunere: Decretul nr. 187/1990. 

Acorduri europene.  
Acordul privind conservarea păsărilor 

de apă migratoare african - eurasiatice, adoptat 
la Haga la 16 iunie 1995. Transpunere: Legea nr. 
89/2000 pentru ratificarea Acordului privind 

conservarea păsărilor de apă migratoare african 
- eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995. 

Acordul privind conservarea liliecilor 
în Europa, ratificat prin Legea nr. 90/2000. 

Regulamente europene. 
Regulamentul Parlamentului 

European şi al Consiliului (CE) nr. 1497/2003 
care amendează Regulamentul Parlamentului 
European şi al Consiliului nr. 338/97 referitor la 
protecţia speciilor de faună şi floră sălbatice prin 
reglementarea comerţului cu acestea.  

Regulamentul Parlamentului European 
şi al Consiliului (CE) nr 349/2003 privind 
suspendarea introducerii în Comunitatea 
Europeana a anumitor specii de faună şi floră 
sălbatică. Transpunere: Ordinul nr. 647/2001 
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a 
activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de 
achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la 
export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna 
sălbatică precum şi a importului acestora, 
modificat prin Ordinul MAPM nr. 117/05.05.2003, 
privind modificarea anexei 12 la Procedura de 
autorizare a activităţilor de recoltare, capturare 
şi/sau de achiziţie şi comercializare a plantelor şi 
animalelor din flora şi fauna salbatică. 

 
6. În loc de concluzii 

 
În încheiere vă propunem câteva sfaturi 

de comportare civilizată în interiorul Parcurilor 
Naturale şi Naţionale din România: 

Camparea în interiorul Parcurilor 
Naturale şi Naţionale este permisă 
numai în locuri special amenajate. 

Nu faceţi focul în spaţii 
neamenajate special pentru acest 
scop. 

Nu aruncaţi deşeuri, nici chiar 
biodegradabile, pe traseele 
turistice. 

Nu prelevaţi eşantioane de roci sau 
alte formaţiuni din interiorul 
peşterilor. 

Nu afectaţi flora în nici un fel. 

Nu ucideţi animalele, nici chiar 
dacă le consideraţi dăunătoare sau 
periculoase. 

Nu hrăniţi în mod deliberat 
animalele şi nu le urmăriţi cu 
aparatele de fotografiat. 

Nu distrugeţi semnele, marcajele, 
panourile sau alte materiale 
turistice pe care le întâlniţi pe 
trasee. 
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Urmaţi corect sfaturile rangerilor, precum 
şi instrucţiunile de vizitare conforme 
fiecărui Parc. 
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În literatura economică, analiza fluxurilor 
existente pe piaţa muncii este considerată o 
modalitate de evaluare a ratei şomajului prin 
„modelul-flux de determinare a ratei 
şomjului” (Taylor în 1979, citat de G.N. Mankiw 
în Roman, Roman, 1999). Sunt luate în 
considerare următoarele fluxuri: persoane care 
îşi pierd locul de muncă şi trec în categoria de 
şomer; şomeri care îşi găsesc un loc de muncă, 
trecând din categoria de neocupat în cea de 
ocupat; persoane care intră sau reintră în forţa 
de muncă, obţinând un loc de muncă imediat; 
persoane care îşi pierd locul de muncă, trecând 
în afara forţei de muncă etc. (Ehrenberg, Smith, 
1991). Sunt numeroase studiile care abordează 
relaţiile multiple şi complexe dintre fluxurile de 
intrare şi de ieşire din şomaj şi procesele 
desfăşurate la nivel micro- şi macro-economic; 
diferitele tipuri de fluxuri de pe piaţa muncii sunt 
integrate în modele generale de echilibru sau în 
modele de evoluţie ciclică: modelul ciclurilor 
ofertei de muncă (Card, 1994); teoria 
echilibrului şomajului, cu analiza celor mai 
importante variabile care influenţează echilibrul 
pieţei muncii, cum ar fi dispariţia locurilor de 
muncă, căutarea şi ocuparea locurilor de 

muncă, politicile de ocupare etc. (Pissarides, 
2000). De asemenea, sunt studiate şi relaţiile 
complexe dintre fluctuaţiile producţiei, inflaţiei şi 
piaţa muncii, subliniindu-se faptul că dinamica 
de la nivelul pieţei muncii (Trigari, 2004). 
variabilele care modifică ciclul de variaţie a 
şomajului, cum ar fi scăderea cererii de forţă de 
muncă şi dispariţia locurilor de muncă (Elsby, 
Ryan, 2008).  

Spre deosebire de abordările integratoare 
sintetizate, studiul de faţă îşi propune să 
evidenţieze numai diferenţierile teritoriale ale 
fluxurilor de persoane care intră în categoria 
şomerilor şi care ies din şomaj. Chiar dacă 
numai cantitativă, abordarea este completată cu 
aprecieri explicative ale unor relaţionări dintre 
acestor tipuri de fluxuri cu trăsăturile generale 
ale şomajului şi cu dinamica sectorului 
antreprenorial. Deci, obiectivul studiului constă 
în analiza mărimii fluxurilor de intrare în şomaj 
şi a celor de ieşire din şomaj, a distribuţiei lor 
teritoriale, a structurii lor în funcţie de cauzele 
intrării în şomaj şi ale ieşirii din şomaj, precum 
şi în evaluarea cantitativă şi a repartiţiei la nivel 
judeţean a stocurilor de populaţie şomeră, 
înainte de începutul crizei actuale şi pe  

FLUXURILE DE INTRARE ŞI DE IEŞIRE DIN ŞOMAJ 
ÎN ANII 2007, 2008 ŞI 2009 

- diferenţieri teritoriale la nivel judeţean înainte şi în timpul crizei 
economico-financiare - 

Cercet. şt. dr. Irena MOCANU  
mocanitai@yahoo.com 

Input and Output Flows in/from Unemployment between 2007 – 2009. Territorial Disparities 
before the Current Crisis Set in and During the Crisis. The present paper is focused on the quantitative 
and structural analysis of the input and output flows in/from unemployment, between 2007 and 2009. The 
annexes of the annual progress reports published by the National Agency for Employment represent the 
data-base used in the study. The input flows in unemployment registered a constant evolution, but the   
analysis at county-level reveals some quantitative and structural disparities. The output flows from          
unemployment have fell in all counties, but the most important decreases are specific for the counties from 
eastern, south-eastern, south and south-western parts of Romania. The analysis of the causes of the input 
and output flows shows the followings aspects, linked with the general features of the job-market before and 
after the current crisis set in: in 2007, despite the low values of unemployment, the long term unemployment 
was a serious problem, as evidenced by the fact that the renewal application for employment of the non-paid 
unemployed persons was the most important reason for input in unemployment; the impact of the current 
crisis was felt acutely in 2009, as reflected by the increasing of percentage of entrances into unemployment 
due to dismissals; the hiring declined with the onset of the crisis, but in the previous period were relatively 
low, as proof that the employment opportunities offered by the job-market were not sufficient and there is no 
good correlation between job-offer and job-demand. 
 

Key words: input flows in unemployment, output flows from unemployment, stock of unemployed, 
territorial disparities 



P A G I N A  3 7  

 

parcursul acesteia.  
Studiul are la bază datele statistice la 

nivel judeţean (pentru anii 2007, 2008 şi 2009), 
regăsite în anexele rapoartelor de activitate pe 
care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă le face publice anual. Seturile de date 
statistice diferenţiate în fluxuri de intrare în 
şomaj şi fluxuri de ieşire din şomaj, sunt 
structurate în funcţie de cauzele intrării în şomaj 
(disponibilizări colective, disponibilizări curente 
de personal, încadrarea în prevederile legii 
146/2001 privind acordarea venitului minim 
garantat, reînnoirea cererilor de loc de muncă 
ale şomerilor neîndemnizaţi) şi ale ieşirii din 
şomaj (încadrarea în muncă pe perioadă 
determinată sau nedeterminată, nereînnoirea 
cererii de loc de muncă ale şomerilor 
neindemnizaţi, nereînoirea cererii de loc de 
muncă la expirarea perioadei de indemnizare).  
 

Fluxurile de intrare în şomaj 
 

La nivel naţional, intrările în şomaj au 
rămas relativ constante în 2009 faţă de anul 
2007 (+0,8%), însă ponderea fiecărui tip de flux 
de intrare (structurat în funcţie de cauze) s-a 
modificat semnificativ, ca efect direct al crizei 
economico-financiare actuale. Astfel, au crescut 
fluxurile de intrăre în şomaj din cauza 
concedierilor colective (+41140 persoane, 43%) 

şi a concedierilor curente de personal (+230212 
persoane, 61,3%).  

La nivel judeţean, au fost înregistrate 
creşteri ale fluxurilor de intrare în şomaj în unele 
dintre judeţele din jumătatea sudică a ţării 
(Municipiul Bucureşti, Ilfov, Prahova, Argeş, 
Vâlcea), din vest şi nord-vest (Arad, Bihor, 
Maramureş, Bistriţa-Năsăud), din nord-est 
(Suceava, Botoşani) şi sud-est (Constanţa, 
Tulcea, Brăila). Diminuări ale fluxurilor de 
intrare în şomaj sunt specifice pentru jumătate 
dintre judeţele ţării, concentrate teritorial în nord
-est şi sud-est (Iaşi, Neamţ, Vaslui, Buzău, 
Galaţi), în sud (Călăraşi, Giurgiu), sud-vest (Olt, 
Gorj, Caraş-Severin) şi în partea centrală 
(Mureş, Sibiu, Braşov, Cluj). Cele mai 
semnificative creşteri ale fluxurilor de intrare în 
şomaj au fost înregistrate de judeţul Dolj (12358 
persoane) şi de Municipiul Bucureşti (10399 
persoane), iar scăderile cele mai importante au 
fost specifice judeţelor Iaşi şi Galaţi (Fig. 1). 

 
Motivele intrărilor în şomaj – dinamică şi 

diferenţieri spaţiale 
 

În anul 2007, cea mai importantă cauză a 
intrării în şomaj a fost reînnoirea cererilor de loc 
de muncă ale şomerilor neindemnizaţi. 
Ponderea persoanelor din această categorie, 
din totalul persoanelor care au intrat în şomaj, a  

A N U L  I I  N U M Ă R U L  2   

Fig. 1. Dinamica teritorială a fluxurilor de intrare în şomaj între anii 2007 şi 2009 
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variat la nivel judeţean între 1% şi 80%, iar 
judeţele în care ponderea a depăşit 50% erau 
concentrate în nord-estul, sud-estul şi sudul ţării 
(Iaşi, Vaslui, Galaţi, Buză, Ilfov, Teleorman, 
Călăraşi, Prahova), la care se alăturau Caraş-
Severin, Sibiu, Sălaj, Harghita.  

Disponibilizările au reprezentat a doua 
cauză de intrare în şomaj, dar în anul 2007, 
ponderea acestora din totalul fluxului de intrare 
nu a ajuns la 50% în nici unul dintre judeţe: 
maximul a fost de 48% în Cluj, iar mai mult de 
jumătate dintre judeţele ţării au înregistrat valori 
de 10% - 25%. Persoanele care au intrat în 
rândurile şomerilor neindemnizaţi pentru a 
putea beneficia de prevederile legii 416/2001, 
privind venitul minim garantat, au reprezentat 
ponderi maxime de 25% - 39% în totalul celor 
întraţi în şomaj (în Mehedinţi, Caraş-Severin, 
Dolj, Buzău, Călăraşi, Tulcea), valoarea 
maximă absolută fiind de 82% (Botoşani).  

Pe parcursul anului 2008 s-au produs 
modificări ale contribuţiei fiecărei cauze a intrării 
în şomaj. Ponderea persoanelor disponibilizate 
şi intrate în şomaj din totalul fluxului de intrare a 
crescut la nivel naţional de la 12% în 2007, la 
14%. Tendinţa înregistrată la nivel naţional se 
regăseşte în majoritatea judeţelor ţării (creşteri 
frecvente de 1 pp – 10 pp şi maxime de 30 pp 
în judeţul Cluj), cu excepţia câtorva judeţe, în 
care tendinţa a fost de scădere: Timiş, 
Bucureşti, Giurgiu, Braşov, Caraş-Severin, 
Alba, Covasna, Maramureş. Ponderea 
persoanelor intrate în şomaj prin reînnoirea 
cererii de loc de muncă a şomerilor 
neindmenizaţi din fluxul total de intrări a variat la 
nivel judeţean pe un ecart asemănător cu cel 
din anul precedent (1% - 75%), însă numărul 
judeţelor în care a avut valori mai mari de 50% 
(Teleroman, Prahova, Caraş-Severin, Iaşi, 
Buzău, Maramureş etc.) a fost redus la 
jumătate. Ponderea persoanelor intrate în 
statisticile şomajului pentru a beneficia de 
prevederile legii 416/2001, în totalul fluxului de 
intrare, a înregistrat creşteri (între 1 pp şi 22 pp) 
şi descreşteri (cuprinse între -19 pp şi -1 pp), iar 
la nivel naţional a avut o evoluţie constantă. 

În anul 2009, ponderea persoanelor care 
au intrat în şomaj din cauza disponibilizărilor 
(colective sau curente de personal), din fluxul 
total al intrărilor, a variat în anul 2009 între 18% 
(Teleorman) şi 70% (Cluj). Comparativ cu anul 
2007, s-au înregistrat creşteri ale acestei 
ponderi în toate judeţele. Creşterile cele mai 
mici au fost de 7 pp–10 pp (în Maramureş, 
Teleorman, Timiş), iar cele mai importante au 
atins 37 pp–40 pp (în Bistriţa-Năsăud, Galaţi, 

Sibiu, Arad). Importanţa motivului reprezentat 
de reînnoirea cererii de loc de muncă a 
şomerilor neindemnizaţi s-a redus semnificativ 
în anul 2009 (cu 7 pp), faţă de anul precedent, 
accentuându-se astfel tendinţa vizibilă din anul 
2007. Această evoluţie a fost înregistrată la 
nivelul majorităţii judeţelor, cele mai frecvente 
scăderi fiind cuprinse între -10 pp şi -30 pp şi 
cele mai mari de -57 pp (Galaţi), -43 pp 
(Suceava). De la această tendinţă fac excepţie 
numai 4 judeţe, creşterile în cazul acestora fiind 
de 1pp – 5 pp. Ponderea persoanelor intrate în 
statisticile şomajului pentru a beneficia de 
prevederile legii 416/2001, în totalul fluxului de 
intrare a scăzut la nivel naţional de la 12% în 
cei doi ani anteriori, la 10%. În intervalul 2007 – 
2009, în 15 judeţe tendinţa evolutivă a fost 
opusă celei generale, ponderea menţionată 
crescând frecvent cu valori de 1pp–5pp, dar şi 
mai mari, de 16 pp (Vaslui, Tulcea) şi de 22 pp 
(Satu Mare).  

 
Fluxurile de ieşire din şomaj 

 
Între anii 2007 - 2009, ieşirile din şomaj   

s-au redus cu 390895 persoane (66,1%), în 
mare parte din cauza diminuării numărului de 
persoane încadrate în muncă (210793 
persoane, 57,5%). 

În intervalul anilor 2007 – 2009, fluxurile 
de ieşire cumulate pe 12 luni au înregistrat 
scăderi în majoritatea covârşitoare a judeţelor 
ţării, excepţie făcând numai 2 judeţe, în care 
fluxurile de ieşire au crescut (Ilfov şi Teleorman, 
cu creşteri de 522 persoane şi, respectiv, 2400 
persoane). Scăderile au variat pe un ecart larg, 
între valoarea minimă de -757 persoane 
(Covsna) şi cea maximă de -28397 persoane 
(Galaţi). Cele mai importante diminuări ale 
fluxurilor de ieşire cumulate pe 12 luni au fost 
specifice unor judeţe din est şi sud-est (Neamţ, 
Iaşi, Galaţi, Buzău), din centru (Cluj, Mureş, 
Sibiu, Braşov), vest - sud-vest (Timiş, 
Hunedoara, Gorj) şi din sud (Dâmboviţa, 
Prahova). Valori mai mici ale diminuărilor au 
înregistrat judeţe din sud-est, est, din sud-vest 
şi din nord-vest (Fig. 2).  

 
Cauzele ieşirilor din şomaj – dinamică şi 

diferenţieri spaţiale 
 
În anul 2007, ieşirile medii lunare au fost 

ridicate (2000 persoane, cu maxime de 4800 
pers.), cele mai importante fluxuri cumulate de 
ieşire s-au înregistrat în judeţele situate în sud 
şi sud-vest, în unele din centru şi est - nord-est.  
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Principalele motive de ieşire din şomaj au 
fost, în ordinea ponderii din fluxul total al       
ieşirilor: nereînnoirea cererii de loc de muncă a 
şomerilor neindemnizaţi (45.6% în 2007, 44.3% 
în 2008 şi 45% în 2009) şi angajările (43% în 
2007, 44.9% în 2008 şi 37.5% în 2009).        
Nereînnoirea cererii de loc de muncă a şomeri-
lor neindmenizaţi a reprezentat principalul motiv 
de ieşire din şomaj în acele judeţe în care    
angajările au fost puţin numeroase. Angajările 
au ocupat locul secund între motivele ieşirii din 
şomaj: ponderi ridicate în fluxul total al ieşirilor 
(77% - 68%) în Neamţ, Timiş, Hunedoara, Cluj, 
Sibiu, Olt, Buzău, Argeş, Bucureşti şi în Dolj 
(90%), Bistriţa-Năsăud (69%). Cele mai mici 
ponderi ale persoanelor ieşite din şomaj prin 
angajări, din întreg fluxul de ieşire, au fost în 
judeţele Sălaj, Galaţi (16%), Braşov, Călăraşi, 
Tulcea, Covasna, Harghita (21% - 25%). În anul 
2008, persoanele ieşite din şomaj din cauza 
nereînnoirii cererii de loc de muncă a şomerilor 
neindmenizaţi au înregistrat o diminuare cu 
25,5%, faţă de 2007. Această scădere nu a fost 
observată în toate judeţele, ci mai ales în 
Călăraşi, Galaţi, Satu Mare, Gorj, Sălaj, Vâlcea, 
Arad, Sibiu, Bihor etc. Creşteri ale ponderii 
şomerilor neindemnizaţi ieşiţi din şomaj din 
cauza nereînnoirii cererii de loc de muncă, în 
fluxul total al ieşirilor, au fost înregistrate în Ilfov, 

Argeş, Mun. Bucureşti, Alba (valorile au variat 
între 1 pp şi 23 pp). Ponderea angajaţilor din 
totalul celor ieşiţi din şomaj scăzuse cu 20,1% şi 
numai în 13 judeţe angajările au reprezentat 
motivul cel mai important al ieşirilor din şomaj 
(valori >50% în Dolj, Timiş, Neamţ, Bistriţa-
Năsăud, Buzău, Cluj, Sibiu etc.). 

În anul 2009, ponderea şomerilor 
neindmenizaţi care au ieşit din şomaj din cauza 
nereînnoirii cererii de loc de muncă a scăzut cu 
12.5%, dar concentra peste 50% din fluxul total 
al ieşirilor în 16 judeţe, valorile cele mai ridicate 
fiind mai mari de 60% – 70% (Teleorman, Ilfov, 
Tulcea, Mehedinţi, Dâmboviţa, Maramureş). 
Cele mai mici ponderi ale acestei categorii de 
şomeri care ies din şomaj erau specifice 
judeţelor Timiş (19%) şi Prahova (23%). 
Ponderea celor ieşiţi din şomaj prin angajare, 
din totalul fluxului de ieşire, a scăzut cu 7,4 pp 
şi a variat la nivel judeţean între valori minime 
de 12% – 19% (Ilfov, Teleorman) şi maxime de 
61% - 65% (Neamţ şi Timiş). Ponderi de peste 
50% şomeri ieşiţi din şomaj prin angajare 
înregistrau 9 judeţe: Timiş, Neamţ, Buzău, Cluj, 
Dolj, Hunedoara, Mun. Bucureşti etc. 

Diminuarea posibilităţilor de angajare dar 
şi a intenţiei agenţilor economici de a face noi 
angajări sunt ilustrate de studii privind 
perpsectivele angajării forţei de muncă din  

A N U L  I I  N U M Ă R U L  2   

Fig. 2. Dinamica teritorială a fluxurilor de ieşire din şomaj între anii 2007 şi 2009 
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România: dacă în trimestrul II/2008
1)

, 
aproximativ 43% dintre companiile româneşti 
intenţionau să facă angajări (Studiul Manpower 
privind Perspectivele Angajării de Forţă de 
Muncă. România, Trimestrul II/2008), pentru 
trimestrul III/2010 angajatorii români 
previzionează o creştere lentă a ofertelor de 
locuri de muncă şi numai 21% dintre aceştia se 
aşteaptă să crească volumul angajărilor în 
trimestrul IV/2010 (Studiul Manpower privind 
Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă. 
România

2)
, Trimestrul III/2010). Creşterea lentă 

a numărului de locuri de muncă pe care o 
previzionează angajatorii români chestionaţi 
este susţinută de dinamica înmatriculărilor de 
noi agenţi economici şi a radierilor în şi din 
registrele comerţului. În timp ce numărul de 
înmatriculări a scăzut cu 20% din anul 2007, 

până în 2009, s-a înregistrat o explozie a 
radierilor din registrele comerţului: dacă între 
septembrie 2008 şi decembrie 2009 numărul 
acestora crescuse cu 46,6%, în prima jumătate 
a anului 2010 numărul radierilor a crescut cu 
84% (Sursa: Operaţiuni în Registrul Central al 
Comerţului. Sinteza statistică a datelor din 
Registrul Central al Comerţului la 31 decembrie 
2007, 31 decembrie 2008, 31 decembrie 2009 
şi 30 iunie 2010 – date provizorii). 
 
Relaţiile dintre fluxurile de ieşire şi de intrare 

 
În anul 2007, diferenţele dintre ieşirile şi 

intrările din/în şomaj au avut valori pozitive, cele 
mai frecvente fiind cele cuprinse între 1000 şi 
3000 persoane; valori mai ridicate (5200 – 4000 
persoane) s-au înregistrat în Dolj, Gorj, Buzău, 
Mun. Bucureşti, Prahova şi Hunedoara. Numai 
în două judeţe (Caraş-Severin şi Covasna) 
ieşirile au fost mai mici decât intrările, din acest 
motiv a rămas la sfârşitul anului un stoc de 
şomeri, dar redus (950 de şomeri, respectiv 92 
şomeri). În anul 2008, diferenţele dintre ieşirile 
şi intrările din/în şomaj au avut valori negative în 
31 de judeţe (au variat între -9900 şi -80 
persoane) şi pozitive în celelalte judeţe (2 – 

1) Studiul Manpower privind Perspectivele 
Angajării de Forţă de Muncă pentru Trimestrul II al 
anului 2008 a fost realizat prin intervievarea unui 
eşantion reprezentativ de 841 de angajatori din Ro-
mania. 

2) Studiul Manpower privind Perspectivele 
Angajării de Forţă de Muncă pentru Trimestrul III al 
anului 2010 a fost realizat prin intervievarea unui 
eşantion reprezentativ de 751 de angajatori din   
Romania.  

Fig. 3. Distribuţia teritorială a stocurilor medii multianuale de populaţie şomeră 
(2007 – 2009) 
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2231 persoane). Judeţele în care ieşirile au fost 
mult mai mici, comparativ cu intrările, au 
cumulat stoc de şomeri la finele anului: Dolj, 
Hunedoara, Gorj, Alba, Vâlcea, Harghita. 
Stocuri mai reduse s-au înregistrat în Covasna, 
Gorj, Argeş, Buzău, Dâmboviţa. Un număr de 
11 judeţe nu au avut stoc de şomeri la sfârşitul 
anului. 

Situaţia din anul 2009 a fost diferită de 
cele din anii anteriori, în sensul că toate judeţele 
înregistrau stocuri de şomeri. Judeţele cu cele 
mai mari stocuri de şomeri la sfârşitul anului au 
fost Prahova, Argeş, Cluj, Braşov, Constanţa, 
Galaţi, Alba (fiecare cu un stoc de şomeri mai 
mare de 10000 persoane). Cele mai mici stocuri 
au fost înregistrate în Ilfov şi Giurgiu (1800 
şomeri, respectiv, 2500 persoane). 

Pentru a obţine un tablou sintetic (2007 – 
2009) al distribuţiei teritoriale a stocurilor de 
şomeri a fost calculată media multianuală a 
diferenţelor dintre ieşirile şi intrările anuale. 
Majoritatea judeţelor ţării au înregistrat stocuri 
cuprinse între 2500 – 1000 şomeri, cele mai 
mari fiind în Prahova, Suceava, Galaţi, Argeş, 
Dolj şi în judeţele din vestul ţării. Stocurile cele 
mai mici au fost spceifice judeţelor din sudul 
ţării (Ilfov, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi) şi din nord
-est (Botoşani, Iaşi) (Fig.3). Repartiţa teritorială 
a stocurilor de populaţie şomeră se corelează 
bine cu distribuţia la nivel judeţean a 
persoanelor şomere. Indicele de corelaţie este 
0,0738 iar arealele în care această corelaţie 
este evidentă sunt în sud-vestul şi sud-estul 
ţării, în centru şi nord-vest.  

 
Concluzii 

 
Fluxul intrărilor în şomaj a rămas aproape 

acelaşi în intervalul anilor 2007 – 2009, nefiind 
evidente efectele negative ale crizei economico-
financiare actuale. Însă, la nivel judeţean s-au 
înregistrat atât creşteri (între 149 şi 12358 
persoane), cât şi scăderi (-18963 şi -450 
persoane) şi s-au produs modificări ale ponderii 
fiecărui tip de flux de intrare.  

La începutul intervalului analizat, 
principalul motiv al intrărilor în şomaj a fost 
reînnoirea cererii de loc de muncă a şomerilor 
neindmenizaţi.  

Această realitate evidenţiază faptul că, în 
ciuda valorilor reduse ale ratei generale a 
şomajului din perioada anterioară crizei, 
şomajul de lungă durată reprezenta o problemă 
gravă cu care se confrunta piaţa muncii la nivel 
naţional şi regional. Treptat, importanţa acestei 
cauze a scăzut, odată cu creşterea însemnătăţii 

concedierilor, care, în anul 2009, au preluat 
întâietatea, ca urmare a crizei economice. 
Ponderea celor intraţi în şomaj din cauza 
concedierilor din totalul fluxului de intrare, a 
înregistrat creşteri generalizate teritorial, cele 
mai frecvente fiind de 10 pp-30 pp, iar cele mai 
mari de 40 pp. Ponderea persoanelor care au 
intrat în categoria şomerilor neindemnizaţi 
pentru a beneficia de venitul minim garantat a 
înregistrat în majoritatea judeţelor scăderi, mai 
mari în 2009 faţă de 2008, comparativ cu anii 
2008/2007. Scăderea este cauzată şi de faptul 
că acest ajutor social este accesat de un număr 
din ce în ce mai redus de beneficiari (Riscuri şi 
inechităţi sociale în România, 2009). 

Dacă fluxurile de intrare în şomaj au fost 
aproape constante, fluxurile de ieşire s-au redus 
cu 66,1% între anii 2007 – 2009. Scăderile au 
fost generalizate la nivel judeţean. Scăderi 
importante ale fluxurilor de ieşire s-au 
concentrat teritorial în est şi sud-est, din centru, 
vest - sud-vest şi din sud. Motivul cel mai 
important al ieşirilor din şomaj a fost reprezentat 
de nereînnoirea cererii de loc de muncă a 
şomerilor neindmenizaţi, ceea ce indică faptul 
că fluxul de ieşire s-a constituit mai ales din 
persoane care se aflau în şomaj de lungă 
durată (de aceea nu mai erau indemnizaţi), care 
au căutat în mod repetat un loc de muncă şi 
care, descurajate, au renunţat să mai caute. 

Angajările s-au situat pe locul al doilea 
între motivele ieşirii din şomaj, ca dovadă că 
oportunităţile de ocupare pe care le-a oferit 
piaţa muncii, chiar şi înainte de criza actuală, nu 
erau suficiente (sau calificările/nivelul de 
pregătire cerute de angajatori nu corespundeau 
cu cele dobândite de potenţialul angajat), 
reducându-se simţitor odată cu debutul crizei.  

Stocurile de şomeri au fost din ce în ce 
mai mari, explicând creşterea continuă a ratei 
generale a şomajului. Din cauza scăderii 
fluxurilor de ieşire din şomaj de la an la an, 
stocurile de şomeri au sporit, aşa cum rezultă 
din valorile medii judeţene anuale: 847 şomeri 
în 2008 şi 7284 şomeri în 2009. 
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Învăţământul românesc a lansat în ultimii 
ani numeroase provocări în conceperea unor 
noi programe şcolare şi manuale, a unor 
conţinuturi sau strategii moderne, în acord cu 
orizontul de aşteptare al elevilor. Aceştia 
reprezintă colectivităţi omogene sau eterogene, 
cu aptitudini, calităţi intelectuale sau 
disponibilităţi afective diferite, pe care dascălii 
au menirea să-i educe, să le descopere 
talentele, să-i motiveze şi să-i atragă spre 
anumite domenii de studiu, fără a uita că elevii 
reprezintă personalităţi în formare, care nu 
trebuie şi nu se lasă constrânse. 

În ceea ce priveşte învăţământul 
geografic românesc, acesta a cunoscut o 
serie de modificări, prin revizuirea programelor 
şcolare, introducerea unor noţiuni noi sau 
reformularea unor teme, cu accent pe 
problemele globale ale omenirii şi actualizarea 
datelor şi denumirilor geografice, dar şi 
modificări de structură a conţinuturilor din 
învăţământul preuniversitar, accentuându-se, 
cum era şi firesc, elementele formative, latura 
practic-aplicativă a geografiei şi legătura sa 
complexă cu realitatea înconjurătoare. 

În şcoala românească, studierea         
geografiei urmăreşte adaptarea conţinuturilor la 
cerinţele europene, astfel încât acestea să nu 
se repete pe parcursul întregii şcolarităţi,      
punându-se accentul pe problemele reale şi 
actuale ale societăţii noastre. Mutaţia esenţială 
propusă de noul curriculum este trecerea de la 
geografia de tip descriptivist spre un demers de 
învăţare care să încurajeze înţelegerea        
relevanţei geografiei pentru viaţa cotidiană a 

copilului. Astfel, cele opt competenţe-cheie   
indicate de Uniunea Europeană, care au în   
vedere educaţia permanentă, au fost adoptate 
creativ, prin adaptarea la contextul                
învăţământului românesc şi respectarea       
caracterului formativ al geografiei. 

Integrarea în conţinut a noutăţilor aflate în 
tangenţă directă cu toate disciplinele interesând 
problematica dezvoltării actuale a societăţii 
omeneşti, determină rolul geografiei de a      
analiza influenţa factorilor naturali, economici, 
sociali, politici asupra dezvoltării activităţii    
umane. Se realizează în acest fel o fixare mai 
bună a noţiunilor de către elevi, prin abordarea 
interdisciplinară a actului de predare. 

Geografia respectă principiul situării 
elevului în centrul activităţii didactice,    
conferind acestuia realizarea unui traseu      
propriu de învăţare potrivit aspiraţiilor şi        
talentelor sale, iar finalităţile actului didactic 
geografic au drept ţintă aspecte precum: 

- cunoaşterea orizontului local şi apropiat, 
prin contactul direct cu acesta; 

- înţelegerea contextului în care se 
desfăşoară fenomenele şi procesele naturale, 
precum  

- şi activităţile umane, prin studierea 
suportului lor geografic;  

- dezvoltarea dorinţei de a investiga şi de 
a înţelege fenomenele şi procesele geografice;  

- cunoaşterea elementelor definitorii ale 
realităţilor geografice din România, dar şi din 

- diferite regiuni sau continente, repartiţia 
şi evoluţia lor teritorială şi temporală, precum şi 
importanţa acestora pentru societatea  

Opinie geografică 

LOCUL ŞI ROLUL GEOGRAFIEI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 
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omenească; 
- citirea şi interpretarea  suporturilor 

grafice şi cartografice folosite în geografie, dar 
şi 

- în diferite domenii de activitate: 
transporturi, agricultură, turism, meteorologie 
etc.; 

- formarea unor comportamente, 
deprinderi şi atitudini responsanile faţă de 
mediul înconjurător, trezirea interesului elevului 
de a cunoaşte importanţa protecţiei unui mediu 
ambiant favorabil dezvoltării unei vieţi 
sănătoase şi echilibrate. 

Cu toate că geogafia are în vedere 
construirea orizontului de existenţă cotidiană a 
elevului, această disciplină beneficiază de 
resurse minimale de timp, câte o oră în 
trunchiul comun, de la clasa a IV-a şi până la  
clasa a XII-a / a XIII-a. Chiar şi în acest context, 
s-a reuşit o adaptare a acestei discipline printr-
un curriculum diversificat: Introducere în 
geografie: de la localitatea natală la planetă - 
pentru clasa a IV-a, Geografie generală - 
elemente introductive. - la clasa a V-a, 
Geografia continentelor  - clasele VI-VII, 
Geografia României - clasa a VIII-a, 
Geografie fizică – clasa a IX -a,  Geografie 
umană - clasa a X-a, Probleme fundamentale 
ale lumii contemporane, - clasa a XI-a şi 
Europa - România - Uniunea Europeană. 
Probleme fundamentale - pentru clasa a XII-a. 

Dozarea şi progresia elementelor 
programei (atât a competenţelor solicitate, cât şi 
a conţinuturilor) ţin seama de existenţa ciclurilor 
curriculare: Ciclul achiziţiilor fundamentale (anul 
preşcolar pregătitor şi clasele I-II), ciclul de 
dezvoltare (clasele III-VI), de observare şi 
orientare (VII-IX), de aprofundare (X-XI) şi ciclul 
curricular de specializare (XII-XIII). 

Pentru îmbunătăţirea procesului instructiv
-educativ, în învăţământul primar, s-a realizat o 
revizuire a curriculum-ului şcolar de Ştiinţe ale 
naturii şi Geografie, prin introducerea la clasa I 
şi a II-a, începând cu anul şcolar 2003-2004, în 
aria curriculară Matematică şi Ştiinţe a 
disciplinei Cunoaşterea mediului, care să facă 
trecerea spre Ştiinţe ale naturii care se 
studiază la clasele a III-a şi a IV-a. Se 
realizează, astfel, o legătură mai bună între 
elementele de cunoaştere a mediului acumulate 
la nivel preşcolar şi disciplinele Ştiinţe ale 
naturii sau Geografie studiate în clasele 
primare. 

Ca ştiinţă a Pământului, geografia 
porneşte de la studiul locului natal, pentru ca în 
clasele a V-a şi a VI-a să continue introducerea 

şi familiarizarea elevilor în domeniul geografiei 
(începute în clasa a IV-a), iar clasele a VII-a, a 
VIII-a şi a IX-a au la bază orientarea în vederea 
optimizării opţiunii şcolare şi profesionale 
ulterioare, prefigurând o aprofundare a 
achiziţiilor dobândite prin creşterea dificultăţii 
conceptelor şi a operării cu acestea, în clasele 
superioare (X-XII/XIII). 

Pentru geografie, curriculum extins, la 
decizia şcolii, dar şi disciplinele opţionale  
reprezintă şansa ca elevul să aprofundeze 
conţinuturile din programele şcolare sau să-şi 
adauge cunoştinţe suplimentare. Aşadar, cu cât 
şcoala oferă o diversitate mai mare de 
opţionale, cu atât perspectiva identificării setului 
de cunoştinte necesar abordării noţiunilor de 
bază şi a comportamentelor operatorii necesare 
pentru înţelegerea şi prelucrarea conţinuturilor 
este mai apropiată. 

În contrast cu vechile programe şcolare, 
curriculum-ul actual de geografie trebuie să aibă 
rolul de a dezvolta dimensiunea socială a 
acestei discipline şi să apeleze la elemente, 
fenomene şi informaţii relevante pentru viaţa 
cotidiană a copilului sau tânărului. Este tot mai 
evidentă legătura dintre conţinuturile şi 
activităţile de învăţare propuse şi experienţa 
proprie a elevilor (directă sau indirectă). 

Toate aspectele menţionate mai sus 
reliefează rolul geografiei în concretizarea 
viziunii elevului asupra existenţei individuale 
şi sociale în lumea contemporană. 

Parcurgerea ritmică a programei va oferi 
o şansă cadrului didactic de a-l ghida pe elev în 
formarea unei imagini obiective asupra 
raporturilor spaţiale şi temporale ce 
caracterizează realitatea imediată şi 
observabilă, prin descoperirea şi explorarea 
mediului geografic. 

Din această perspectivă, se impune ca 
studiul geografiei să depăşească ori de câte ori 
este posibil spaţiul sălii de clasă, deoarece 
mediu înconjurător constituie locul cel mai 
potrivit de înţelegere a faptului geografic 
concret. 

Elevul trebuie familiarizat cu limitele de 
acţiune a omului asupra mediului în scopul 
realizării unei educaţii ecologice adecvate. De 
aici rezultă importanţa unei abordări 
interdisciplinare. De altfel, problema menţinerii 
echilibrului ecologic necesită cunoştinţe de 
resort geografic care, corelate cu viziunile altor 
discipline, să determine interrelaţiile armonioase 
dintre societate şi mediu. Protecţia mediului 
înconjurător şi valorificarea eficientă a 
resurselor naturale constituie obiective prioritare  
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ale lumii moderne, iar geografia economică şi 
socială se implică răspunzător în efectuarea 
cercetărilor fundamentale de specialitate. 

Este regretabil că, prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3312/ 
02.03.2009, disciplinele de specialitate 
Ecologie şi Studiul calităţii mediului au fost 
eliminate din Planul de învăţământ 2009-2010 
din toţi anii de studiu de la liceele cu profilul 
Resurse naturale şi protecţia mediului. Decizia 
nu a fost luată ca urmare a restructurării 
învăţământului preuniversitar, ci în condiţiile 
creşterii numărului de ore destinate culturii de 
specialitate de la 216 ore/an la 324 ore/an. 
Acest fapt constitue un semnal negativ 
deoarece: 

- în ţări ca Japonia, Statele Unite ale 
Americii, India, Germania şi în diferite ţări din 
Uniunea Europeană, disciplina Ecologie se 
predă în învăţământul liceal vocaţional şi 
tehnologic în toţi anii de studiu; 

- profilul liceelor tehnologice şi anume 
Resurse naturale şi protecţia mediului 
rămâne doar un paravan pentru implementarea 
unui învăţământ modern care vizează 
dezvoltarea durabilă a societăţii; 

- elevii sunt privaţi de conţinutul 
disciplinelor Ecologie şi Studiul calităţii 
mediului, fapt ce îi va împiedica să primească 
un minimum de cunoştinţe despre relaţiile om–
natură şi, mai ales, să descopere soluţii pentru 
dezvoltarea durabilă a societăţii; 

- educaţia ecologică a elevilor pentru un 
mediu curat cade în derizoriu sau devine doar o 
activitate strict extraşcolară. 

Pe de altă parte, performanţa organizată, 
sistematizată şi fundamentată teoretic, dar şi 
utilizarea unui limbaj ştiinţific adecvat stau la 
baza formării sentimentelor, atitudinilor şi 
comportamentelor, sub aspect formativ şi 
educativ. Multiplele valenţe educative ale 
geografiei constituie încă un argument pentru 
necesitatea prezenţei acestei discipline la 
examenele de referinţă de la încheierea 
ciclurilor de şcolarizare gimnazial şi liceal. 
Renunţarea, în anul şcolar 2009/2010, la 
introducerea geografiei la Testarea Naţională 
de la finalul clasei a VIII-a reprezintă o pierdere 
pentru învăţământul românesc.  

Disciplina Geografie are un rol important 
în formarea unei gândiri ştiinţifice raţionale a 
copilului sau tânărului. Simion Mehedinţi afirma 
în 1901, în lucrarea Geografia ca mijloc de 
educaţie în învăţământul secundar şi inferior:  
"… geografia şcolară are menirea şi chiar 

datoria deosebită de a sintetiza în mod 
armonios cunoştinţele elevilor, de a le 
prezenta minţii, ca pe un tot organic, făcând 
astfel pe elevi să simtă necontenit interesul 
reciproc care leagă un studiu de celalalte 
dimprejur. Reţinerea faptelor trebuie să fie 
întemeiată pe raţionament şi nu pe o 
memorie mecanică. Menirea geografiei nu 
poate fi împlinită decât întemeind 
memorizarea faptelor prin stabilirea 
legăturilor cauzale dintre ele." 

Pentru ca geografia să-şi câştige locul 
binemeritat în învăţământul românesc 
preuniversitar, se impune existenţa unui studiu 
metodologic interdisciplinar asupra aspectelor 
legate de cantitatea şi calitatea informaţiilor 
conţinute de programele şcolare, dar şi de 
manualele alternative. De asemenea, trebuie 
cunoscut rolul disciplinei Geografie în 
realizarea standardelor curriculare, a 
capacităţilor şi atitudinilor vizate de profilul 
de formare pentru învăţământul obligatoriu, 
ca rezultate ale învăţării.  

Din această perspectivă, sunt necesare 
propuneri de revizuire periodică a planurilor 
cadru de învăţământ, a programelor şcolare de 
geografie şi, nu în ultimul rând, a manualelor, 
pentru a le pune în concordanţă, în vederea 
stabilirii unui echilibru între cantitatea de 
informaţii conţinute de acestea şi cerinţele 
programelor, dar este necesară, în egală 
măsură, realizarea unei instruiri eficiente, prin 
adoptarea şi aplicarea unor tehnici moderne de 
învăţare. 

De asemenea, este necesar ca, periodic,  
factorii responsabili din învăţământul românesc 
să identifice o serie de soluţii care să contribuie 
la îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ, 
printr-o organizare flexibilă a instruirii, a grupării 
conţinuturilor în concordanţă cu reperele majore ale 
contextului educaţional.  
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În perioada 14-24 mai 2010, o delegaţie a 
geografilor americani a vizitat sediul central al 
Asociaţiei Profesionale a Geografilor din 
România, precum şi Diviziile Estică şi Centrală 
ale acesteia. Delegaţia Asociaţiei Geografilor 
Americani a fost formată din: 

- vicepreşedintele Asociaţiei Geografilor 
Americani (AAG) Audrey Kobayashi, profesor 
la Queen’s University, Kingston, Ontario, 
Canada;  

- secretarul AAG Lisa M.B. Harrington 
profesor la Universitatea Kansas State, S.U.A.; 

- Lydia M. Pulsipher, profesor la        
Universitatea Tennessee, Knoxville, S.U.A.;  

- Mark Rosenberg, profesor la 
Departamentul de Geografie al Queen’s 
University, Kingston, Ontario, Canada; 

 - George White, profesor şi Şef al 
Departamentului de Geografie al Universităţii 
South Dakota State, S.U.A.;  

- Conrad Goodwin, cercetător asociat la 
Universitatea Tennessee, Knoxville, S.U.A. 

Invitaţia de a vizita România a fost 
adresată în martie 2009, la Las Vegas, de către  
delegaţia Asociaţiei Profesionale a Geografilor 

din România (APGR), formată din Prof. univ. dr. 
Ioan Ianoş şi Prof. univ. dr. Cristian Braghină, 
cu ocazia participării la întâlnirea anuală a 
geografilor americani.  

Vizita în România a debutat printr-o 
întrunire, ce a avut loc la decanatul Facultăţii de 
Geografie a Universităţii din Bucureşti, la care 
au participat o parte dintre membrii fondatori ai 
APGR, precum şi membrii activi ai acesteia, în 
cadrul căreia au fost prezentate de către prof. 
Audrey Kobayashi şi prof. Ioan Ianoş 
principalele obiective şi structura celor două 
organizaţii. Pornind de la acestea au fost 
dezbătute subiecte referitoare la contextul 
politico-economic din Europa de Est, Statele 
Unite ale Americii şi Canada, dar şi în legătură 
cu cele mai noi tendinţe de cercetare specifice 
domeniului geografic.  

Totodată, s-au individualizat puncte 
comune ale unor colaborări viitoare între cele 
două asociaţii, inclusiv posibilitatea acordării de 
asistenţă ştiinţifică şi managerială, burse 
acordate de AAG, precum şi identificarea unor 
surse de finanţare a unor proiecte comune.  

G E O G R A F U L  

Din lumea geografilor... 

Aspecte din timpul întâlnirii desfăşurate la Universitatea din Bucureşti  

VIZITA ÎN ROMÂNIA A DELEGAŢIEI  
ASOCIAŢIEI GEOGRAFILOR AMERICANI (MAI 2010)  

Ulterior, la sediul CICADIT (Centrul 
Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra 
Dinamicii Teritoriale), s-a desfăşurat un 
workshop, în cadrul căruia au avut loc 
prezentări ale membrilor celor două asociaţii, în 
concordanţă cu domeniile principale de 
cercetare ale geografilor prezenţi: geografie 
rurală, geografie medicală, geografia turismului, 

iniţiativa antreprenorială şi dezvoltarea 
regională, geografia calităţii vieţii, dinamica 
sistemelor teritoriale, tratamentul ariilor profund 
dezavantajate, ş.a. Printre persoanele ce au 

prezentat comunicări se numără, din partea 
AAG: Audrey Kobayashi (Romanian 
immigration in Canada), Mark Rosenberg 
(Medical and health geography), Lydia M.  
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Pulsipher (Foodways among African-Caribbean 
people in the colonial and post-colonial eras), 
George White (Geopolitical issues of East 
Europe), Lisa M.B. Harrington (Curent aspects 
of rural geography), Conrad Goodwin (Wine 
industry in Slovenia), iar din partea APGR: Ioan 
Ianoş (The treatment of the most disadvantaged 
areas by a controlled production of discontinui-
ties şi Spatial nanostructures and territorial sys-
tems dynamics), Loreta Cepoiu (Romanian 
Geographical Higher Education), Mirela Nae 
(Changing Cities. Bucharest – The Urban  
Space & Quality of Life), Andrei Schvab 
(Entrepreneurial Initiative and Regional 
Development. Case Study: Gorj County. 
Romania), Daniela Dumbrăveanu, Liliana 
Dumitrache (Romanian Geography of Tourism: 

introduction, teaching and research).    
În continuarea vizitei, între 18-23 mai, 

delegaţia geografilor americani, însoţită de 
Valentina Stoica a fost în vizită la Diviziile Estică 
(18-19 mai) şi Centrală (20-23 mai) ale APGR, 
pe traseu fiind realizate prezentări referitoare la 
contextul socio-economic actual caracteristic 
diverselor zone ale României.  

În cadrul întâlnirilor desfăşurate la 
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava şi la 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, au 
fost realizate prezentări în ceea ce priveşte 
principalele preocupări ale participanţilor şi s-au 
desfăşurat dezbateri referitoare la implicarea 
geografilor în proiectele de dezvoltare locală şi 
regională. 

A N U L  I I  N U M Ă R U L  2   

În ziua 23 mai s-a desfăşurat şi vizitarea 
unei universităţi particulare (Universitatea 
Creştină Dimitrie Cantemir) din Sibiu, în cadrul 
căreia au fost prezentate principalele preocupări 
şi publicaţii ale geografilor ce activează în 
cadrul acestei instituţii. 

În concluzie, vizita delegaţiei geografilor 

americani a contribuit la intensificarea relaţiilor 
dintre cele două organizaţii, având un rol 
important în schimbul de bune practici şi 
stabilirea unor direcţii ulterioare de cooperare.  

 
Dr. Ilinca-Valentina STOICA 

În vizită la Universitatea “Ştefan cel Mare” din 
Suceava 

Întâlnirea de la Universitatea “Babeş-Boyai” 
din Cluj-Napoca 

 

 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 



P A G I N A  4 8  

 

Regional Studies, vol. 43, nr. 6, 2009, 
The futures of city region 

 
Să recenzezi o revistă precum Regional 

Studies, nimic mai uşor, sau dacă ne dorim să 
fim în trendinţă: un fleac, îi ciuruiesc. Pentru a 
ilustra sarcina, autorul va folosi o comparaţie: e 
ca şi cum un cronicar de fotbal obişnuit să 
prezinte meciuri din divizia Onoare i se cere să 
facă o cronică a unui meci din Champions 
League. Ce provocare! însă în acelaşi timp 
apare inevitabil întrebarea: ce poate să zică un 
fraged într-ale geografiei despre subiectele 
dezbătute într-o revistă cu o asemenea istorie şi 
tradiţie, care în cazul de faţă prezintă un număr 
special despre un concept, care cel puţin sub 
această formă, nu este încă întâlnit în literatura 
geografică română. Nici măcar de traducerea 
aproximativă autorul nu poate să fie sigur, “city 
region” s-ar putea traduce prin: oraş-regiune, 
regiunea-oraş, regiunea-orăşenească sau mai 
simplu regiunea urbană. O traducere 
corespunzătoare, care să surprindă 
proprietăţile, dar şi subtilităţile acestuia, poate 
să reiasă doar după o înţelegere temeinică a 
contextelor în care apare, lucru greu de făcut, 
odată din cauza barierelor lingvistice şi 
culturale, a multitudinii de proprietăţi sub care 
apare, dar şi din cauza unei capacităţi 
intelectuale limitate ale unui geograf novice. Cu 
toate acestea autorul va încerca să surprindă 
cât mai corect nuanţele acestui concept, căruia 
Regional Studies i-a dedicat un întreg număr, 
pentru a face introducea unui nou concept în 
arsenalul conceptual pe care îl folosesc 
geografii români. Toate acestea în speranţa că 
acest demers nu va fi privit ca o adoptate a unei 
forme fără fond, ci ca o încercare de 
sincronizare cu preocupările geografilor pe plan 
internaţional. Până la o traducere mai potrivită a 
conceptului de “city region” vom folosi 
traducerea “regiunea urbană”, conştienţi că 
traducerea poate oricând să fie îmbunătăţită. În 
acelaşi timp însă autorul nu va scăpa din 
vedere faptul că o recenzie nu este o lucrare de 
popularizare, ci este în primul rând o analiză 
critică.  

Neuman şi Hull (2009), autorii primului 
articol din cadrul numărului special, atrag 
atenţia asupra nenumăratelor noţiuni şi 
concepte uzitate de cei care analizează 
dinamica şi structura spaţiului urban şi 
metropolitan: mega-oraşe, meta-oraşe, 
megalopolisuri, oraşe mondiale, oraşe globale, 

regiuni mega urbane, mega regiuni, regiuni 
megalopolitane, metropole, metropole 
policentrice, zone metropolitane, zone 
metropolitane policentrice, regiuni metropolitane 
policentrice, zone suburbane, zone periurbane 
sunt doar câteva astfel de exemple. Chiar dacă 
aceste exemple semnifică lucruri diferite, fiecare 
având subtilităţile proprii, din păcate aceleaşi 
noţiuni semnifică lucruri diferite de la un autor la 
altul. Cei doi autori ne oferă o definiţie a 
conceptului de regiune urbană (city region): 
“mai puţin atunci când se specifică altfel, 
termenul general de regiune urbană este folosit 
pentru a ne forma o imagine de ansamblu 
a s u p r a  f e n o m e n e l o r  u r b a n e  ş i 
metropolitane” (Neuman şi Hull, 2009, pg. 777). 
Cu alte cuvinte prin acest număr editorii (primul 
articol este în acelaşi timp şi editorial) speră să 
aducă la un numitor comun conceptele legate 
de dinamica şi structura spaţiului urban, şi acest 
numitor comun este conceptul de city region 
(regiunea urbană). Încercarea lor poate să fie 
deosebit de utilă, dacă ne gândim la argumentul 
lor: sunt prea multe, mult prea multe noţiuni 
care definesc în mare măsură acelaşi fenomen. 
Însă în acelaşi timp încercarea lor poate să pară 
una simplistă şi reducţionistă. Dezvoltarea şi 
apariţia de noţiuni şi concepte noi este un lucru 
logic şi firesc, căci se găsesc mereu situaţii 
part iculare care necesită concepte 
particularizate, însă paradoxal aceste concepte 
particularizate sunt pe urmă abstractizate, 
generalizate şi extrapolate. Conceptele 
evoluează atât de repede, în nenumărate forme 
la diverşi autori încât e greu să mai ţii pasul cu 
evoluţia proprietăţilor acestora. Părerea 
autorului recenziei este că pentru a ajunge la un 
numitor comun poate să fie utilă practicii 
geografilor, căci în multitudinea de concepte 
folosite (să ne gândim doar la literatura 
geografică română: întâlnim arii de influenţă, 
zone de influenţă, sfere de influenţă, conurbaţii, 
metropole, zone metropolitane, ari i 
metropolitane, zone suburbane, zone 
periurbane, metropole policentrice - toate 
înseamnă noţiuni înseamnă altceva de la un 
autor la altul) este atât de uşor să-l faci pe cititor 
să se piardă în labirintul conceptual, mai ales că 
proprietatea termenilor nu este una din 
deprinderile preferate ale geografilor.  

Cu toate că numărul analizat în această 
recenzie îşi propune să clarifice conceptul de 
city region (regiunea urbană), să-i analizeze 
perspectivele, în cadrul revistei, din cele 7 

G E O G R A F U L  

Cartea geografică 
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articole doar în 3 articole se regăseşte în titlu 
“city region” restul articolelor având în titlu 
concepte precum: Noua metropolă, 
megalopolis, metropolă, mega-city region 
(regiunea mega-urbană), mega-regiuni. Aşadar, 
cel puţin judecând după titlurile care apar în 
numărul recenzat al Regional Studies, putem 
spune că editorii sunt inconsecvenţi în a reuni în 
acest număr lucrări unitare asupra conceptului 
de city region. În continuarea argumentării 
necesităţii de a ajunge la un numitor comun în 
privinţa fenomenelor spaţiale urbane şi 
metropolitane, autorii articolului-editorial “The 
futures of city region” precizează că evoluţia 
zonelor urbane a dus la limitarea arsenalului 
conceptual pentru a putea înţelege noile 
complexităţi ale “oraşului de 100 de 
mile” (Neuman şi Hull 2009 citând din Sudjic 
1992). Rezumând un pic, autorii care încearcă 
să ajungă la un numitor comun, şi acuză 
mulţimea de concepte în dinamica urbană şi 
metropolitană, apelează la un argument care ne 
spune că de fapt nu există un arsenal 
conceptual pentru a cuprinde aceste dinamici 
complexe şi din acest motiv trebuie să se 
utilizeze conceptul de regiune urbană. În altă 
ordine de idei însă, în cadrul aceluiaşi articol, 
autorii folosesc noţiunea de mega-regiune pe 
care o definesc ca: “o nouă entitate spaţio-
temporală, o multi-metropolă policentrică cu 
structură dinamică multi-scalară şi cu viteze 
variabile a cărei logică de dezvoltare răspunde 
unui nou set de condiţii” pentru ca imediat după 
aceea următoarele cuvinte să fie: “aceste 
regiuni urbane (city region) care pot să 
integreze[…]” (pag. 778). Ori nu a înţeles 
autorul acestei recenzii despre ce vorbesc 
autorii în cadrul acelui paragraf, ori până şi ei 
folosesc unităţi de măsură diferite (mega-
regiune/city region). Să nu ne facem înţeleşi 
greşit, nu contestăm capacitatea lor de a 
construi raţionamente logice şi structurate, însă 
şi autorii acestui articol-editorial pot să dea 
dovadă de inconsecvenţă.  

Articolul “The new metropolis: rethinking 
megalopolis”, începe în forţă, direct din titlu ne 
lovim de expunerea a două concepte: 
metropola şi megalopolisul, nici urmă de 
conceptul  “city region”. Esenţa titlului în 
traducere ne zice ceva de genul: regândind 
megalopolisul se ajunge la noua metropolă, ori 
din câte cunoştinţe de geografie mai posedă 
autorul recenziei, un megalopolis este format 
din mai multe metropole; însă în concepţia 
autorilor articolului, dacă se regândeşte 
megalopolisul se ajunge la o nouă metropolă 

care înlocuieşte vechiul megalopolis care era 
format din mai multe metropole. Ce doreşte 
autorul recenziei să evidenţieze este 
precaritatea folosirii proprietăţii termenilor şi că 
cel puţin titlul este ales destul de neinspirat, 
inducând în eroare cititorul. Şi acest fapt se 
regăseşte în marea parte a literaturii geografice, 
fiecare autor folosind alte proprietăţi ale 
termenilor, existând nenumărate definiţii ale 
aceluiaşi fenomen. Acesta este un motiv pentru 
care autorul recenziei aderă la încercarea lui 
Neuman şi Hull de a ajunge la un numitor 
comun, în cazul de faţă al dinamicii spaţiilor 
urbane şi metropolitane, însă curios că tocmai 
în cadrul numărului special care încearcă acest 
fapt, se regăsesc ambiguităţi chiar în cadrul 
titlurilor articolelor. Însă mai este nevoie şi ca 
conceptele să aibă folosinţă unitară a 
proprietăţii termenilor pentru a nu crea 
ambiguităţi şi confuzii. Trecând peste titlu, 
precizăm faptul că articolul la nici un an de la 
publicare are deja 2 citări pe ISI Web of 
Knowledge. Articolul abordează dinamica spaţio
-temporală a metropolelor nord-americane 
folosindu-se de datele statistice oferite la 
recensământul din SUA. Autorii pun accent pe 
modificările spaţiale în timp ale morfologiei 
metropolelor, subliniind “relaţiile dintre forma 
metropolitană, scară şi conectivitate”(pg. 789). 

Următorul articol este a unui alt nume 
consacrat în comunitatea geografilor: Peter 
Hall. În momentul recenziei nu are nici o citare 
pe ISI Web of Knowledge. Articolul este bine 
documentat şi scris, autorul trecând în revistă 
istoria conceputului de regiune urbană (city 
region) şi folosirii acestuia în America de Nord, 
Europa şi Asia. În cadrul articolului se emit 
posibile consecinţe mai ales asupra dezvoltării 
economice şi teritoriale în aceste regiuni 
urbane. De asemenea putem să tragem 
concluzia că autorul echivalează într-o mare 
măsură metropolele policentrice şi zonele lor de 
influenţă, celebrele FUAs (functional urban 
areas, pe care în articol le denumeşte însă 
functional urban regions) din studiile ESPON 
asupra policentrismului, cu regiunea urbană 
(city region). Concluzia la care ajunge autorul, 
în cadrul acestui studiu, e că atingerea 
dezideratelor urmărite în cadrul dezvoltării 
policentrice sunt mult mai dificile şi “complexe 
decât par la prima vedere” (pg. 815).  

Articolul Anyei Roy ne prezintă un studiu 
teoretic asupra teoriilor urbane şi regionale şi 
aplicarea lor în ariile urbane din lumea 
subdezvoltată. În partea de început a articolului 
autoarea evidenţiază rolul epistemologiei,  

A N U L  I I  N U M Ă R U L  2   
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printre altele, în producerea acestor teorii. 
Autoarea încearcă să reconceptualizeze 
regiunea urbană (city region) pentru a putea 
cuprinde analitic şi ariile urbane din “Sud”: 
America Centrală şi de Sud, Africa, Asia, pentru 
a le surprinde ”producerea de spaţii şi dinamica 
exurbanităţii”(pg. 819). Accentele în acest 
articol sunt mai degrabă sociologice decât 
geografice, chiar dacă bibliografia este bine 
echilibrată, atingând şi multe nume relevante 
din geografia internaţională.  

“City regions and place development” 
scris de Patsy Healey pune în lumină 
problemele de administrare a regiunilor urbane 
şi ale instituţiilor care ar trebui să gestioneze 
aceste spaţii. Autoarea concluzionează că este 
necesar să se promoveze dezvoltarea integrată 
şi cu specific local. Poate i se pare doar 
autorului recenziei de faţă, însă concluziei la 
care ajunge autoarea articolului îi mai lipseşte 
doar să promoveze o dezvoltare durabilă şi 
sustenabilă, integrată cu specific local căreia îi 
mai lipseşte eradicarea sărăciei mondiale prin 
aplicarea dezvoltării policentrice. Într-o variantă 
mai neutră şi academică am putea zice că 
aceste concluzii la care ajunge autoarea sunt 
mult prea generale şi idealiste. Trecând însă 
peste aceste scăpări, articolul este bine 
documentat, scris într-un mod echilibrat şi cu 
idei bine structurate, a cărui fir logic este destul 
de uşor de urmărit. 

Articolul lui Ivan Turok, un alt nume 
consacrat în dinamica spaţiilor regionale, dar 
mai ales în competivităte teritorială, o prezenţă 
familiară cititorilor Regional Studies, ne propune 
o analiză critică a dominanţei perspectivei strict 
economice asupra regiunii urbane şi atragerea 
atenţiei asupra neglijării componentei de mediu 
şi celei sociale. Şi Turok asociază regiunea 
urbană cu FUAs-urile (functional urban areas) 
din studiile ESPON, chiar dacă nu într-un mod 
atât de evident precum Peter Hall. Autorul 
atrage atenţia şi asupra importanţei polilor 
secundari din cadrul acestor regiuni policentrice 
urbane (pg. 858) şi asupra importanţei 
dezvoltării de economii de aglomerare în cadrul 
acestora, dar semnalează şi riscul de a pierde 
din vedere nevoile comunităţilor locale odată ce 
scara la care se iau deciziile se măreşte. 
Autorul îşi construieşte argumentele pe baza 
unui studiu de caz asupra regiunii policentrice 
urbane London Thames Gateway (Poarta 
Londra Tamisa). 

Ultimul articol din cadrul numărului 
special al Regional Studies dedicat regiunii 
urbane (city region) îi aparţine lui Stephen 

Wheeler. Articolul abordează problema 
dezvoltării durabile în contextul urbanizării 
rapide şi dificultatea implementării acesteia la 
scării atât de mari precum ariile metropolitane 
sau mega-regiunile. Tema principală a autorului 
este dezvoltarea sustenabilă (durabilă) la scară 
regională, însă regiunea urbană (city region) 
apare doar dacă o deduce cititorul şi o 
echivalează cu regiunea, mega-regiunea sau 
regiunea megalopolitană în conceptualizarea lui 
Wheeler. De altfel în întreg articolul noţiunea de 
“city region” apare doar de 2 ori, din care o dată 
citând dintr-o altă lucrare. Acest ultim articol, 
oricât de bine ar fi scris şi documentat, ne lasă 
impresia pur românească de “înecat ca ţiganul 
la mal” prin faptul că face notă discordantă cu 
scopul acestui număr special al Regional 
Studies. 

În încheiere să enumerăm şi câteva idei 
deosebit de simple şi de clare pe care le 
regăsim citind acest număr al Regional Studies 
legat de regiunea urbană (city region): oraşele 
îşi vor păstra rolul unic de organizare a 
economiei; regiunile urbane sunt integratoarele 
spaţiilor de fluxuri; realităţile regiunilor urbane 
sunt complexe şi policromatice; regiunea 
urbană este un sistem specializat şi concentrat 
de maximizare a tranzacţiilor; regiunile urbane 
deţin o caracteristică comună: nici una din ele 
nu funcţionează ca un actor unitar; o altă 
caracteristică dominantă este interacţiunea 
profundă şi complexă între spaţiul urban şi 
procesele care produc acel spaţiu; regiunilor 
urbane le lipseşte cadru coerent şi măsurabil 
pentru a promova sustenabilitatea. 

În concluzie putem să spunem, fără 
ezitări, că acest număr special al Regional 
Studies confirmă prestigiul şi înaltul standard al 
calităţii articolelor, actualitatea temelor 
dezbătute, perspectiva inter şi transdisciplinară 
pe care editorii o încurajează. Cu toate acestea 
însă, Regional Studies lasă o uşoară impresie 
de lipsă de unitate a folosirii conceptului de “city 
region” pe parcursul acestui număr special. 
Această problemă mai apare însă şi la alte 
numere, dar şi la alte reviste de înalt prestigiu. 

Se recomandă cu sinceritate oricui 
doreşte deşteptare şi delectare intelectuală şi 
oricui vrea să ştie ce teme şi mai ales cum sunt 
acestea dezbătute de comunitatea geografică 
internaţională. 

 

Drd. Andrei SCHVAB 
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