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PROFESOR PETER JORDAN -  UN PRIETEN  
AL GEOGRAFIEI ROMÂNEȘTI 

Aniversări 
 

Peter JORDAN 
PhD, Honorary and Associate Professor 

Peter.jordan@oeaw.ac.at;  
www.oeaw.ac.at/isr 

 
Education 

 
Born 1949 in Hermagor, Carinthia, Austria. 

Studied geography and ethnology at the Univer-
sity of Vienna, promotion on a cartographic topic 
in 1979, habilitation (venia docendi) at the Uni-
versity of Klagenfurt for the entire discipline of 
geography with special regard to regional geog-
raphy and cartography.  

 
Professional carreer 

 
Started in 1977 at the Austrian Institute of 

East and Southeast European Studies (AIESES) 
in Vienna as map editor with the Atlas of the 
Danubian Countries under Josef Breu as editor-
in-chief; since 1989 editor-in-chief of the map 
series Atlas of Eastern and Southeastern Eu-
rope, for which he developed the concept, geo-

graphical editor of „Oesterreichische Os-
thefte“ (till 2002), head, geographical department 
AIESES (till 2005); 1997-2001 deputy director, 
AIESES; teaches courses at the universities Kla-
genfurt (since 1996), Vienna (since 2001), Rijeka 
(1998-2010), Cluj-Napoca (since 2003) and Ko-
per/Capodistria (since 2005); 2001-2005 direc-
tor, AIESES; since 2007 at the Institute of Urban 
and Regional Research (ISR), Austrian Academy 
of Sciences (ÖAW).  

 
Conducting research projects 

 
Atlas of Eastern and Southeastern Europe 
The Europe of the Regions: Strategies 

and Perspectives in the View of the Forthcoming 
Enlargement of the European Union (Part II on 
Bulgaria, Latvia, Lithuania, Malta, Romania, Slo-
vakia and Turkey) Study on behalf of the Com-
mittee of the Regions of the European Union 
(COR)  

Settlement history and the danger of 
floods in the Vistula catchment on behalf of the 
Austrian Ministry of Science and Research  

Transcarpathia – Bridgehead or              
Periphery? supported by the Austrian National 
Bank  

Project manager and cartographic editor 
of the Russian-Austrian atlas project Resources 
and Environment. World Atlas  

Austrian place-names data base, support-
ed by the Austrian National Bank (completed) 

 
332 scientific publications and more than  

300 paper presentations. 
 
Main fields of research: atlas cartography, 

cartographic methodology, cultural and political 
geography of eastern Europe (especially South-
east Europe), tourism geography, geographical 
place-names research.  

 
Current scientific functions 

 

  Chair, Commission on Atlases, Interna-
tional Cartographic Association (ICA), 
  Convenor, Working Group on Exonyms, United 
Nations Group of Experts on Geogra- 

mailto:Peter.jordan@oeaw.ac.at
http://www.oeaw.ac.at/isr
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phical Names (UNGEGN), 

  Chair, Austrian Board on Geographical 
Names (AKO) 

  Permanent Member and Vice-chair, 
Permanent Committee on Geographical Names 
(StAGN) 

  Speaker, Working Group on Central 
Europe, German Geographical Society (DGfG) 

  Member, Atlas Commission, German 
Cartographic Society (DGfK) 

  Member, Executive Board, Southeast 
Europe Society München (SOG) 

  Member, Executive Board, Austrian Ge-
ographical Society (ÖGG) 

 Editor, Mitteilungen der Österreichischen 
Geographischen Gesellschaft 

  Editor (together with Paul Woodman) of 
the toponymic book series „Name & Place. Con-
tributions to Toponymic Literature and Re-
search“, Publisher Dr. Kovač, Hamburg 

 Editorial board member with the 
periodicals: 

„Turizam/Tourism“ (Zagreb), 

„Tourism and Hospitality Manage-
ment“ (Opatija/Vienna [Wien]), 

„Hrvatski geografski glasnik“ (Zagreb), 

“Bulletin of Geography, Socio-economic 
series” (Toruń), 

„Romanian Review of Regional                
Studies“ (Cluj-Napoca), 

„Review of Historical Geography and 
Toponomastics“ (Timişoara), 

„Acta Universitatis Palackianae Olo-
mucensis, Geographica“ (Olomouc), 

“Földrajzi Értesitő – Hungarian Geo-
graphical Bulletin“ (Budapest), 

„Journal of Urban and Regional Analy-
sis“ (Bucharest [Bucureşti]), 

“Zbornik radova” (Belgrade [Beograd]), 

“Acta Geographica Croatica” (Zagreb), 

„Acta geographica Slovenica – Geo-
grafski zbornik“ (Ljubljana), 

„Geographia Napocensis“ (Cluj-Napoca) 

“Bulletin of the National Muse-
um” (Chişinău) 

„Geography – Policy – Society” (Danzig 
[Gdańsk]) 

“Regional Statistics” [Területi Statisztika] 
(Budapest) 

“Geografický časopis” (Bratislava) 

Studi e Ricerche, Università Nicolò 
Cusano (Rome [Roma]) 

Onomàstica. Anuari de la Societat 
d'Onomàstica (Barcelona) 

 
Distinctions 

 
1978: Dr. Adolf Schaerf Award  

1995: Honorary Member, Croatian Geographical 
Society 

2006: Honorary Member, Hungarian Geo-
graphical Society 

2007: Honorary Professor, Babeş Bolyai 
University Cluj-Napoca 

2014: Honorary Member, Czech            
Geographical Society 

Honorary Member, Moldavian Society for 
Geography and Ethnology 

Grand Decoration for Services to the             
Republic of Austria 

 
 

I Books (author) 
 
(1) Möglichkeiten einer stärkeren 

Berücksichtigung slowenischer Ortsnamen in den 
heutigen amtlichen topographischen Karten 
Österreichs [Possibilities of a Better Rendering of 
Slovenian Toponyms in Current Official Austrian 
Maps]. Wien 1988. = Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Institut für Kartographie, Berichte und 
Informationen, vol. 6. 

(2) Semantische Probleme der internationalen 
Signaturenvereinheitlichung von Land-nutzungskarten 
[Semantic Problems of International Symbol 
Standardization in Land Use Maps]. Wien 1989. = 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Institut für Kartographie, Berichte und Informationen, 
vol. 18. 

(3) Beiträge zur Fremdenverkehrsgeographie 
der nördlichen kroatischen Küste [Contributions to the 
Tourism Geography of the Northern Croatian Coast]. 
Klagenfurt 1997. = Klagenfurter Geographische 
Schriften, vol. 15. 

(4) Administrative Subdivision of Central and 
Southeast Europe 2007 (= Atlas of Eastern and 
Southeastern Europe, No. 5.4-G10). Wien. 212 pp. 

 
 

II Book and CDs (co-author) 
 
(1) Together with Otto BACK, Lukas BIRSAK, 

Josef BREU et alii: Vorschläge zur Schreibung geog-
raphischer Namen in österreichischen Schulatlanten 
[Proposals of how to Write Geographical Names in 
Austrian School Atlasses]. Wien 1994. = Wiener 
Schriften zur Geographie und Kartographie, vol. 7. 75 
p. 

(2) Together with Otto BACK, Helmut 
DESOYE, Gerhard FASCHING, Isolde HAUSNER, 
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Ingrid KRETSCHMER, Helmut MECKEL, Heinz-Dieter 
POHL, Roman STANI-FERTL: Geographische 
Namendatenbank Österreich / Geographical Names 
Database of Austria. Wien 2000. CD-ROM. 

(3) gemeinsam mit Iştar GÖZAYDIN, Reinhold 
JAWHARI, Elke KNAPPE, Zaiga KRISJANE, Laila 
KULE, Claudia POPESCU, Maija ROZITE, Dušan 
SLIMÁK, Ľubica SLIMÁKOVA, Petar STOJANOV, 
Jozef TVRDOŇ und Florin ŽIGRAI: The Europe of the 
Regions: Strategies and Perspectives in the View of 
the Forthcoming Enlargement of the European Union 
(Part II on Bulgaria, Latvia, Lithuania, Malta, Romania, 
Slovakia and Turkey). Study on behalf of the Commit-
tee of the Regions of the European Union (COR). 
Brussels 2001. 

 (4) Together with Roman STANI-FERTL, 
Johannes BREITSCHOPF, Johannes DÖRFLINGER 
et alii: Quellenverzeichnis für geographische Namen 
Österreichs. Arbeitsunterlage für Redakteure. Wien 
2001. 35 p. 

(5) Together with Károly KOCSIS et alii: Ethnic 
Consciousness in Central and Southeast Europe 
around 2000, Accompanying text to No. 2.9-G9 of the 
Atlas of Eastern and Southeastern Europe, ed. by 
Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, Wien 
2006, 88 p. 

(6) together with Lukas BIRSAK, Otto BACK, 
Michael DUSCHANEK, Isolde HAUSNER, Ingrid 
KRETSCHMER: Empfehlungen zur Schreibung geog-
raphischer Namen in österreichischen Bildungsmedien 
[Recommendations for the rendering of geographical 
names in Austrian educational media]. Wien, Verlag 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
125 p.  

 

III (Co-)Editing of books 
 
(1) Together with Walter LUKAN (eds): Fest-

schrift zum siebzigsten Geburtstag von Josef Breu 
[Commemoration Issue in Honour of Josef Breu´s 
Seventeeth Birthday]. Wien 1984. = Österreichische 
Osthefte, 26., Wien 1984, No. 2. 

(2) Together with Elisabeth TOMASI (eds): 
Perspektiven des Fremdenverkehrs im östlichen 
Europa [Perspectives of Tourism in Eastern Europe]. 
Wien 1993. = Aktuelle Beiträge zur Geographie, 
Raumforschung und Raumordnung des Arbeitskreises 
für Regionalforschung, vol. 3. 

(3) Together with Elisabeth TOMASI (eds): 
Zustand und Perspektiven der Umwelt im östlichen 
Europa [State and Perspectives of the Environment in 
Eastern Europe]. Frankfurt a.M., Berlin, Bern, New 
York, Paris, Wien 1994. = Wiener Osteuropastudien, 
vol. 1. 

(4) Together with Neven BUDAK, Walter 
LUKAN and Petra MOISSI (eds): Kroatien. 
Landeskunde - Geschichte - Kultur - Politik - 
Wirtschaft - Recht [Croatia. “Landeskunde” - History - 
Culture - Politics - Economy - Law]. Wien 1995. = 
Österreichische Osthefte, 37, Wien 1995, No. 2. 465 
p. 

(5) Together with Francis W. CARTER and 
Violette REY (eds): Central Europe after the Fall of the 
Iron Curtain. Geopolitical Perspectives, Spatial Pat-
terns and Trends. Frankfurt a.M., Berlin, Bern, New 

York, Paris, Wien 1996, 2nd edition 1998. = Wiener 
Osteuropastudien, vol. 4. 345 p. 

(6) Together with Milena PERSIÇ (eds): 
Österreich und der Tourismus von Opatija (Abbazia) 
vor dem Ersten Weltkrieg und zur Mitte der 1990er 
Jahre [Austria and the Tourism in Opatija (Abbazia) 
before World War I and at the Middle of the 1990s]. 
Frankfurt a.M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 
1998. = Wiener Osteuropastudien, vol. 8. 397 p. 

(7) Together with Walter LUKAN (eds): Mak-
edonien. Geographie - Ethnische Struktur - 
Geschichte - Sprache und Kultur - Politik - Wirtschaft - 
Recht [Macedonia. Geography - Ethnic Structure - 
History - Language and Culture - Politics - Economy - 
Law]. = Österreichische Osthefte, Special issue 14, 
Wien, Frankfurt a.M., Berlin, Bern, New York, Paris 
1998 479 p. 

(8) Together with Andreas KAPPELER, Walter 
LUKAN and Josef VOGL (eds): Ukraine. Geographie – 
Ethnische Struktur – Geschichte – Sprache und 
Literatur – Kultur – Politik – Bildung – Wirtschaft – 
Recht [Ukraine. Geography – Ethnic Structure – Histo-
ry – Language and Literature – Culture – Politics – 
Education – Economy – Law]. = Österreichische 
Osthefte, Special issue 15, Wien, Frankfurt a.M., 
Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford 2001, 827 p. 

(9) Together with Karl KASER, Walter LUKAN, 
Stephanie SCHWANDNER-SIEVERS and Holm 
SUNDHAUSSEN (eds.): Albanien. Geographie – 
Historische Anthropologie – Geschichte – Kultur – 
Postkommunistische Transformation [Albania. Geog-
raphy – Historical Anthroplogy – History – Culture – 
Post-Communist Transformation]. = Österreichische 
Osthefte, special issue 16, Wien, Berlin, Bern, 
Bruxelles, Frankfurt a.M., New York, Oxford 2003, 416 
p. 

(10) Together with KLEMENČIĆ (eds.): Trans-
carpathia – Bridgehead or Periphery? Geopolitical and 
Economic Aspects and Perspectives of a Ukrainian 
Region. Frankfurt a.M. 2004. = Wiener 
Osteuropastudien, vol. 16. 333 pp. 

(11) Together with Sebastian LENTZ (eds.): 
Die Karpaten. Das östliche Nachbargebirge der Alpen 
[The Carpathians. Eastern neighboour chain of the 
Alps]. = Europa Regional, vol. 12, 2004, No. 4. 

(12) Together with Michael DAXNER, Paul 
LEIFER, Klaus ROTH, Elisabeth VYSLONZIL (eds.): 
Bilanz Balkan [Balance Balkans]. Wien, München 
2005. = Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und 
Südosteuropa-Instituts, vol. 30. 301 p. 

(13) Together with Wilfried HELLER, Thede 
KAHL, Josef SALLANZ (eds.): Ethnizität in der 
Transformation. Zur Situation nationaler Minderheiten 
in Rumänien. [Ethnicity in Transformation. Notes on 
the Situation of National Minorities in Romania] Wien, 
Berlin 2006. = Wiener Osteuropastudien, vol. 21. 162 
p. 

(14) Together with Vlado DROZG and Walter 
ZSILINCSAR (eds.): Umweltpolitik und 
Umweltbewusstsein in Slowenien und im 
mitteleuropäischen Vergleich [Environmental Policy 
and Environmental Awareness in Slovenia and 
Comparing Situations in Central Europe]. Wien, Berlin 
2007. = Wiener Osteuropastudien, vol. 25. 152 p. 

(15) Together with Milan OROŽEN ADAMIČ 
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and Paul WOODMAN (eds.): Exonyms and the Inter-
national Standardisation of Geographical Names. Ap-
proaches towards the Resolution of an Apparent Con-
tradiction. Wien, Berlin 2007. = Wiener 
Osteuropastudien, vol. 24. 240 p.  

(16) Together with Hubert BERGMANN, Cathe-
rine CHEETHAM, Isolde HAUSNER (eds.): Geograph-
ical Names as a Part of the Cultural Heritage. Wien 
2009. = Wiener Schriften zur Geographie und 
Kartographie, vol. 18. 196 p.  

(17) Together with Hubert BERGMANN (eds.): 
Geographische Namen – Vielfalt und Norm. 40 Jahre 
institutionalisierte Ortsnamenforschung und -
standardisierung in Österreich. 65. Geburtstag von 
Isolde Hausner. Akten des Internationalen 
Symposions Wien, 10. und 11. März 2009 
[Geographical names – variety and nomr. 40 years of 
institutionalised place-names research in Austria. 65th 
birthday of Isolde Hausner. Proceedings of the Inter-
national Symposium Vienna, 10th and 11th March 
2009]. Wien: Praesens. = Österreichische 
Namenforschung, Beihefte, vol. 6, 192 p. 

(18) Mitteilungen der Österreichischen 
Geographischen Gesellschaft [Communications of the 
Austrian Geographical Society], Vol. 151/2009, 448 p. 

(19) Mitteilungen der Österreichischen 
Geographischen Gesellschaft [Communications of the 
Austrian Geographical Society], Vol. 152/2010, 442 p. 

(20) together with Hubert BERGMANN, Caro-
line BURGESS, Catherine CHEETHAM (eds.): Trends 
in Exonym Use. Proceedings of the 10th UNGEGN 
Working Group on Exonyms Meeting, Tainach, 28-30 
April 2010 (= Names & Place, 1). Hamburg: Verlag Dr. 
Kovač, 328 p. 

(21) together with Dominik DITTRICH, Robert 
MUSIL, Peter Alexander RUMPOLT (eds.): Alpen – 
Lebensraum im Wandel. Die österreichischen Alpen 
im Blickpunkt der Geographie [The Alps – Living 
space in change. The Austrian Alps in the focus of 
geography]. Wien: Österreichische Geographische 
Gesellschaft, 135 p. 

(22) Mitteilungen der Österreichischen 
Geographischen Gesellschaft [Communications of the 
Austrian Geographical Society], Vol. 153/2011, 448 p. 

(23) Regional Development and Regionalisa-
tion in the Adriatic Space. Proceedings of the 3rd Con-
ference of the Adriatic Forum, Vienna, September 23-
25, 2010 (= ISR-Forschungsberichte, 38). Wien 2012, 
Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 165 p. 

(24) Mitteilungen der Österreichischen 
Geographischen Gesellschaft [Communications of the 
Austrian Geographical Society], Vol. 154/2012, 448 p. 

(25) together with Ferjan ORMELING (eds.): 
Toponyms in Cartography. Proceedings of the Topo-
nymic Sessions at the 25th International Cartographic 
Conference, Paris, 3-8 July 2011 (= Name & Place, 2). 
Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 127 p. 

(26) together with Paul WOODMAN (eds.): The 
Quest for Definitions. Proceedings of the 14th UN-
GEGN Working Group on Exonyms Meeting, Corfu, 
23-25 May 2013 (= Name & Place, 3). Hamburg, 
Verlag Dr. Kovač.  

(27) Mitteilungen der Österreichischen 

Geographischen Gesellschaft [Communications of the 
Austrian Geographical Society], Vol. 156/2014, 423 p. 

 
 

IV Map works (editor, project manager) 
 
(1) Atlas of Eastern and Southeastern Europe. 

Up-to-date ecological, demographic and economic 
maps, ed. by Peter JORDAN, Wien 1989-2014 (30 
installments). 

(2) Resources and Environment. World Atlas, 
ed. by Russian Academy of Sciences, Moscow, Vien-
na 1998. 2 volumes with 170 map sheets. 

 

V Scientific articles (author or co-author) 
 
(1) Der Einfluß des Fremdenverkehrs auf die 

Bevölkerungsentwicklung der Kvarner- und 
Norddalmatinischen Inseln [The Impact of Tourism on 
Population Development at the Kvarner and Northern 
Dalmatian Islands]. In: Österreichische Osthefte, 
Wien, 23, 1981/ 2, pp. 140-163. 

(2) Together with J. BREU: Probleme bei der 
Gestaltung einer Karte der Klimatypen [Problems with 
Compiling a Map of Climate Types]. In: 
Kartographische Nachrichten, 32, Bonn-Bad 
Godesberg 1982, No. 2, pp. 50-55. 

(3) Together with F. LACHMAYER: A Graphic 
Verbal Notation of the History of the Austrian Constitu-
tion. In: Ernest W.B. HESS-LÜTTICH (ed.): Multimedi-
al Communication, vol. I: Semiotic Problems of its 
Notation, Tübingen 1982, pp. 215-229. 

(4a) Fremdenverkehr und Einzelhandel auf den 
Kvarnerinseln. Eine Untersuchung über Wirkungen 
des Fremdenverkehrs in peripheren Gebieten 
[Tourism and Retail Trade at the Kvarner Islands. An 
Investigation on Impacts of Tourism on Peripheric 
Regions]. In: Österreichische Osthefte, Wien, 25, 
1983/1, pp. 5-25. 

(4b) Turizam i trgovina na malo na 
Kvarnerskim otocima. Istrazivanje o utjecaju turizma u 
rubrim podrucjima [Tourism and Retail Trade at the 
Kvarner Islands. An Investigation on Impacts of Tour-
ism on Peripheric Regions]. In: Geografski horizont, 
Zagreb, XXIX,1983/1-4, pp. 21-32. 

(4c) Fremdenverkehr und Einzelhandel auf den 
Kvarnerinseln. Eine Untersuchung über Wirkungen 
des Fremdenverkehrs in peripheren Gebieten 
[Tourism and Retail Trade at the Kvarner Islands. An 
Investigation on Impacts of Tourism on Peripheric 
Regions]. In: Münchner Studien zur Sozial- und 
Wirtschaftsgeographie, vol. 23, München 1983, pp. 
193-209. 

(5) Veröffentlichungen von Josef Breu 
[Publications of Josef Breu]. In: Festschrift zum 
siebzigsten Geburtstag von Josef Breu, ed. by W. 
LUKAN and P. JORDAN, Wien 1984, pp. 41-51. 

(6) Der Autobusverkehr in den Donauländern - 
Ergänzungen zu einer Karte im Atlas der Donauländer 
[Bus Traffic in the Danubian Countries - 
Supplementations to a Map in the Atlas of the 
Danubian Countries]. In: Festschrift zum siebzigsten 
Geburtstag von Josef Breu, ed. by W. LUKAN and P. 
JORDAN, Wien 1984, pp. 169-199. 
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(7) Historische Projekte einer 
Kvarnereisenbahn [Hitorical Projects of a Kvarner 
Railway]. In: Österreichische Osthefte, 28, Wien 1986, 
No. 2, pp. 135-149. 

(8) Der Handel mit Kunsthandwerk und 
Souvenirs - Vermittler bodenständiger Volkskultur? 
Das Beispiel der Kvarnerinseln [Trade with Commer-
cial Art and Souvenirs -Does it Convey Autochthonous 
Folk Culture? The Example of the Kvarner Inslands]. 
In: Österreichische Osthefte, Wien, 30, 1988/1, pp. 76-
89. 

(9) Grenzüberschreitende Raumplanung, 
wirtschafts- und sozialräumliche Beziehungen. Eine 
Analyse der Praxis [Transborder Spatial Planning, 
Economic and Social Regional Contacts. An Analysis 
of Practice]. In: Otmar HÖLL (ed.): Österreich - 
Jugoslawien: Determinanten und Perspektiven ihrer 
Beziehungen, Wien 1988, pp. 91-136. = 
Forschungsberichte, Österreichisches Institut für 
Internationale Politik, vol. 10. 

(10) Aktuelle Karten über den ländlichen Raum 
in Rumänien im neuen Atlas Ost- und Südosteuropa 
[Topical Maps on Rural Space in Romania in the New 
Atlas of Eastern and Southeastern Europe]. In: 
Geographischer Jahresbericht aus Österreich, XLVII 
(1988), Wien 1990, pp. 7-41. 

(11a) Gastarbeiter im eigenen Land. Das 
Problem der saisonalen Arbeitskräfte im 
Fremdenverkehr der jugoslawischen Küste am 
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Dordrecht – Heidelberg – New York – London, Spring-
er 2015.  
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(1) Communications I: Bus Traffic [1: 

2,000,000]. In: Atlas of the Danubian Countries, ed. by 
Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, Wien 
1984, Plate 351. 

(2) Climate IV: “Großwetterlagen” [1: 
60,000,000]. In: Atlas of the Danubian Countries, ed. 
by Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, 
Wien 1985, Plate 144. 

(3) Communications III: Development of the 
Railway Network [1: 2,000,000]. In: Atlas of the Danu-
bian Countries, ed. by Österreichisches Ost- und 
Südosteuropa-Institut, Wien 1986, Plate 353. 

(4) Trade [1: 4,000,000]. In: Atlas of the Danu-
bian Countries, ed. by Österreichisches Ost- und 
Südosteuropa-Institut, Wien 1988, Plate 361. 

(5) The Expansion of Tourism from Western 
Countries to Hungary in the 1980s [Map sheet with 
several maps in different scales]. In: Atlas of Eastern 
and Southeastern Europe, ed. by Österreichisches 
Ost- u. Südosteuropa-Institut, Wien 1989, No. 3.1-H1. 

(6) Together with Ilona SLAWINSKI: Adminis-
trative Subdivision of Eastern and Southeastern Eu-
rope [1: 3,000,000]. In: Atlas of Eastern and South-
eastern Europe, ed. by Österreichisches Ost- u. 

Südosteuropa-Institut, Wien 1989, No. 5.1-G1. 
(7) Together with Karl SCHAPPELWEIN: The 

Elections of 1990 in Central, East and Southeast Eu-
rope [1: 3,000,000]. In: Atlas of Eastern and South-
eastern Europe, ed. by Österreichisches Ost- u. 
Südosteuropa-Institut, Wien 1991, No. 6.1-G3.  

(8) Jugoslawien - ethnische Gliederung 
[Yugoslavia - Ethnic Structure] [1: 2,000,000]. In: 
GEO. Das Reportage-Magazin, No. 5, Hamburg 1993, 
pp. 99-100. 

(9) Together with Karl SCHAPPELWEIN: Eth-
nic Structure of Eastern Europe and Caucasia around 
1990 [1: 6,000,000]. In: Atlas of Eastern and South-
eastern Europe, ed. by Österreichisches Ost- u. 
Südosteuropa-Institut, Wien 1993, No. 2.5-O1.  

(10) Together with Tat'jana NEFEDOVA et alii: 
First Socio-Economic Effects of Transformation in 
Central and Eastern Europe] [1: 6,000,000]. In: Atlas 
of Eastern and Southeastern Europe, ed. by Öster-
reichisches Ost- u. Südosteuropa-Institut, Wien 1994, 
No. 3.3-O2.  

(11a) Nationalitäten in Südosteuropa 
[Nationalities in Southeast Europe] [1: 5,000,000]. In: 
Österreichischer Unterstufenatlas, Wien, 5th ed. 1994, 
pp. 169. 

(11b) Südosteuropa: Ethnische Struktur 
[Southeast Europe: Ethnic Structure] [1: 5,000,000]. 
In: HATSCHIKJAN, M.; TROEBST, St. (eds): 
Südosteuropa. Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur. 
Ein Handbuch. München 1999. 

(11c) Nationalitäten in Südosteuropa 
[Nationalities in Southeast Europe] [1: 5,000,000]. In: 
KUMER, A.; POLZER, M.; SKUHRA, A. (eds): 
Europäisierung versus Nationalismus. Der ex-
jugoslawische Raum auf der Suche nach Stabilität. 
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, 
Oxford, Wien. 

(12) Ethnic Structure of Southeastern Europe 
around 1992 [1: 1,500,000]. In: Atlas of Eastern and 
Southeastern Europe, ed. by Österreichisches Ost- u. 
Südosteuropa-Institut, Wien 1995, No. 2.7-S1.  

(13) Together with Andrzej RICHLING et alii: 
Ecology of Land Use in Central Europe [1: 1,500,000]. 
In: Atlas of Eastern and Southeastern Europe, ed. by 
Österreichisches Ost- u. Südosteuropa-Institut, Wien 
1996, No. 1.4-M2.  

(14a) Europa - Ethnisches Bewußtsein [Europe 
- Ethnic Consciousness] [1: 25,000,000]. In: Neuer 
Kozenn-Atlas, ed. by Ed. Hölzel, Wien, 1st ed. 1996, 
p. 101. 

(14b) Europa - Ethnisches Bewußtsein [Europe 
- Ethnic Consciousness] [1: 25,000,000]. In: Hölzel-
Weltatlas, ed. by Ed. Hölzel, Wien, 2nd amended ed. 
1996, p. 79. 

(14c) Europa - Ethnisches Bewußtsein [Europe 
- Ethnic Consciousness] [1: 25,000.000]. In: Hölzel-
Universalatlas, ed. by Ed. Hölzel, Wien, 2004, p. 113. 

(14d) Ethnisches Bewusstsein in Europa 
[Ethnic Consciousness in Europe] [1: 25,000.000]. In: 
WAGNER, H. (ed.): Minderheiten in Österreich und 
Europa. Wien 2007. = Segmente. Wirtschafts- und 
sozialgeographische Themenhefte, No. 12, p. 3. 

(15) Nationalitäten im früheren Jugoslawien 
[Nationalities in Former Yugoslavia] [1: 5,000,000]. In: 
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Hölzel-Atlas für die 5. bis 8. Schulstufe, Wien, 2nd ed. 
1996, p. 79. 

(16) Sprachenkarte von Weißrußland, der 
Ukraine, dem westlichen Teil des europäischen 
Rußland und der baltischen Staaten (Litauen, 
Lettland, Estland) [Language Map of Belorussia, the 
Ukraine, the Western Part of European Russia and the 
Baltic Countries (Lithuania, Latvia, Estonia)]. In: 
GOEBL, Hans; NELDE, Peter H.; STARY, Zdenfk; 
WÖLCK, Wolfgang (eds): Kontaktlinguistik. Ein 
internationales Handbuch zeitgenössischer 
Forschung, 2nd semivolume, Berlin, New York 1997, 
pp. 2065-2067. 

(17) Together with Gerhard MANGOTT and 
Karl SCHAPPELWEIN: The Elections of 1994-1997 in 
Central and Southeastern Europe [1: 3,000,000]. In: 
Atlas of Eastern and Southeastern Europe, ed. by 
Österreichisches Ost- u. Südosteuropa-Institut, Wien 
1998, No. 6.2-G5. 

(18) Together with Karl SCHAPPELWEIN: In-
ternational Tourism Attractions in Central and South-
eastern Europe [1: 3,000,000]. In: Atlas of Eastern and 
Southeastern Europe, ed. by Österreichisches Ost- u. 
Südosteuropa-Institut, Wien 1999, No. 3.4-G6. 

(19) Südosteuropa: Politisch-geographische 
Übersicht [Southeast Europe: Political-geographical 
Survey] [1: 5,000,000]. In: HATSCHIKJAN, M.; 
TROEBST, St. (eds): Südosteuropa. Gesellschaft, 
Politik, Wirtschaft, Kultur. Ein Handbuch. München 
1999. 

(20) Völker und ethnische Gruppen in Mittel- 
und Südosteuropa um 1910 [Nations and Ethnic 
Groups in Central and Southeast Europe around 
1910]. In: BRUCKMÜLLER, E.; HARTMANN, K. (ed.): 
Putzger. Historischer Weltatlas. Berlin 2001, p. 144. 

(21) Die Sozialistische Föderative Republik 
Jugoslawien 1974 bis 1990 [The Socialist Federative 
Republic of Yugoslavia 1974 to 1990]. In: 
BRUCKMÜLLER, E.; HARTMANN, K. (ed.): Putzger. 
Historischer Weltatlas. Berlin 2001, p. 209/1. 

(22) Der Zerfall des Vielvölkerstaates 
Jugoslawien [The Dissolution of the Multinational 
State Yugoslavia]. In: BRUCKMÜLLER, E.; 
HARTMANN, K. (ed.): Putzger. Historischer Weltatlas. 
Berlin 2001, p. 209/2. 

(23) The Notion of Central or Middle Europe I. 
In: Topical Exhibition, Eigth United Nations Confer-
ence on the Standardization of Geographical Names, 
Berlin, Germany, 27 August to 5 September 2002, ed. 
by Dutch and German-speaking Division, Federal 
Agency for Cartography and Geodesy, Frankfurt am 
Main 2002. CD-ROM. 

(24) The Notion of Central or Middle Europe II. 
In: Topical Exhibition, Eigth United Nations Confer-
ence on the Standardization of Geographical Names, 
Berlin, Germany, 27 August to 5 September 2002, ed. 
by Dutch and German-speaking Division, Federal 
Agency for Cartography and Geodesy, Frankfurt am 
Main 2002. CD-ROM 

(25) Sudden Linguistic Changes. In: Topical 
Exhibition, Eigth United Nations Conference on the 
Standardization of Geographical Names, Berlin, Ger-
many, 27 August to 5 September 2002, ed. by Dutch 
and German-speaking Division, Federal Agency for 
Cartography and Geodesy, Frankfurt am Main 2002. 

CD-ROM 
(26) together with Arno HARTUNG, Joanna 

PLIT, Tat’jana NEFEDOVA et al.: State of Environ-
ment in Central and Southeast Europe around 1995 
[1: 3,000.000]. In: Atlas of Eastern and Southeastern 
Europe, ed. by Austrian Isntitute of East and South-
east European Studies, red. by P. JORDAN, Wien 
2003, No. 1.7-G7.  

(27) together with Károly KOCSIS et alii: Ethnic 
Consciousness in Central and Southeast Europe 
around 2000  [1: 3,000,000]. In: Atlas Ost- und 
Südosteuropa, ed. by Österreichisches Ost- u. 
Südosteuropa-Institut, red. by  P. JORDAN, Wien 
2006, No. 2.9-G9.  

 
 

VII Reports, prefatory words, forewords 
 
(1) A Thematic Map Series on Eastern and 

Southeastern Europe as a New Type of Regional At-

lases. In: Abstracts 14th World Conference-ICA, ed. 
by János Lerner, Ágnes Ajtay und Ferenc Csil-
lag. Budapest 1989, pp. 353-354. 

(2) Eine Karte über den Boom des Westtour-
ismus nach Ungarn am Beginn des neuen Atlas Ost- 
und Südosteuropa [A Map on the Boom of Western 
Tourism to Hungary at the Start of the New Atlas Of 
Eastern and Southeastern Europe]. In: GW-Unterricht, 
No. 36, Wien 1989, pp. 17-19. 

(3) Der neue Atlas Ost- und Südosteuropa [The 
New Atlas of Eastern and Southeastern Europe]. In: 
Österreich in Geschichte und Literatur mit 
Geographie, Wien, 34, Wien 1990, No. 1, pp. 55-56. 

(4) The Changing Spatial Structures of Eastern 
and Southeastern Europe in the Mirror of a New Sci-
entific Map Series. In: IV World Congress for Soviet 
and East European Studies Harrogate, 21-26 July 
1990, Abstracts, ed, by R. HUTCHINGS, Croydon 
1990, p. 64.  

(5) Umfang und wirtschaftliche Bedeutung des 
Fremdenverkehrs aus westlichen Ländern im östlichen 
Europa [Volume and Economic Importance of Tourism 
from Western Countries in Eastern Europe]. In: 
Ostwärts. Die neue Reiselust? Bericht von der Tagung 
"Wieviel Westen braucht der Osten?" des 
Katholischen Bildungswerkes in der Steiermark und 
der Österreichischen Urania für Steiermark. Graz 
1990, pp. 6-27.  

(6) Siebenbürgen im Sommer nach der 
Revolution [Transylvania in the Summer after the 
Revolution]. In: GW-Unterricht, No. 41, Wien 1991, pp. 
40-46. 

(7) Umweltnutzung und Umweltprobleme in 
Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Zwei Karten im Atlas 
Ost- und Südosteuropa [Use and Problems of the En-
vironment in Central, East and Southeast Europe. Two 
Maps in the Atlas of Eastern and Southeastern Eu-
rope]. In: Informationsveranstaltung über 
umweltrelevante Fragen. Umweltschutz-konferenz im 
Rahmen des österreich-ungarischen Regionalen 
Forums. Wien-Seibersdorf 1992, pp. 57-71 with 2 col-
oured maps enclosed. 

(8) A Series of Thematic Maps on Central, 
Eastern and Southeastern Europe. In: Abstracts. The 
Association of American Geographers 1992 Annual 
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Meeting April, 18-22, San Diego, California. pp. 116-
117. 

(9) Novijat atlas na iztocna i jugoistocna Evro-
pa - primer za mezdunarodno kooperirane v naucno-
izsledovatelskata dejnost [The New Atlas of Eastern 
and Southeastern Europe - An Example of Internation-
al Cooperation in the Scientific-Editorial Field]. In: 
Problemi na geografijata, Sofija 1993, No. 4. pp. 61-
67. 

(10a) Projekt "Österreich als Reisequelle und 
Reiseziel seiner östlichen Nachbarländer" [The Project 
“Austria as a Source and Destination of Travel of her 
Eastern Neighbour Countries”]. In: Poduzetnistvo u 
hotelijerstvu. Europska iskustva - hrvatska buduçnost, 
Medunarodni kongres "Hotelska kuça" ´94, Opatija, 
20. i 21. listopad 1994, Sbornik referata, S. 8-15. 

(10b) Österreich als Reisequelle und -ziel 
seiner östlichen Nachbarländer [The Project “Austria 
as a Source and Destination of Travel of her Eastern 
Neighbour Countries”]. In: Dokumentation 1 
"Grenzenloses Österreich", Symposium, April 1994, 
Wien 1994, S. 178-185. 

(10c) Über das Fernweh im Nahbereich. 
Österreich als Reisequelle und -ziel seiner östlichen 
Nachbarländer. Ein Musterprojekt für das öster-
reichische Millennium [On Yearning for Faraway Plac-
es in the Proximity. Austria as a Source and Destina-
tion of Travel of her Eastern Neighbour Countries. A 
Sample Project for the Austrian Millennium]. In: Wie-
ner Journal No. 173, 1995, pp. 25-26. 

(11) Strategija razvoja europskog turizma. 
Kvaliteta i selektivnost Hrvatske turisticke ponude. 
Uvodna rijec [Strategies of European Tourism Devel-
opment. Quality and Selectivity of Croatia´s Touristic 
Offer. Introducing Words]. In: Hrvatska u europskom 
turizmu. Zbornik radova 2. znanstvenoga i strucnoga 
skupa, Opatija 15.-17. studeni 1995, ed. by Hotelijer-
ski fakultet Opatija, Opatija 1995, pp. 229-232. 

(12) Josef Breu 1914-1998. Die 
Österreichische Geographische Gesellschaft beklagt 
den Tod eines Ehrenmitglieds [Josef Breu 1914-1998. 
The Austrian Geographical Society Deplores the 
Death of a Honorary Member]. In: Mitteilungen der 
Österreichischen Geographischen Gesellschaft, vol. 
140, 1998, pp. 293-302. 

(13) Together with Waltraud HEINDL: Josef 
Breu - Mitteleuropäer und Weltbürger (1914-1998) 
[Josef Breu - Central European and Cosmopolite 
(1914-1998)]. In: Österreichische Osthefte, vol. 40, 
1998, pp. 530-552. 

(14) Prefatory word to the new edition of 
“Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-
Ungarischen Monarchie, red. v. Hermann Strach, 
Wien-Teschen-Leipzig 1898-1908”, published by 
Archivverlag Wien 1999. 

(15) Co-operation between Polish geographers 
and the Austrian Institute of East and Southeast Euro-
pean Studies. In: Bronisław KORTUS et al. (eds): Ge-
ografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 
Karków 2000, pp. 139-144. 

(16) Lesz-e új helynévtábla-döntögetés Ka-
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In: Bécsi napló, Wien January-February 2002, pp. 1 
und 4. 

(17) Geographische Namendatenbank 
Österreich [Geographical Names Data Base Austria]. 
In: Kartographische Nachrichten, vol. 52, 2002, 3, pp. 
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(18) Vorwort [Preface]. In: Michael DAXNER, 
Peter JORDAN, Paul LEIFER, Klaus ROTH, Elisabeth 
VYSLONZIL (eds.): Bilanz Balkan [Balance Balkans]. 
Wien, München 2005. = Schriftenreihe des 
Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts, vol. 
30. pp. 1-3. 

(19) United Nations Group of Experts on Geo-
graphical Names 6th Meeting of the Working Group on 
Exonyms Prague (Praha), Czech Republic, 17th – 18 th 

May 2007. In: Review of Historical Geography and 
Toponomastics, Bd. I, Nr. 2, 2006, S. 125-132 

(20) Geleitwort [Prefatory word]. In: Karen 
ZIENER, Petra HÖSSL: Grenzüberschreitende 
Wirtschaftskooperationen zwischen Kärnten, 
Slowenien und Friaul-Julisch Venetien. Klagenfurt/
Celovec 2007. =  Alpen-Adria-Schriftenreihe der 
Universität Klagenfurt/Celovec, pp. 14-17. 

(21) Preface. In: JORDAN, P.; BERGMANN, 
H.; CHEETHAM, C.; HAUSNER, I. (eds.): Geograph-
ical Names as a Part of the Cultural Heritage. Wien 
2009. = Wiener Schriften zur Geographie und 
Kartographie, vol. 18, pp. 7-9. 

(22) 40 Jahre Arbeitsgemeinschaft für 
Kartographische Ortsnamenkunde (AKO) [40th 
anniversary of the Working Community on 
Cartographic Toponomastics (AKO)]. In: Mitteilungen 
der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 
vol. 150, 2008, pp. 363-364. 

(23) UN-Symposion „GeoNames 2008: 
Geographische Namen als Teil des kulturellen Erbes“ 
Wien, 19. bis 21. Mai 2008 [UN symposion 
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In: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen 
Gesellschaft, vol. 150, 2008, pp. 365-368.  

(24) Vorwort des neuen Schriftleiters [Preface 
of the new editor]. In: Mitteilungen der 
Österreichischen Geographischen Gesellschaft, vol. 
151, 2009, pp. 7-8. 

(25) 25. Sitzung der Expertengruppe der 
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wort [Preface]. In: BERGMANN, Hubert; JORDAN, 
Peter (eds.): Geographische Namen – Vielfalt und 
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Ortsnamenforschung und –standardisierung in 
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i.R. Dr. Gerhard Fasching zum 70. Geburtstag 
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birthday]. In: Mitteilungen der Österreichischen 
Geographischen Gesellschaft, vol. 152, 2010, pp. 385-
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(29) Some personal remarks on an unconven-
tional scientist. In: ZOTIC, Vasile (ed.): Profesorul 
Vasile Surd în al 65-lea an de viaţă. Cluj-Napoca, pp. 
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(30) together with Paul WOODMAN: Editorial 
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Catherine (eds.): Trends in Exonym Use. Proceedings 
of the 10th UNGEGN Working Group on Exonyms 
Meeting, Tainach, 28-30 April 2010. Hamburg, p. 1. 

(31) Preface to this book. In: JORDAN, Peter; 
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critical reflection of the editor-in-chief]. In: Mitteilungen 
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(44) Österreich-Bezüge internationaler 
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Österreichischen Geographischen Gesellschaft, vol. 
156, 2014, pp. 359-363. 
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Challenges, Responsibility“ Cracow (Kraków) 18-22 
August 2014]. In: Mitteilungen der Österreichischen 
Geographischen Gesellschaft, vol. 156, 2014, pp. 364-
366. 

(46) together with Tamás EGEDY: Dem Doyen 
der ungarischen Sozialgeographie, István Berényi, 
zum 80. Geburtstag [To the doyen of Hungarian social 
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(47) Isolde Hausner zum 70. Geburtstag [To 
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Obiective și metode  
 
Pentru realizarea acestei lucrări s-au folo-

sit o serie de metode specifice studiului populați-
ei: analiza și sinteza datelor statistice, precum și 
alte metode: cea istorică, cartografică, matemati-
că, modelării, comparativă şi observaţia. Principi-
ile specifice studiului demografic, care orientea-
ză  acest material sunt: principiul repartiției spați-
ale - influența unor factori interni sau externi asu-
pra numărului populației unui teritoriu, principiul 
cauzalității – legăturile cauzale dintre componen-
ta umană și celelalte componente ale sistemului 
teritorial, principiul integrării, precum și principiul 
sociologic ce relevă rolul pe care      l-au jucat 
factorii sociali asupra componentei demografice. 
(Vert, 2001). 

Pe baza indicatorilor demografici specifici 
s-au realizat o serie de grafice, scopul principal 
fiind acela de a descrie starea actuală a compo-
nentei umane în cazul orașelor studiate, precum 
și de a sublinia importanța majoră pe care poten-
țialul uman o exercită în precesul de revitalizare 
economică. 

Condițiile apariției și evoluția demografică 

a orașelor Nucet și Vașcău. Istoria localității Vaș-
cău se întinde pe o perioadă îndelungată, așeza-
rea dezvoltându-se încă din Evul Mediu, în timp 

ce orașul Nucet are o istorie recentă, el a apărut 
în perioada comunistă, ca răspuns al politicilor 
economice și teritoriale promovate la acea vre-
me, drept urmare este vorba de două tipologii 
urbane distincte: un oraș nou, realizat conform 
principiilor socialiste (Nucet) și un altul transfor-
mat peste noapte din localitate rurală în localitate 
urbană (Vașcău). Însă din cauza schimbărilor 
bruște, caracterul acestor așezări, situate în ex-
tremitatea sudică a județului Bihor, rămâne unul 
preponderent rural. 

În Fig.1 este expusă evoluția numerică a 
populației în cele două unități administrative stu-
diate, în cazul Vașcăului situația demografică 
prezintă un caracter ascendent până la nivelul 
anului 1956, valurile de creștere având intensități 
modeste. În ceea ce privește situația demografi-
că a UAT Nucet, se poate observa că localitatea 
Băița în intervalul 1880-1937 a avut o evoluție 
constantă. 

Intrarea în rândul oraşelor, concomitent cu 
demararea exploatării miniere intensive de la 
Băița, a generat o creştere demografică bruscă, 
astfel că anul 1956 a marcat apogeul demografic 
al acestor areale: oraşul Nucet a ajuns la 9878 

locuitori, iar Vaşcău la 4538 locuitori. Ritmul de 
creștere al Nucetului indică o explozie demogra-
fică, fiind de 1168%, în timp ce la Vașcău ritmul 

PARTICULARITĂȚI DEMOGRAFICE ALE ORAȘELOR  
MONOINDUSTRIALE NUCET ȘI VAȘCĂU  

Drd. Mariana PRAȘCA    
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    Fig.1 - Evoluția numerică a populației   
(Sursa: INS) 
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de creștere este mai modest, de doar 2,66%. 
Însă pentru aceste așezări urbane, valorile de-
mografice specifice anilor ‘50 nu au reușit să se 
mențină și în anii următori, deoarece odată cu 
încetarea exploatărilor miniere intensive și cu 
retragerea popolației sovietice din zonă, numărul 
populaţiei a scăzut  brusc, asfel că la recensă-
mântul din 1966, Nucetul mai avea doar 2768 
locuitori, iar Vaşcăul 3621 locuitori (Fig.1).  

Dacă până în anul 1989 tendințele de evo-
luție demografică a celor două orașe au avut 
traiectorii diferite, în perioada post-comunistă 
componenta umană a arealelor studiate este 
caracterizată de o stare regresivă similară. Decli-
nul fiind mai accentuat, în intervalul 2008-2011 
pe fondul crizei economice mondiale, care a de-
terminat și în cazul orașelor studiate închiderea 
unui număr semnificativ de unități economice de 
mici dimensiuni. Cu un ritm negativ de creștere, 
atât Vașcăul (-19,72%) cât și Nucetul (-13%) 
înregistrează cel mai mare  regres demografic 
din ultimii 40 de ani, acest fenomen cumulat cu 
degradarea calității vieții urbane, pun sub semnul 
întrebării viitorul acestor orașe.  

 
Tendințele demografice actuale  

 
Gradul de polarizare al orașelor Nucet și 

Vașcău a fost mult diminuat odată cu stoparea 
activității industriale, ca urmare pierderile demo-
grafice nu reușesc să fie compensate prin atra-
gerea de forță de muncă din exterior, fapt ce de-
termină o vitalitate demografică redusă. 

Calitatea potenţialului demografic are im-
plicaţii directe în dezvoltarea socio-economică și 
este pusă în evidenţă prin structura pe sexe a 
principalelor grupe de vârstă şi prin ponderea 
populaţiei active din cadrul populaţiei totale.  

Cunoaşterea structurii populaţiei pe grupe 

de vârstă prezintă nu numai interes demografic, 
ci şi o importanţă deosebită pentru cunoaşterea 
şi planificarea activităţii economice şi sociale. 
Vârsta reprezintă una dintre caracteristicile de-
mografice fundamentale care impune fiecărei 
persoane un anumit rol în activitatea socială. 
(Vert, 2001). Așadar este evident faptul că plani-
ficarea activităţilor educaţionale, planificarea şi 
prognoza utilizării forţei de muncă, organizarea 
activităţii de servicii, de ocrotire a sănătăţii popu-
laţiei şi specificul consumului depind atât de 
efectivul, cât şi de structura pe grupe de vârstă a 
populaţiei.

In privinţa structurii pe grupe mari de vâr-
stă (populaţie tânără, populaţie adultă şi popu-
laţie vârstnică), ponderea populaţiei vârstnice în 
populaţia totală este un indicator relevant pentru 
aprecierea gradului de îmbătrânire demografică. 
În cazul UAT Vașcău populația tânără (0-19 ani) 
reprezintă 14% din total, populația adultă (19-65 
ani) are o pondere de 65%, iar populația îmbă-
trânită deține 21%. Situația este mai bună în ca-
zul Nucetului unde populația tânăra deține 17%, 
populația adultă deține 71% din total, în timp ce 
segmentului vârstnic îi revine doar 12% (Fig.2). 
În condițiile în care valorile populaţiei vârstnice 
de 7%, respectiv 12% din populaţia totală sunt 
considerate praguri de întinerire, respectiv îmbă-
trânire demografică, în cazul Nucetului se poate 
afirma că procesul de îmbătrânire demografică 
este în desfăşurare (ponderea populaţiei vârstni-
ce cuprinsă între 7 – 12%), iar în cazul Vașcăului 
avem de a face cu o populație îmbătrânită demo-
grafic.  

Populația Unităților Administrativ Teritoriale 
(UAT) Nucet și Vașcău se caracterizează printr-o 
structură pe vârste, în general echilibrată în ceea 
ce privește raportul dintre populația masculină și 
cea feminină. Dacă se urmărește strict forma  

Fig.2 - Structura populației pe grupe mari de vârstă 
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piramidelor structurale a celor două UAT-uri, ele 
oferă informaţii referitoare la tendinţa demografi-
că, ca urmare a efectivului pe care îl deține fie-
care grupă de vârstă şi respectiv fiecare sex. 
Conform clasificării lui Cucu (1997), care înca-
drează piramidele în anumite forme specifice 
(triunghi, clopot, amforă etc), unităților adminis-
trative analizate le corespunde o piramidă a vâr-
stelor în forma de amforă, ce denotă o tendință 
demografică regresivă. (Fig.3)  Baza îngustă a 
piramidei semnifică o pondere redusă a grupei 
tinere în comparaţie cu celelalte grupe de vârstă, 
ceea ce confirmă simptomele avansate de îmbă-
trânire demografică identificate mai sus, cu pre-
cădere în cazul Vașcăului.  

Analiza detaliată a grupelor funcționale 
după vârstă (Vert, 2001) constituie un indicator 
foarte sugestiv pentru evaluarea potențialului 
demografic aferent unui teritoriu. Conform aces-
tor grupe populația școlară (5-25 ani), corespun-
zătoare tuturor nivelurilor de şcolarizare, este 
echilibrată și deține cam același procentaj în ca-
zul ambelor orașe (16%), iar populația aptă de 
muncă (15-64 ani) corespunde populației adulte, 
și este mai bine reprezentată în cazul Nucetului. 

O altă categorie importantă este constitui-
tă din populația feminină fertilă (15-49 ani), care 
reprezintă în cazul Vașcăului 21% din totalul po-
pulației feminine, iar la Nucet 23%. Pe baza 
acestor valori poate fi calculat indicele de po-
tențial demografic (Ianos, Guran, 1995), a cărui 
valoare este de 43% pentru UAT Vașcău și de 

50% pentru UAT Nucet. Valorile sub 45% a aces-
tui indice subliniază un grad foarte ridicat de 
îmbătânire a populației feminine, fenomen evi-
dent în cazul Vașcăului. 

Există o strânsă legatură de interde-
pendență între repartizarea populaţiei pe grupe 
de vârste şi indicatorii dinamicii populaţiei 
(fertilitate, natalitate, mortalitate, migraţii), îngri-
jorător este faptul că valoarea tot mai redusă a 
natalității corespunzătoare ambelor orașe, va 

determina pe viitor dezechilibre și mai mari în 
structura pe grupe de vârstă a populaţiei. 

Structura profesională este una dintre va-
riabilele demografice care a suferit mari schim-
bări în efortul de adaptare la noile condiții socio-
economice ale perioadei postcomuniste. În cazul 
UAT-urilor studiate, în ultimii 20 de ani, dife-
rențele dintre raporturile populaţiei active şi inac-
tive, a celei ocupate şi neocupate, au devenit tot 
mai mari, în detrimentul populației active și a 
celei ocupate. 

Ponderea populaţiei active este inferioară 
valorii medii specifice județului Bihor (PDJ, 2007-
2013). Din punct de vedere economic este foarte 
importantă calcularea raportului de dependență 
demografică, un indicator care evidențiază 
numărul mediu de potențiali dependenți ce revin 
la 100 de persoane potențial active, pentru 
Vașcău valoarea acestui indicator este de 53%, 
iar la Nucet 42 de persoane ”depind” de 100 de 
potențiali activi, în contextul în care rata de de-
pendenţă la nivel regional, pentru același interval 
este de 42%. Așadar ponderea mică a populației 
tinere este un indicator al lipsei de dinamism şi al 
gradului general redus de atractivitate al aşezări-
lor relevând, pe termen lung, neviabilitatea aces-
tora. 

 
Disfuncții și riscuri demografice  

 
În orasele mici luate in studiu, riscurile 

demografice pot fi coroborate cu fazele de deze-

chilibru al grupelor majore de vârstă în care se 
află populaţia, cu trendul descendent al natalităţii 
și cu efectele pe care la poate genera fenomenul 
migratoriu.  

În ultimii ani, bilanțul natural a fost unul 
negativ, de exemplu în anul 2010 valoarea aces-
tuia a fost de -11,9

o
/oo pentru Vașcău, și de -

0,42
o
/oo pentru Nucet, iar media județeană a 

acestui indicator este de -1,8
 o
/oo (DJS, 2010).  

Prin compararea situației orașelor studia-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 - Piramida vârstelor 
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te, se observă că deși au un bilanț migrator simi-
lar (în jur de 2,3

o
/oo), bilanțul natural inferior al 

Vașcăului, determină bilanțul demografic general 
foarte scăzut al acestui oraș (-11,56

o
/oo). Pe ba-

za valorilor bilanțului demografic general din ul-
timii 20 de ani, se poate afirma că orașul Nucet 
dispune de potențialul necesar pentru reinsta-
larea unui echilibru demografic, fapt ce în cazul 
Vașcăului este mult mai greu de restabilit.  

 Fenomenul de îmbătrânire demografică 
determină o presiune puternică asupra populației 
active, și în cele din urmă duce la creșterea indi-
celul de dependență, cu efecte negative asupra 
sistemelor sociale. Fenomenul fiind perceput 
diferit - persoanele inactive resimt incapacitatea 
societății de a le asigura un nivel de trai decent, 
iar cei activi resimt o stagnare a calității vieții 
(Cocean, 2006). 

Rata de activitate foarte scăzută 
(aproximativ 30% în cazul fiecărui oraș studiat) 
are un puternic impact negativ asupra dezvoltării 
economice. În lipsa locurilor de muncă, în viitor, 
populaţia activă va avea un motiv în plus să mi-
greze spre centrele urbane mai mari, fenomen 
deja valabil în cazul Nucetului și al Vașcăului, 
care se confruntă cu migrarea populației tinere 
către alte centre urbane sau străinătate, unde 
posibilitatea găsirii unui loc de muncă este mai 
mare. De asemenea foarte puțini dintre tinerii din 
Nucet și Vașcău, care pleacă la studii, se mai 
întorc în orașele natale.  

Trendul demografic accentuat de scădere 
cantitativă și calitativă a componentei umane, în 
cazul orașelor studiate ar putea genera în timp 
insuficienţa resursei umane, în prezent provoca-
rea majoră o constituie crearea de noi locuri de 
muncă, pentru a crește gradul de atractivitate și 
de dinamism demografic al acestui areal. 

 
Concluzii 

Cu valori demografice puțin peste 2000 de 
locuitori fiecare (în anul 2011), orașele Nucet și 
Vașcău au ajuns să se numere printre cele mai 
mici orașe ale României. Situația lor demografică 
actuală, ridică următoarea întrebare: Există posi-
bilități de redresare demografică a acestor spații 
urbane? sau soluția o constituie revenirea lor la 
statut rural? Răspunsul poate fi dat prin pre-
zentarea a două scenarii posibile în cazul aces-
tor orașe.  

O primă alternativă și cea mai simplă ar fi 
aceea de a le asigura o ”redimensionare dura-
bilă” (Correa, 2008) prin revenirea lor la statutul 
de spații rurale și prin implementarea unor 
proiecte de dezvoltare rurală adecvate. Ceea ce 
probabil că se va și intampla în lipsa altor strate-
gii regionale și locale de dezvoltare a acestor 
orașe mici. Cel de-al doilea scenariu propune 
revitalizarea lor, prin intermediul planurilor și 

strategiilor de dezvoltare locală și regenerare 
urbană, care să vizeze: în primul rând dezvol-
tarea activității economice locale, precum și atra-
gerea de noi investitori, pentru ca ulterior prin 
creșterea numărului locurilor de muncă în zonă 
să fie atrasă populație nouă. Un alt domeniu 
prioritar ar fi realizarea de complexe rezidențiale 
subvenționate, special destinate tinerilor, care 
motivati de prețurile mai mici și de locurile de 
muncă nou create, să aleagă să locuiască în 
aceste orașe, de asemenea se impune și 
îmbunătățirea serviciilor legate de învățământ, 
sănătate, transport etc .Declinul demografic este 
greu de stopat și reprezintă una dintre cele mai 
mari și complexe provocări pentru orașele mici 
studiate. Disfuncțiile și problemele de natură de-
mografică pot fi contracarate doar prin colabora-
rea între nivelele implicate (national, regional, 
local) prin realizarea unor planuri și strategii de 
dezvoltare adaptate nevoilor fostelor orașe mici 
monoindustriale, față de care în prezent interesul 
este unul destul de redus.  
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Introducere 
 

Bazinul hidrografic Nişcov este situat în 
sud-estul României (Subcarpaţii Buzăului - Fig. 
1), pe teritoriul a două judeţe - Buzău şi Prahova. 
Bazinul are o suprafaţă de 222 kmp (I.S. Minea, 

2011). Râul Nişcov este afluentul de dreapta al 
Buzăului; izvorăşte din Dealul Mare-Istriţa de la o 
altitudine de aproximativ 530 m (Harta topografi-
că, 1:25 000, 198)şi confluează cu râul Buzău în 
aval de localitatea Verneşti (111 m).  

 

Comunicări și referate geografice 

BAZINUL RÂULUI NIŞCOV – EVOLUŢIA PALEOGEOGRAFICĂ 

Drd.  Adriana BOGDAN  

Nişcov River Basin- The paleogeographic evolution. Nişcov River Basin is located in the         
sud-eastern part of Romania and includes Mio-Pliocene molasse deposits (gravels, blocks, sands, limestone, 
clays, loess and marls). The basin birth depended on the Vorland evolution. In Pliocene period, the current 
basin area was covered by marine waters. There were islands (Ciolanu and Istriţa, probable). The Pliocene 
tectonic movements folded the deposits. So, there were formed anticlines (Ciolanu and Istriţa), synclines 
(Nişcov Depression) and faults. The Pleistocene lake transgression (Medium Pleistocene) was an important 
moment because than some of the sedimentary deposits were formed (gravels, sands and blocks). In Upper 
Pleistocene a new lifting faze emergenced the basin area. The brooks erosion was intense, so the Nişcov  
River formed. In Holocene period, the Nişcov alluvial cone and the terraces were completed. 

 

Key words: foredeep, syncline, anticline, Nişcov River, alluvial cone, terraces, catchment 

Fig.1 - Localizarea bazinului Râului Nişcov 
(Crăciunescu, V., Constantinescu, Ş., 2007- www.geo-spaţial.org) 
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Evoluţia paleogeografică 
 
Bazinul râului Nişcov este cuprins în 

Avanfosa carpatică, unitate structurală situată 
între Carpaţii Orientali şi Vorland. S-a realizat în 
miocen, fază care a fost precedată de formarea 
sectorului estic al orogenului carpatic (datorită 
mişcărilor tectonice din paleogen). Realizarea ei 
s-a făcut prin fracturarea şi coborârea marginii 
Platformei Moesice (sectorul de la N de falia 
Sărata-Fierbinţi) (Ielenicz, M., 2003).  

În miocen, unitatea de Vorland este aco-
perită de ape şi intră în regim de sedimentare. În 
sarmaţian, mişcările moldavice au ridicat flişul 
paleogen, împingând întreaga fâşie spre sud şi 
sud-est. Astfel, depozitele de molasă miocenă 
subcarpatică au fost încălecate de pânza flişului  
(aici aflată în nord) şi antrenate în cutări, fiind 
împinse spre Vorland. Aşa a luat naştere 
„unitatea pericarpatică”, unitate ce intră în con-
tact cu platforma în lungul faliei pericarpatice 
(Mutihac, V., 2004).  

 

 
În pliocen (Fig.2. Evoluţia paleogeografică 

în Pliocen inferior), teritoriul cuprins între Trotuş 
şi Dâmboviţa (deci şi bazinul Nişcov), pe an-
samblu, încă se află în regim de sedimentare. În 
vecinătatea muntelui sunt depozite cretacice, 
paleogene şi miocene care au devenit uscat 
(Pană Ioana, 1977), dar în bazin încep să se 
contureze insule (aici probabil Ciolanu şi Istriţa) 
şi un spaţiu marin cu insule miocene supuse 
eroziunii. Mişcările tectonice din pliocen au ca 
efect accentuarea cutării formaţiunilor în nord, 
lângă rama montană, dar şi falierea structurilor 
mai noi (pliocene) şi unele ridicări din sud. Au 
rezultat anticlinale şi sinclinale orientate NE-SV 
sau V-E. Ele au generat prin înălţare diferenţiată 
dealurile separate de culoare marine de unde se 
realizau sedimentări (în bazinul Nişcov, în inter-
valul pliocen - pleistocen  inferior - Mutihac, V., 
2004).  

Faptul că formaţiunile romaniene şi           
pietrişurile de Cândeşti (pleistocen inferior) sunt 
prinse într-o cutare largă (există cute secundare 

Fig. 2 - Evoluţia paleogeografică a reliefului din bazinul Nişcovului în Pliocen inferior 
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care le afectează), denotă că după acumularea 
lor regiunea a fost afectată de o pliere, dar şi 
ridicare. Pietrişurile de Cândeşti în est sunt la 
350- 500 m şi sunt prinse într-o structură cu do-
uă anticlinale secundare, iar baza lor este la cir-
ca 150-200 m. Deci, o amplitudine importată în 

ridicare în pleistocen inferior, dar şi ulterior 
(Tabel 1).  

Un moment de relativă stabilitate a fost 
în pleistocenul mediu când s-a realizat şi o trans-
gresiune a lacului din Câmpia Română (Badea, 
L. & colab., 1980) care a ocupat spaţiul dintre 

Fig. 3 - Evoluţia paleogeografică a reliefului din bazinul Nişcovului în Pleistocen Mediu 

  
FÂŞII MIO-
PLIOCENE 

VALORI ALTIMETRICE ABSOLUTE 
ÎN DL. CIOLANU (m) 

          Vest                    Est 

VALORI ALTIMETRICE ABSOLUTE ÎN 
DL. ISTRIŢA (m) 

        Vest                       Est 
H 215 170 210 160 

Pl 2 265 360, 320 - - 
Pl - 365 - - 

Ro 2 355 - 211 220 
Ro - 350 - 215 
Dc 365 390 425 335 
P 320 460 480 285 
M 340 520 545 240 

Sm 370, 735 390 - 235 
Bd 430, 550 - - - 
He 600 - - - 

 Sursă: Date prelucrate după Harta geologică 1:200 000, foaia Ploieşti  

Tabel 1  
Valori altimetrice absolute ale fâşiilor mio-pliocene din dealurile Ciolanu şi Istriţa 
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dealuri la o altitudine actuală de cca 250 m. Re-
zultă formaţiunile sedimentare din pleistocenul 
mediu (pietrişuri, nisipuri, dar şi bolovănişuri - 
Fig.3) aduse de reţeaua de pâraie care frag-
mentau crestele deluroase. S-au acumulat pe o 
grosime ce depăşeşte 50 m, ceea ce conduce la 

ideea că înălţimile şi declivităţile erau relativ 
mari (Fig. 4).  

În pleistocenul superior (Fig. 5) - o nouă 
fază de ridicare antrenează tot ansamblul delu-
ros, inclusiv depresiunea; excepţie menţinerea 

Fig. 4 - Profile geologice transversale  
(Sursă: date prelucrare  după Harta geologică, 1: 200 000, 1968) 

Fig. 5  
- 

Evoluţia  
paleogeografică 
a reliefului din 

bazinul  
Nişcovului  

în Pleistocen 
superior -  
holocen  
inferior 
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lacului sau a unui mediu mlăştinos în nordul 
Câmpiei Române, unde subsidenţa era activă.  

Din acest moment se poate vorbi mai întâi 
de constituirea râului Nişcov pe axul culoarului 
exondat definitiv între cele două dealuri. Înălţa-
rea a impus pante accentuate ce au favorizat o 
adâncire importantă a râului, o fragmentare verti-
cală de 50- 100 m, dar şi crearea de conuri aluvi-
ale de către afluenţi: depuse pe 2-4 terase ale 
Nişcovului (Fig. 6).  

Deci, în cuaternar, regiunea a fost supusă 
unei denudări puternice, manifestată ca urmare a 
înălţărilor în bloc şi locale şi a coborârii nivelului 
de bază general din pleistocenul superior. 
Aceasta a dus la formarea unui relief de dealuri 
şi depresiuni care reflectă o adaptate la structură 
(Fig. 7) ( Badea, L., Niculescu, Gh., 1964). 

În holocen, subsidenţa în Câmpia Buzăului 
este activă, proces demonstrat de E. Liteanu şi 
C. Ghenea (1966) prin prezenţa lacurilor de con-
fluenţă din domeniul oriental al depresiunii vala-
he. Apariţia acestor lacuri este o consecinţă a 
mişcărilor negative (holocen inferior- holocen 
superior).  

Râul Buzău îşi construieşte cele două co-
nuri aluviale largi de care Nişcovul se racordează 
(Fig. 8). Formarea conului aluvionar Buzău-

Nişcov (Fig. 9) a introdus modificări în cursul co-
lectorului prin migrarea acestuia spre est şi sud-
est (Ielenicz, M. & colab., 2003). 

Tot în această perioadă se produc rema-
nieri hidrografice în sud-vestul bazinului Nişcov. 
Se produce o captare frontală în sectorul Şeii 
Poiana lui Roman (Fig. 10).  

 
Concluzii 

 

Au existat mai multe faze de mişcări tecto-
nice (cu intensităţi diferite) care au dus la cutarea 
şi falierea longitudinală şi transversală a depozi-
telor şi, deci, la formarea anticlinalelor Ciolanu şi 
Istriţa, precum şi  a sinclinalului Nişcovului. 

În Pliocen inferior, regiunea era alcătuită 
din două unităţi de uscat supuse modelării, care 
au determinat generarea unor nivele de eroziu-
ne. Între acestea se menţinea un culoar în care s
-au acumulat formaţiunile romaniene şi pleisto-
cen inferioare (Pietrişurile de Cândeşti). 

În pleistocenul mediu, transgresiunea la-
cului din Câmpia Română a generat o faleză, a 
permis acumularea de grosime mare a unor de-
pozite de nisip şi pietriş; 

 Ridicările sacadate din pleistocenul su-
perior au favorizat realizarea altitudinilor actuale, 

Fig. 6 - Terasele inferioare ale Nişcovului  
(septembrie 2010) 
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         Fig. 7 - Bazinul Râului Nişcov -  formaţiuni geologice actuale 

Fig. 8  - Formarea conurilor Buzăului  
(după Gr. Posea, 2005) 

Fig. 9  - Conul aluvionar Buzău-Nişcov  
(noiembrie 2013)      
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exondarea regiunii centrale în care s-a definitivat 
sistemul hidrografic Nişcov, dezvoltarea de tera-
se.  

 În holocen s-au produs: pe de o parte 
acumulările aluviale însemnate în culoarul Buză-
ului şi, prin acestea, înaintarea Nişcovului aici 
(spre est), iar pe de altă parte dezvoltarea celei 
mai mari părţi din reţeaua de văi secundare cu 
regim torenţial, inclusiv dezvoltarea luncilor  şi 
unele remanieri hidrografice mici în SV etc. 

 Toate aceste elemente au determinat do-
bândirea osaturii litologo-structurale, esenţială 
pentru constituirea reliefului şi influenţarea direc-
tă sau indirectă a celorlalte componente (resurse 
minerale, soluri etc.)  
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Fig.10 - Sector de captare  
(Şaua Poiana lui Roman) 

(noiembrie 2013) 
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Introducere  
 
Educaţia interculturală caută să clarifice 

ceea ce se petrece în spaţiul educaţional al psi-
hologiei, antropologiei, ştiinţelor socialului, politi-
cii, culturii şi istoriei. Interculturalitatea face ca 
şcoala să accepte unele principii precum: tole-
ranţa, egalitatea, complementaritatea valorilor şi 
va exploata specificul spiritual al valorilor locale, 
ataşându-le la valorile generale ale umanităţii.  

Interculturalitatea este o nouă abordare a 
realităţii sociale, ce presupune aşezarea pluralis-
mului cultural care se referă la toate domeniile 
vieţii şi care analizează realitatea contemporană 
complexă şi fluidă. În demersul educaţional, în-
seamnă mai ales a face ceva altfel. Acest altfel 
înseamnă o nouă deschidere a orizontului de 
gândire spre existenţa unei realităţi sociale. 

În perspectiva integrării europene şi euro-
atlantice, şcoala trebuie să-şi propună ca scop 
asigurarea coerenţei existenţiale şi a identităţii 
individului în condiţii de eficienţă socială şi inter-
culturală. Educaţia înseamnă asigurarea unei 
comunicări autentice cu sine, de a lua cunoştinţă 
cu propria identitate, dar şi comunicarea cu un 
individ sau grup. Ea ajută să integreze în spaţiul 
educaţional unele principii precum: toleranţa, 
egalitatea, complementaritatea valorilor, dar mai 
ales să exploateze specificul spiritual al valorilor 
locale, ataşându-le la valorile generale ale uma-
nităţii. Toate acestea fac posibilă funcţionarea 
unei structuri a minorităţilor, dar şi a diversităţii. 

Problematica minorităţilor şi a relaţiilor 

interetnice se realizează prin existenţa unei pola-
rităţi sociale şi economice. Inegalitatea dezvoltă-
rii sociale şi economice între diferitele regiuni se 
pliază pe modele culturale diferite, specific regio-
nale, şi fac posibile incidente cu caracter interet-
nic. Toate provocările etnice şi multiculturale fac 
necesară orientarea educaţiei spre interculturali-
tate ca sferă a dialogului cultural, resursă pentru 
dezvoltarea comunităţilor multiculturale. 

Societatea zilelor noastre devine din ce în 
ce mai accentuat pluriculturală. Problema coexis-
tenţei diferitelor culturi în sânul aceleaşi societăţi 
aduce după sine riscul unui dezechilibru 
transcultural.  

Odată cu dezvoltarea comunicării, culturile 
şi identităţile se transformă şi fiecare participă la 
transformarea altor culturi, fapt care duce la  în-
tărirea spiritului critic şi cultivarea reflexivităţii 
faţă de experienţa cotidiană, prin angajare 
conştientă în procesul definirii de sine prin întâl-
nirea cu altul. Eficienţa comunicării în perspecti-
vă interculturală implică diminuarea incertitudinii 
şi a anxietăţii legate de construcţia unei noi per-
spective a celuilalt, ce se cere experimentată. 
Eludarea etnocentrismului şi deschiderea spre 
pluralismul cultural implică o decentrare a teorii-
lor educaţiei şi ale comunicării, de pe emiţător pe 
receptor. Principiul priorităţii receptorului este 
poate principiul călăuzitor al educaţiei intercultu-
rale. Receptorul este creator de sensuri în comu-
nicare, uneori cu totul altele decât cele scontate 
de emiţător. Iată de ce, a decodifica sistemul de 
referinţă şi sistemul de valori al receptorului este 

EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ ŞI COMUNITĂŢILE  
MULTICULTURALE 

chyryta@yahoo.com 

Drd.  Constanța CHIRIȚĂ,  drd.  Cristina CHIRIȚĂ
 

Intercultural education and multicultural communities. Intercultural education seeks to clarify 
what is happening in the educational realm of psychology, anthropology, the social sciences, politics, culture 
and history.  Interculturalism makes the school to accept certain principles such as tolerance, equality,            
complementarity of values and to exploit spiritual specific of local values attaching them to the overarching 
values of humanity. Interculturalism is a new approach to social reality which implies the cultural pluralism  
location covering all areas of life and analyzing the contemporary reality complex and fluid. In particular, the 
intercultural approach to education means to do something else. This fact means a new opening at the horizon 
of thought to the existence of a social reality. 

 
Key words: interculturalism, intercultural education, anthropology, sociology, communication, 

multiculturality   



   

P A G I N A  3 4  G E O G R A F U L  

o obligaţie pe care emiţătorul trebuie să şi-o 
asume în momentul comunicării interculturale. 
Pentru ca indivizii să surprindă nuanţat dinamica 
actului de comunicare interculturală, trebuie să 
se faciliteze exerciţiul comunicării prin cultivarea 
proactivă a interacceptării prin intercunoaştere şi 
respectare în fapt a individualităţii fiecăruia, care 
va duce la încredere şi la acceptarea necondiţio-
nată. 

O adevărată provocare este poate aceea 
de a oferi experienţe de comunicare optimiza-
toare, care să permită ieşirea din sine şi deschi-
derea spre celălalt, ceea ce poate implica uneori 
lupta cu propriile prejudecăţi şi stereotipuri şi 
reconsiderarea acestora. Aceste experienţe re-
levante, ce permit autoanaliza şi autoresponsa-
bilizarea pentru ceea ce sunt şi ceea ce gân-
desc, îşi pierd din semnificaţie dacă şcoala nu 
facilitează formarea şi exersarea competenţelor 
de participare şi influenţare a vieţii comunitare. 

Comunicarea interculturală ne provoacă 
la anumite exigenţe: să construim o atitudine de 
învăţare şi acceptare a diversităţii, să arătăm 
respect pentru partenerii culturali, să ascultăm 
atent o altă persoană, să suspendăm discrimi-
nările şi prejudecăţile, să ne formăm compe-
tenţe lingvistice aşa încât să putem comunica în 
alte limbi, să învăţăm să ne adaptăm la situaţii 
noi. Este necesară o anumită perioadă de timp 
pentru acomodarea şi descoperirea valorilor noii 
culturi în vederea stabilirii unei ierarhii valorice 
în urma căreia să se poată stabili perspectiva 
noului spaţiu spiritual. Persoana care pătrunde 
într-un alt orizont cultural se va vedea confrunta-
tă cu un alt sistem de percepţie a realului, cu un 
ansamblu de viziuni culturale şi cu un mod diferit 
de relaţionare. De aceea, trebuie să se exploa-
teze simbolurile comune şi elementele culturale 
asemănătoare care pot facilita trecerea dintr-o 
lume cu valorile ei, în alta mai bogată şi mai per-
misivă la valorile eterogene. Elementele comune 
se pot converti în suporturi pentru catalizarea 
procesului de integrare. 

Aşadar, educaţia interculturală constituie 
o opţiune ideologică în societăţile democratice şi 
vizează pregătirea tinerilor ca viitori cetăţeni, în 
aşa fel încât ei să facă cea mai bună alegere şi 
să se orienteze în contextele multiplicării siste-
mului de valori. 

Probleme interetnice au existat din peri-
oade istorice anterioare, iar rezolvarea acestora 
a fost fie prin ignorare, fie prin impunerea asimi-
lării şi purificării etnice sau enclavizarea şi auto-
nomizarea pe criterii etnice. 

Tânăra generaţie trebuie să fie educată în 
aşa fel încât să suporte mutaţia şi diversitatea 
culturală necesară, atât pentru minoritari, cât şi 
pentru majoritari. De altfel, demarcaţia clasică 
între minoritari şi majoritari e tot mai dificil şi pe-

riculos de realizat. 
Se poate observa că în comunităţile pluri-

culturale cu etnii eterogene, unde se manifestă 
tensiuni interetnice, demersul intercultural trebu-
ie să se centreze pe scopuri terapeutice de înţe-
legere, convieţuire paşnică şi completare în mod 
constructiv. Cu siguranţă strategiile aplicate de 
către şcoală, biserică, diferitele organizaţii şi 
fundaţii culturale trebuie să participe activ pentru 
a implementa unele programe care în cele din 
urmă trebuie să ducă la buna convieţuire şi efort 
susţinut pentru bunăstare materială. 

Obiectivele specifice ale educaţiei inter-
culturale sunt: 

  dobândirea de cunoştinţe, privind cultu-
ra în general şi impactul acesteia asupra com-
portamentului individual şi de grup privind pro-
pria cultură sau alte culturi; 

  dezvoltarea deprinderii legate de viaţă 
într-o societate interculturală (conştientizarea 
propriilor determinări culturale, capacitatea de a 
relativiza punctele de vedere, abilităţi comuni-
caţionale şi de relaţionare); 

  formarea de atitudini: respect pentru 
diversitatea culturală, pentru identitatea culturii 
proprii şi a celorlalţi şi refuzul discriminării şi al 
intoleranţei; 

  stimularea participării, în sensul promo-
vării principiilor unei societăţi interculturale şi a 
combaterii discriminării şi a intoleranţei. 

Educaţia interculturală constituie o nouă 
manieră de manifestare a diversităţii şi dife-
renţelor. Abordarea interculturală nu se reduce 
la o prezentare cumulativă a unor cunoştinţe 
despre valorile altora, ci înseamnă cultivarea 
unor atitudini de respect şi de deschidere faţă 
de diversitate. Această atitudine se naşte printr-
o permanentă comunicare cu alţii şi printr-o ana-
liză atentă  faţă de propriile norme culturale.  

 
Istorie şi interculturalitate 

 
Interculturalitatea şi-a găsit expresia în 

geneza civilizaţiilor, prin contactele între civili-
zaţii, între religiile universale, între care şi creşti-
nismul, și prin naşterea şi evoluţia unor popoare, 
între care şi poporul român sau convieţuirea 
acestora cu alte etnii. Nu există în lume popor 
sau limbă pură. 

În opera ,,Studiu asupra istoriei”, Toynbee 
(1997) ajunge la concluzia că au existat în lume  
douăzeci şi una de civilizaţii, dintre care şapte 
sunt încă în viaţă, printre care cea egipteană, 
cea sumeriană şi cea minoică. Pe lângă socie-
tăţile civilizate, autorul identifică şi peste 650 de 
societăţi primitive, studierea cărora i-a permis să 
formuleze anumite legi. Din cele 21 de civilizaţii, 
câteva sunt atât de strâns legate între ele, încât 
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sunt greu de stabilit diferenţele. Societăţile soco-
tite primitive sunt la fel de vechi pe cât este nea-
mul omenesc, iar un element permanent şi fun-
damental de diferenţiere între societăţi primitive 
şi civilizaţii nu a putut fi stabilit (Toynbee 1997). 

Astfel, s-a constatat că această evoluţie, 
de la o condiţie statică, la o activitate dinamică,  
s-a efectuat într-un cadru organizat. 

 
Spaţii interculturale 

 
Statele universale, religiile universale și 

epocile istorice sunt factori care unesc între ele 
civilizaţii care pot fi atât contemporane, cât şi 
necontemporane în timp şi spaţiu. Statele 
universale sunt întotdeauna produse ale 
minorităţii creatoare, care constituie condiţia 
indispensabilă pentru instituirea şi menţinerea 
lor. 

Constituite ca state universale, toate au 
crezut în ,,mirajul nemuririi”, între ele numărându
-se şi Imperiul Roman. Acesta a fost considerat 
ca fiind înzestrat cu harul nemuririi, astfel că Si 
Tit Liviu scria despre ,,cetatea întemeiată pentru 
vecie”. Aceste imperii au supravieţuit într-adevăr 
prin statele succesorale, prin instituţii, prin limbile 
moderne care au avut la bază limba lor clasică, 
prin religie, prin popoarele sau comunităţile 
etnice păstrate.  

Francul Clovis, care a fost cel mai mare 
dintre toţi întemeietorii de state succesorale 
barbare în urma destrămării Imperiului Roman, a 
căpătat, îndată după convertirea sa la catolicism, 
titlul de proconsul şi însemnele consulare de la 
împăratul Anastasie care domnea în 
Constantinopol. Succesul lui Clovis se poate 
măsura prin aceea că nu mai puţin de 
optsprezece regi care au domnit în Franţa, ţară 
cucerită de el, au purtat în scurgerea vremii, 
numele regesc Louis (Ludovic), adică o variantă 
a numelui lui Clovis (Toynbee 1997). 

La fel ca și alte state universale, Imperiul 
Roman a creat şi a implantat instituţii care au 
dus la interculturalitate. 

Comunicaţiile se află în fruntea listei 
pentru că reprezintă instituţia cheie de care 
depinde existenţa însăşi a unui stat universal, 
fiind instrumente de control politic asupra 
statelor. Aceste legături imperiale vitale 
reprezintă în mare parte creații ale omului, cum 
sunt şoselele amenajate, dar includ şi căi de 
comunicaţie ,,naturale”, adică fluvii, mări, stepe, 
toate acestea neputând fi căi eficiente de 
comunicare dacă nu sunt controlate de autorităţi. 
Ele includ şi mijloacele de transport, care în 
multe cazuri au fost organizate în serviciul poştal 
imperial pentru menţinerea controlului asupra 
tuturor provinciilor. În acelaşi timp, un sistem de 
comunicaţie odată constituit, a fost folosit și de 

către alte populații, pentru care nu fusese 
constituit. Aceste cazuri au fost atât de 
numeroase, încât putem considera o asemenea 
tendinţă ca ilustrând o ,,lege” istorică. 
Comunicaţiile au dus în cele din urmă la o 
unificare de nivel global. 

Capitalele statelor universale au repre-
zentat întotdeauna aşezări prielnice pentru iradi-
erea tuturor varietăţilor de influenţă culturală.  

Limbaje şi scrieri oficiale. Statele uni-
versale îşi construiesc mijloace oficiale de comu-
nicaţie mentală şi un sistem vizual de comuni-
caţie. În aproape toate cazurile, un sistem vizual 
a luat forma însemnării limbii oficiale. Limba lati-
nă, ca limbă oficială a Imperiului Roman, a repur-
tat un triumf extraordinar în provinciile occidenta-
le ale imperiului şi în Dacia. În aceste provincii, 
după căderea Romei s-au format popoarele şi 
limbile neolatine existente astăzi: poporul şi lim-
ba italiană, franceză, spaniolă, portugheză şi  
română, care reprezintă cea mai preţioasă 
moştenire a Imperiului Roman.  

Dreptul. Statul universal trebuie să ţină 
seama de moştenirea juridică a statelor cucerite, 
atât în domeniul dreptului, cât şi în alte domenii. 
În Imperiul Roman, a trăi sub acţiunea dreptului 
roman era un privilegiu specific şi foarte preţuit al 
cetăţeniei romane. Extinderea progresivă a ce-
tăţeniei romane în mase tot mai largi de supuşi ai 
imperiului n-a ajuns la capătul ei decât în clipa 
promulgării edictului lui Caracalla, în anul 212 d. 
H. În prezent, principalii moştenitorii direcţi ai 
sistemului juridic roman trebuie căutaţi printre 
canoanele Bisericii creştin-ortodoxe răsăritene şi 
ale Bisericii creştin-catolice occidentale.  

Calendarele și moneda. Unităţile pentru 
măsurarea timpului, distanţei, lungimilor, volume-
lor, greutăţilor şi valorilor, constituie nevoi sociale 
indispensabile. Sistemele de circulaţie de acest 
gen sunt mai vechi decât statele organizate. 
Acestea devin probleme importante de soluţionat 
pentru state, de îndată ce acestea se constituie, 
cu atât mai mult această obligaţie având-o state-
le universale. Dintre toate felurile de măsuri stan-
dard, sistemul de măsurare a timpului este cel a 
cărui nevoie se resimte în mod deosebit. Din 
seria calendarelor cunoscute, ne este mai aproa-
pe calendarul iulian şi cel gregorian de astăzi. 
Iulius Cezar a impus pe cale dictatorială conclu-
ziile la care ajunseseră astronomii și a introdus 
calendarul ce-i poartă numele, care se apropia 
atât de mult de exactitatea astronomică încât a 
rămas în uz mai mult de un mileniu şi jumătate. 
Asocierea calendarelor cu religia este scoasă în 
relief de acelaşi calendar iulian. În secolul al  
XVI-lea, acesta rămăsese în urmă cu zece zile, 
aşa încât sarcina corectării acestuia şi-a luat-o 
Papa Grigore al XIII-lea, în 1582, de unde şi nu-
mele calendarului gregorian. Anglia protestantă l-
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a adoptat în anul 1752, iar România în 1919. În 
prezent, acesta este un calendar universal, folo-
sit de unele popoare în paralel cu cel propriu. 

Primul pas spre baterea şi răspândirea 
monedei a constat în alegerea unui anumit bun 
care să poată fi investit cu funcţia de mijloc de 
schimb şi prin aceasta să capete o valoare de 
circulaţie independentă de valoarea lui intrinse-
că, de folosinţă. Din punct de vedere comercial, 
au existat strânse legături între  
lumile egipteană, babilonică, siriacă şi elenă. În 
cadrul acestor legături, folosirea metalelor preţi-
oase ca măsură a valorilor, sub formă de bare 
uşor de cântărit, ajunsese să fie de uz curent, cu 
sute şi chiar mii de ani înainte ca guvernele anu-
mitor cetăţi greceşti de pe ţărmul asiatic al Mării 
Egee să ajungă să bată monedă în primele de-
cenii ale secolului al VI-lea î. H. De atunci, mo-
neda şi-a urmat drumul ei glorios în istorie.  
Cârmuirea romană a recunoscut rapid impor-
tanţa baterii unei monede de circulaţie universa-
lă - denarul - mai întâi republican şi apoi imperi-
al, care a unit ,,orbis romanus” în plan comerci-
al. Metodele moderne de a răspândi ştirile, mij-
loacele contemporane de propagandă, de la 
timbrele poştale, până la presă şi radio, îşi află 
corespondenţa în sistemul monetar imperial ro-
man, unde moneda şi-a dovedit marea şi unica 
ei capacitate ca mijloc de propagandă. 

Administraţia civilă. În decursul timpului, 
statele universale au adoptat soluţii foarte diferi-
te, chiar contrastante în ceea ce priveşte struc-
tura administraţiilor civile. În Imperiul Roman, 
pentru a constitui cadrele administrative, s-au 
folosit elementele transmise de moştenirea soci-
ală şi culturală a epocilor anterioare. Ulterior, în 
cadrul administraţiei civile romane s-a angajat 
ordinul ecvestru sau, cu alte cuvinte, clasa mijlo-
cie, care se îndeletnicea cu negoţul şi care a 
ajuns să câştige teren, atât pe seama lumii infe-
rioare, a sclavilor, cât şi pe seama aristocraţiei 
senatoriale. Biruinţa acestui ordin asupra rivali-
lor săi a fost îndreptăţită prin eficienţa şi cinstea 
desăvârşită cu care funcţionarii administrativi din 
ordinul ecvestru şi-au îndeplinit îndatoririle. Pro-
vinciile romane au fost administrate eficient, dar, 
cele care au beneficiat cel mai mult de pe urma 
sistemelor administrative imperiale romane, au 
fost bisericile, care au preluat acest model prin 
mai mulţi funcţionari deveniţi clerici şi mari pre-
laţi (Toynbee 1997). 

 
Creştinismul şi impactul său intercultural - 

Izvoarele istorice 
 
La fel ca toate marile religii (iudaismul, 

islamismul, hinduismul, budhismul), creştinismul 
se defineşte ca mare religie prin ponderea influ-

enţei istorice, originalitatea şi profunzimea me-
sajului său, precum şi prin numărul mare al 
adepţilor săi. Marile religii au modelat şi conti-
nuă să modeleze cultura universală a omenirii. 
Creştinismul a devenit în timp cea mai globală şi 
universală dintre toate marile religii care au apă-
rut în trecut în Orientul apropiat şi îndepărtat, iar 
influenţa sa a crescut, devenind tot mai mare.     

Creştinismul, ca expresie a interculturali-
tăţii, poate fi urmărit de la apariţia, dezvoltarea, 
afirmarea şi globalizarea sa până în prezent. 
Mediul în care a apărut a fost constituit de Impe-
riul Roman, unde exista un sentiment al unităţii 
omenirii sub o lege universală. Acest mediu a 
fost favorabil pentru primirea unei Evanghelii 
care proclama unitatea omenirii, căreia i se ofe-
rea salvarea din păcatul originar şi apartenenţa 
la Biserica creştină, cea a trupului lui Hristos. 
Această lume, relativ paşnică, ce beneficia de 
un sistem de drumuri excelente, a uşurat depla-
sarea primilor creştini dintr-un loc în altul, astfel 
că aceştia au putut predica Evanghelia oameni-
lor de pretutindeni.    

Imperiul Roman poate fi asociat cu mediul 
politic al creştinismului. Atena a fost cea care a 
ajutat la asigurarea unui mediu intelectual propi-
ce pentru propagarea Evangheliei. Romanii au 
fost cuceritorii politici ai grecilor, care, aşa cum 
spune poetul Horaţiu, i-au cucerit pe romani din 
punct de vedere cultural. Evanghelia universală 
avea nevoie de o limbă universală ca să poată 
avea un impact cât mai mare asupra lumii. Aşa 
cum engleza a devenit limba universală în lu-
mea modernă şi cum latina a devenit limba uni-
versală în lumea învăţaţilor medievali, tot aşa 
greaca a fost limba universală pentru lumea an-
tică. În Imperiul Roman, orice om cult cunoştea 
atât greaca, cât şi latina. Doar recent s-a desco-
perit că greaca Noului Testament a fost greaca 
omului de rând în timpul lui Iisus Hristos.  

Filozofia greacă a pregătit apariţia creşti-
nismului prin faptul că a distrus religiile mai 
vechi. În timpul venirii lui Iisus Hristos, filozofia 
greacă decăzuse, iar acest faliment a predispus 
minţile oamenilor spre o abordare mai spirituală 
a vieţii. Creştinismul a fost singurul capabil să 
umple golul din viaţa spirituală a vremii (Cairns 
1997). Contribuţiile religioase le includ atât pe 
cele ale grecilor şi romanilor, cât şi pe cele ale 
iudeilor. Dar, oricât de mari au fost contribuţiile 
Romei şi Atenei la creştinism, cele ale iudeilor 
ies în evidenţă ca ereditate a creştinismului: 
,,Creştinismul s-a dezvoltat în mediul politic al 
Romei şi a trebuit să facă faţă mediului intelec-
tual creat de gândirea greacă, dar legătura lui cu 
iudaismul a fost mult mai intimă. Iudaismul poa-
te fi considerat ca tulpina pe care să înflorească 
trandafirul creştinismului” (Cairns 1997: 35). 
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Cel care a oferit creştinismului Vechiul 
Testament a fost poporul evreu, datorită căruia 
mulţi prozeliţi evrei au putut trece de la iudaism 
la creştinism. Cărţile Vechiului Testament şi cele 
ale Noului Testament aveau să reprezinte litera-
tura de bază a Bisericii, întruchipată prin Biblie, 
cartea sfântă a creştinismului. Sinagoga a fost 
instituţia de mare folos pentru apariţia şi dezvol-
tarea creştinismului primar, aceasta făcând parte 
din viaţa evreilor. Sinagoga a fost locul în care 
apostolul Pavel, evreu prin origine, cunoscător al 
limbii greceşti şi cetăţean roman, a mers să pre-
dice în toate oraşele în care a ajuns în cursul 
călătoriilor sale misionare. Însuşi Iisus Hristos, ca 
orice evreu, s-a rugat rostind psalmi (pe cruce El 
a repetat psalmul 21, în care îşi exprima credinţa 
în Dumnezeu). Urmând exemplul lui Iisus Hris-
tos, creştinii reiau mereu psalmii compuşi de re-
gele David în rugăciunile publice ale Bisericii. 

 
Interculturalitatea în spaţiul românesc 

 
Singurul popor romanic european de ex-

presie religioasă creştin-ortodoxă este poporul 
român, iar prin aşezarea sa geografică acesta 
face legătura între civilizaţia occidentală şi cea 
orientală. 

Această civilizaţie românească şi-a             
construit de timpuriu un stil original de viaţă şi 
cultură, nu prin izolare sau închidere în sine, ci 
prin modul în care a ştiut să-şi trăiască destinul 
istorico-geografic, 
decurgând din situarea sa la confluenţa a două 
mari tipuri de civilizaţie: occidentală şi orientală, 
prin modul în care a ştiut să facă din acest lucru, 
precum şi din alte contacte sau impacte mai de 
durată, factori de creaţie culturală şi civilizație. 
Nobila sa plămadă  originară și împrejurările as-
pre ale vieţii i-au modelat caracterul, l-au ferit de 
şovinisme şi intoleranţe belicoase, conferindu-i în 
acelaşi timp o înaltă conştiinţă de sine, demnitate 
şi fermitate în apărarea intereselor sale funda-
mentale, a pământului strămoşesc și a însăşi 
fiinţei naţionale (Tănase 1995). 

Creativitatea şi originalitatea unei culturi 
nu constau în puritate etnică, ceea ce implică 
intoleranţă şi exclusivism, ci în capacitatea de 
asimilare şi reconstrucţie, în deschidere benefică 
faţă de adevăratele surse de creaţie arhetipală. 
De pe aceste poziţii au fost respinse excesele de 
orice fel - atât cele latinizant occidentaliste, cât și 
cele bizantine, orientaliste. Noi am fost şi suntem 
situaţi geografic şi istoric la confluenţa celor două 
lumi, împrejurare din care au decurs pericole şi 
frustrări, dar şi mari şanse pentru viitorul nostru, 
dacă ştim să preluăm ceea ce este mai bun şi 
mai corespunzător cu nevoile noastre, pentru o 
dezvoltare liberă. 

Făcând parte din Europa, aparţinând ca 
descendenţă spirituală Răsăritului, cultura şi isto-
ria noastră modernă şi-au îndreptat ciclic privirile 
spre Occident. Între Orient şi Occident, vocea 
românească sună inconfundabil.       

Pe teritoriul ţării noastre au existat întot-
deauna, pe lângă confruntări, tensiuni şi conflicte 
de tot felul, un dialog benefic al diferitelor forme 
de cultură, ceea ce presupune existența unor 
interinfluenţe, circulaţia de modele și impulsuri 
reciproce. Aceste interinfluenţe se pot constata 
încă de la începuturile statalităţii româneşti în 
construcţii de genul cetăţilor fortificate, al con-
strucţiilor civile sau în arhitectura religioasă. În-
suși Basarab I, întemeietorul de ţară, şi-a legat 
numele de asemenea ctitorii, între care strălu-
ceşte şi azi Biserica Sfântul Nicolae din Curtea 
de Argeş. Această ctitorie, evident de inspiraţie 
bizantină, a fost adaptată la condiţiile locale, care 
să marcheze gustul pentru frumos şi armonie şi 
să ilustreze totodată voinţa de independenţă a 
Ţării Româneşti.  

În Moldova, influenţele bizantine în artă se 
îmbină armonios cu trăsăturile locale, dând 
naştere stilului moldovenesc, specific în arhitec-
tura religioasă, reprezentat de capodoperele pic-
tate care extind această artă şi în exterior. Tehni-
ca şi arta picturii exterioare se păstrează la câte-
va biserici până azi, între ele strălucind Voro-
neţul, supranumit ,,Capela Sixtină” a Moldovei. În 
Transilvania, unde realitatea istorică a impus 
convieţuirea românilor autohtoni cu alogenii un-
guri, secui, saşi şi alte grupuri etnice mai restrân-
se, cultura reprezintă o expresie a interdepen-
denţelor în multiple forme, dimensiuni şi domenii. 

Pe teritoriul Ţărilor Române, apoi al Ro-
mâniei, s-au aşezat treptat și alte etnii care for-
mează în prezent minorităţile naţionale împreună 
cu cele menţionate mai sus, între care enume-
răm: bulgarii, turcii, ucrainenii, ruşii-lipoveni, po-
lonezii, slovacii, cehii, grecii, sârbii, evreii, ţiganii, 
armenii, albanezii, tătarii, croaţii şi italienii. În 
general, minorităţile s-au aşezat în teritoriul ro-
mânesc fie în legătură cu persecuţiile din proprii-
le ţări, de care au fugit, fie ca negustori, în urma 
unor conflicte interne sau în alte împrejurări.  

După cum se menţionează şi în Consti-
tuţie, cu modificările aduse prin referendumul din 
18-19 octombrie 2003, minorităţile naţionale do-
bândesc noi drepturi, inclusiv pe acelea de a-şi 
folosi limba maternă în administraţie şi justiţie. 
Din această perspectivă, politica României faţă 
de minorităţi poate constitui un exemplu pentru 
ţările vecine şi chiar pentru unele ţări occidenta-
le. Recomandările Consiliului Europei au contri-
buit şi ele la elaborarea acestei politici, dar şi la 
legitimarea educaţiei pentru minorităţi. 

În viitor, trebuie să se ţină cont de creşte-
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rea nivelului de internaţionalizare a populaţiei 
şcolare în spaţiul european, iar politica educaţio-
nală să nu mai admită discriminarea grupurilor 
minoritare faţă de cele majoritare. Numai astfel 
interculturalitatea se va realiza în mod paşnic şi 
egal pentru toţi. 
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Urbanizarea reprezintă un proces continuu, care provoacă regiunile dezvoltate, dar și pe 
cele în curs de dezvoltare, să găsească soluții de gestiune ale efectelor acestuia și de exploatare  
a avantajelor rezultate, pentru viitoare acțiuni de dezvoltare. În acest context, lucrarea "Geography 
of Growth: Spatial Economics and Competitiveness" dezbate procesul de creștere economică 
drept rezultat direct al urbanizării. Discuțiile și informațiile statistice se concentrează pe distribuția 
urbanizării și pe diferențieri teritoriale, pornind de la cercetări clasice, dar incluzând și cercetări ino-
vative, comparații la nivel global și studii de caz pentru a explica corelațiile curente dintre urbaniza-
re și creștere. Cele opt capitole ale volumului alcătuiesc un puternic studiu sintetic despre caracte-
risticile prezente ale urbanizării în țările dezvoltate și în cele în curs de dezvoltare, dar fac referire 
și la implicații pentru viitor. 

După o scurtă prefață, cartea începe direct cu primul capitol, care explică relația dintre urba-
nizare și inegalitate prin intermediul concentrării urbane și a activităților economice rezultând în 
aglomerații urbane. Activitatea economică tinde să se concentreze în anumite teritorii, iar deviațiile 
legate de primatul urban optim și de influența administrativă în localizarea activităților conduc la 
medii urbane negative. Soluțiile pentru reducerea primatului urban ar include democratizarea, des-
centralizarea fiscală și o bună infrastructură urbană la nivel național. Țările în curs de dezvoltare 
tind să controleze numărul orașelor principale prin limitarea migrației interne (mișcarea rural-urban) 
și a urbanizării.  

Pornind de la analiza modelelor centru-periferie, autorii propun o altă abordare pentru obți-
nerea creșterii economice – administrațiile ar trebui să valorifice avantajele furnizate de concentra-
rea spațială și să consolideze activitățile economice ducând la aglomerări urbane.  

Creșterea inegală și dezvoltarea inclusivă se completează reciproc prin integrare economică 
și mobilitatea forței de muncă și a capitalului către regiunile de dezvoltare rapidă. Geografia econo-
mică actuală aduce contribuții la cercetările economice prin faptul că analizează teritoriile și factorii 
care influențează localizarea activității economice.  

Capitolul al doilea analizează informațiile statistice furnizate de Organizația Națiunilor Unite 
privind urbanizarea, explică deficiențele acestor date (legat de diferențele dintre datele existente la 
nivel de țară și datele oficiale ale ONU) și propune metode alternative de măsurare a concentrării 
spațiale. Autorii consideră că indicele de aglomerare, folosind ca indicatori densitatea urbană, tim-
pul de transport și mărimea populației, reprezintă o soluție mai potrivită pentru a investiga așezările 
urbane  și impactul social, economic și de mediu al acestora. Comentariile autorilor revelează și 
anumite disparități în statistica privind nivelul global de analiză a urbanizării, disparități rezultate din 
tipologia orașelor realizată pe baza mărimii populației. 

Capitolul trei examinează densitatea economică în relație cu tranziția urbană și creșterea. 
Tendințele de creștere urbană în țările dezvoltate și în cele aflate în curs de dezvoltare evidențiază 
relația de simbioză dintre orașe de mărimi diferite. Orașul principal se conectează cu alte centre 
urbane și formează o arie metropolitană, în timp ce orașele secundare asigură funcții economice la 
nivel regional. Discuțiile din acest capitol se concentrează pe tipologia statelor derivată din indicele 
de aglomerare, calculat în raportul din 2009 al Băncii Mondiale (World Development Report). Den-
sitatea economică se diferențiază teritorial, iar rezultatele arată că inegalitățile survenite pe baza 
venitului și a nivelului de trai reprezintă o preocupare pentru prima etapă de urbanizare, la care se 
află țările în curs de dezvoltare, dar aceste inegalități scad odată ce procesul de urbanizare se ge-

GEOGRAPHY OF GROWTH: SPATIAL ECONOMICS AND COMPETITIVENESS 
Raj Nallari, Breda Griffith, Shahid Yusuf, The World Bank, Washington, D.C., 2012, 200 p. 
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neralizează. Țările dezvoltate pledează pentru beneficiile procesului de urbanizare prin reducerea 
disparităților rural-urban. Informațiile statistice evidențiază faptul că urbanizarea se manifestă diferit 
în țările în curs de dezvoltare față de țările dezvoltate, din cauza momentului diferit de început a 
procesului. Un alt subiect dezbătut în cadrul capitolului este dat de așezările informale, care repre-
zintă un important efect al procesului de urbanizare în țările în curs de dezvoltare. Autorii argumen-
tează că limitările legate de mărimea orașului, afectând sectorul de locuințe formale, favorizează 
dezvoltarea așezărilor informale. Creșterea economică în țările în curs de dezvoltare ar depinde de 
reducerea sprijinului administrativ oferit orașului principal, modificând contextul care favorizează 
apariția așezărilor informale și lăsând liberă migrația internă a populației.  

Capitolul al patrulea consideră specializarea urbană ca rezultat al concentrării spațiale econo-
mice în orașele de mărime mică și medie. Urbanizarea aflată în curs de desfășurare, specifică țări-
lor în curs de dezvoltare, se caracterizează prin existența unor orașe multispecializate, în timp ce 
teritoriile urbane din țările dezvoltate sunt înalt specializate. Specializarea teritorială, schimbarea 
structurală economică și globalizarea conduc la o nouă tipologie a orașelor, incluzând orașele cu-
noașterii, orașele creative, orașele globale și orașele verzi (eco). În acest capitol este detaliată fie-
care categorie urbană, iar apoi se aduc argumente pentru beneficiile stilului de viață specific medii-
lor urbane dense și diverse. 

Orașele inteligente reprezintă un alt tip de oraș apărut ca efect al caracteristicilor actuale ale 
urbanizării. În capitolul cinci, orașele inteligente sunt descrise ca surse de inovare, așa cum reiese 
din experiența mediului urban chinez, și explică politicile corelate de creștere. Industriile înalt tehno-
logizate, în conexiune cu activitatea de cercetare, au ca rezultat apariția orașelor inteligente. Autorii  
evidențiază faptul că orașele inteligente ar trebui să integreze patru forme de inteligență pentru un 
proces durabil de creștere: inteligența umană rezultată prin rețelele de cunoaștere; inteligența co-
lectivă a instituțiilor; inteligența producției industriale; și inteligența artificială a rețelelor digitale.  

În capitolul al șaselea se discută despre globalizare și influențele acesteia în crearea regiuni-
lor urbane globale. Existența clusterelor reflectă interacțiunile dintre orașele care se dezvoltă ca 
rezultat al progreselor din tehnologiile de informație, comunicare și transport. Regiunile urbane se 
caracterizează prin orașe mari, concentrare de activități economice, specializare, productivitate ridi-
cată și diversitate industrială.  Clusterele specializate sprijină creșterea economică, de aceea admi-
nistrațiile încearcă să le mărească distribuția teritorială.  Autorii dezbat de asemenea diferențele 
dintre acțiunea de a pune bazele unui cluster și acțiunea de a gestiona un cluster. Factorii care au 
ca rezultat apariția clusterelor de inovație includ: urbanizarea; educația puternică; creșterea mediu-
lui antreprenorial; creșterea economică; și o bună infrastructură de comunicații și de transport.  

Capitolul șapte cuprinde detalierea celor cinci factori care impulsionează procesul de urbani-
zare și creșterea economică. Tranziția demografică (mortalitate infantilă redusă, nivel crescut al 
speranței de viață la naștere, declin al fertilității), agricultura și industria înalt tehnologizate, localiza-
rea activităților economice și a inovării urbane constituie avantaje ale mediilor urbane ducând la 
amplificarea creșterii economice în cadrul procesului de urbanizare. Autorii explică și preocupări 
legate de orașele cărora le lipsește o gestiune bună a avantajelor urbane pe care le dețin. Acest tip 
de orașe este în schimb caracterizat de încercări de a combate efectele negative ale creșterii popu-
lației.   

În ultimul capitol sunt dezvoltate elementele care asigură succesul regiunilor metropolitane. 
Criteriile de îndeplinit în acest scop includ: 1. activitate industrială și clustere; 2. conectivitate; 3. 
compactare; 4. orașe inteligente; 5. guvernare bună; 6. durabilitate; 7. reziliență. Creșterea imedia-
tă, efectele globalizării și ale inovării, țintirea progresului, implementarea rapidă a politicilor, mediul 
social și urban inclusiv și stabil, reprezintă elementele care caracterizează regiunile metropolitane 
puternice și aduc argumente privind beneficiile urbanizării. 

Fiecare capitol al lucrării este completat cu note de subsol și referințe bibliografice detaliate, 
asigurând astfel un real suport pentru cercetări viitoare. Textul include grafice și table cu date statis-
tice pe care se bazează analiza sau care aduc informație în plus fiecărei subteme. Volumul se în-
cheie cu un set de anexe conținând indicatori la nivel de țară și aducând astfel noi subiecte de dez-
batere în legătură cu tema generală a creșterii economice în relație cu procesul de urbanizare.  

Cartea ar beneficia de pe urma unei revizuiri a textului care să excludă unele fragmente ce 
repetă idei în cadrul aceluiași capitol și care să adauge părțile de introducere și de concluzii genera-
le pentru a evidenția principalele rezultate ale cercetării și importanța lor în analiza mediilor urbane.  

"Geography of Growth: Spatial Economics and Competitiveness" completează literatura geo-
grafică de referință și atrage interesul cercetătorilor și planificatorilor urbani prin abordarea pozitivă 
a procesului de urbanizare și prin ideile inovative promovate în cadrul analizei.  

Dr. Mirela PARASCHIV 
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CONCEPT ȘI INTERPRETĂRI 
 
 Planificarea teritorială reprezintă o disci-

plină ştiinţifică cu caracter interdisciplinar şi 
practic aplicativ, care deşi are un statut destul 
de controversat în privinţa apartenenţei sale, 
referitor la conţinutul său părerile diverşilor spe-
cialişti (arhitecţi, arhitecţi-urbanişti, ingineri con-
structori, economişti, sociologi, demografi, jurişti, 
politicieni, geografi, etc.) sunt apropiate şi uneori 
identice. 

Pentru România, termenul cel mai utilizat 
pentru domeniul planificării teritoriale este acela 
de sistematizare. El este echivalent cu: 

- amenajarea teritoriului – utilizat de şcoa-
la franceză (l’amenagement du territoire); 

- physical planning – planificare teritorială 
(şcoala anglo-saxonă); 

- spatial organization – organizarea 
spaţiului sau a teritoriului (şcoala americană). 
(Cândea, Bran, 2001, p.82). 

În concepţia actuală, atât în documente 
de natură juridică, cât şi în studiile întreprinse de 
specialişti angrenaţi în acest domeniu, se utiliz-
ează noţiunea de amenajarea teritoriului, în con-
formitate cu definiţia dată de Carta Europeană a 
Amenajării Teritoriului (20 mai 1983, Torremoli-
nos, Spania). În această accepţiune amenajarea 
teritoriului este ”expresia spaţială a politicilor 
economice, sociale, culturale şi ecologice ale 
oricărei societăţi, care are drept scop o dezvol-
tare echilibrată a regiunilor şi organizarea fizică 
a spaţiului conform unei concepţii directoare, 
pentru a oferi omului un cadru şi o calitate a 
vieţii care să-i asigure înflorirea personalităţii 
sale”. 

Planificare conform Dicţionarului limbii 
române contemporane (Breban, 1980, p.442) 
reprezintă acţiunea de a întocmi un plan, de a 
programa o acţiune, a organiza, a coordona şi 
conduce după un plan. 

 Sistematizare (Idem, p.555) este o acţi-
une de ordonare, clasare după un anumit sistem 
(după anumite criterii). Mai înseamnă o îmbinare 
armonioasă a elementelor care alcătuiesc o lo-
calitate, o zonă cu o destinaţie anumită. Este o 
ramură a urbanisticii care se ocupă cu proiec-

tarea şi reorganizarea pe baze ştiinţifice a locali-
tăţilor. Prin această definiţie se propune, de fapt, 
viziunea arhitecţilor-urbanişti conform căreia 
sistematizarea reprezintă o ramură a urban-
ismului. 

Denumirea de planificare teritorială 
provine, aşa cum s-a menţionat, din limba eng-
leză (physical planning). De fapt sensul cu-
vântului este acelaşi ca şi în limba română. În 
Dicţionarul de sinonime The Oxford Minirefer-
ence Thesaurus (1992), la pag.383 sunt 
menţionate ca sinonime pentru cuvântul plan-
ning următoarele: arrangement (aranjament, 
acord, plan), design (proiect, plan), drafting 
(redactare, proiectare), forethought (plan, 
plănuire), organization (organizare, organizaţie), 
preparation (pregătire, preparare), setting up 
(cadru, decor), thinking out (concepţie). 

În Dicţionarul de Geografie Umană 
(1999), la pag.240 – 241 se precizează 
următoarele definiţii: 

 Plan de amenajare a teritoriului – plan 
ce include elemente principale de amenajare şi 
echipare a unui teritoriu, într-un anumit scop. 

Planificare regională este o formă particu-
lară de acţiune ce implică planificarea unor ele-
mente şi acţiuni, economice şi fizice, aplicată la 
scară supraurbană, dar în acelaşi timp sub-
naţională. Această ultimă definiţie impune ca 
prezentă relaţia dintre planificarea teritorială şi 
ceea ce se conturează, în prezent, ca ştiinţa 
regională. 

Sistematizarea teritoriului (Idem, p.292) – 
proces de organizare şi remodelare complexă a 
structurilor teritoriale şi a localităţilor, în scopul 
asigurării cadrului optim necesar desfăşurării 
activităţilor umane şi ridicării permanente a 
standardului de viaţă. Este sinonim cu plan de 
amenjare complexă a teritoriului. 

De fapt conţinutul noţiunii de sistema-
tizare (planificare), atât din punct de vedere 
lingvistic, cât şi ştiinţific este reflectat (sau re-
spectă) de cuvântul de origine latină systema 
(asociere logică, raţională a unor elemente pe 
baza un criterii prestabilite). 

Într-o lucrare a urbanistului francez Gas-
ton Bardef („Petit glossaire de l`urbanism”, 1946, 
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Paris) sistematizarea este definită ca parte com-
ponentă a urbanismului. În viziunea unor sociolo-
gi de la jumătatea secolului XX sistematizarea 
teritoriului reprezintă organizarea economică a 
spaţiului geografic, cu scopul punerii în valoare a 
resurselor naturale pentru a satisface necesităţile 
unei populaţii. 

În România sistematizarea a fost numită, 
în perioada anilor `30-`40 de către Cincinat 
Sfinţescu, „superurbanism”, cu referire la teritori-

ul naţional sau „urbanism regional” (teritorii mai 
mici, cu mai multe aşezări). Imediat după cel de-
al doilea război mondial s-a numit sistematizare 
teritorială, iar ulterior sistematizarea teritoriului 
(Legea nr.58/1974 privind sistematizarea teritori-
ului şi localităţilor urbane şi rurale). 

  
Planificare strategică. Acest concept poate fi 

abordat prin alăturarea celor doi termeni  – pla-

nificare şi strategie  – ca un proces managerial 

Fig.1 – Conceptul de planificare strategică  

(Sursa: Tălângă C. et. al.,2010) 
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ce are drept scop menţinerea şi dezvoltarea 

unei corespondenţe reale între obiectivele de 

dezvoltare a societăţii, resursele sale şi opor-

tunităţile, dar şi riscurile oferite de mediul încon-

jurător acesteia. Procesul presupune elaborarea 

unei viziuni  de dezvoltare pe baza cunoaşterii 

realităţilor, stabilirea priorităţilor, formularea 

politicilor publice şi a planului de acţiune, elabo-

rarea bugetului, urmate de monitorizarea şi eval-

urea realizării obiectivelor. Planificarea strate-

gică presupune stabilirea unor obiective pe ter-

men mediu şi lung şi include aspecte fizice, fi-

nanciare şi instituţionale (Fig.1). 

Planificarea strategică spaţială poate fi 

interpretată ca o parte componentă a planificării 

strategice, cu o natură dinamică, scopul fiind 

realizarea unei dezvoltări spaţiale durabile şi 

echitabile. Este un proces spaţial care pre-

supune coordonarea actorilor şi a instituţiilor în 

medii aflate în continuă schimbare, fragmentate, 

astfel încât să împuternicească şi să motiveze 

actorii cheie şi să furnizeze un cadru decizional 

pentru managementul schimbărilor spaţiale. 

 La nivelul Uniunii Europene obiectivul 

principal al planificării strategice spaţiale este 

stipulat în Schema de Dezvoltare a Spaţiului 

Comunitar (1999) şi care prevede iniţierea unei 

dezvoltări durabile şi echilibrate a teritoriului eu-

ropean. Aceasta a determinat câteva activităţi 

de planificare strategică spaţială la diferite 

nivele: comunitar, transnaţional / naţional, re-

gional/local. 

Strategiile de dezvoltare economică nu 

pot fi pur economice. Există cel puţin trei compo-

nente majore care au implicaţii asupra econo-

miei şi anume: 

 Sfera socială, cu referire la: nivelul de 

trai, ocupare (limitarea şomajului), sănătate, ed-

ucaţie. Nu poate exista dezvoltare economică 

durabilă şi controlabilă în condiţii de convulsii 

sociale. De asemenea, investiţia în educaţie es-

te o necesitate a oricăror obiective economice 

indifent de termenul de realizare. Reducerea 

diferenţelor în privinţa standardului de viaţă pre-

supune obligatoriu o creştere a productivităţii 

muncii. 

Sfera tehnologică. Strategia tehnologică 

trebuie să cuprindă nivelurile tehnice către care 

se va tinde - structurat şi diferenţiat pe 

subramuri şi domenii; modul lor de agregare, 

strategia atingerii acestor niveluri - prin transfer 

de tehnologie, prin concepţie şi realizări proprii, 

asigurarea infrastructurilor specifice aferente şi 

în special integrarea tehnologicului în economic. 

 Sfera ecologică. Pe primul plan este 

influenţa asupra sănătăţii propriei populaţii, dar, 

sub aspect economic, este necesar ca mărfurile 

să corespundă exigenţelor ecologice inter-

naţionale pentru a nu crea bariere în creşterea 

exporturilor sau pentru turism. 

 Strategia dezvoltării economice este 

indisolubil legată de anumite componente ale 

strategiei politice. 

Strategiile de dezvoltare spaţială sunt 

strâns corelate cu cele din domeniul economic şi 

social şi vizează: restructurarea reţelei de 

naţionale de localităţi, optimizarea raportului din-

tre distribuţia spaţială a oraşelor şi satelor, 

reechilibrarea structurilor spaţiale (naţionale şi 

regionale) prin dezvoltare policentrică, dezvol-

tarea infrastructurii majore de transport şi a in-

frastructurii de informaţie şi comunicare. 

 Toate aceste principii şi concepte con-

turează obiectivele generale ale planificării teri-

toriale, implicit a celor ce vizează amenajarea 

concretă a teritoriului (Ionaşcu, 2002, p.10): 

dezvoltarea social-economică echilibrată a 

teritoriului prin controlul creşterii regiuni-

lor aglomerate şi dezvoltarea unor regi-

uni defavorizate şi racordarea lor la cir-

cuitele economice şi culturale; 

 ameliorarea calităţii vieţii; 

 gestiunea raţională a resurselor naturale şi 

umane inclusiv protecţia mediului; 

utilizarea raţională a terenurilor. 

 
PRINCIPII ȘI METODE APLICATE ÎN PLANIFI-

CAREA TERITORIALĂ STRATEGICĂ 

 

Principii applicate în Planificării terito-

rială strategică. Principiile, conform 

definiţiilor unanim acceptate de specialişti, sunt 

elemente fundamentale, legi care guvernează 

realitatea obiectivă sau pe cea subiectivă. În 

condiţiile în care planificarea teritorială este o 

disciplină ştiinţifică, o activitate practică (tehnică 

administrativă), dar şi o politică de dezvoltare 

regională echilibrată şi de organizare a spaţiului, 

principiile care stau la bază sunt rezultatul inter-

disciplinarităţii abordării teritoriului.  

Dintre acestea pot fi considerate ca princi-
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 pii operaţionale chiar principiile cu care operează 

geografia ca ştiinţă, cu menţiunea că unele au 

specific geografic:  principiul repartiţiei spaţiale, 

principiul cauzalităţii, principiul integrării geo-

grafice, principiul istorismului, principiul regional-

ismului, principiul ecologic, principiul sociologic şi 

principiul antropic (Donisă, 1977). 

Principiul repartiţei spaţiale stabileşte în 

mod clar că orice fenomen sau proces geografic 

are o anumită poziţie spaţială în limitele mediului 

geografic. Precizarea poziţiei are o importanţă 

deosebită deoarece aceasta are influenţă asupra 

caracteristicilor fenomenului şi influenţează 

relaţiile acestuia (fenomen, component sau pro-

ces) cu alte componente aflate în imediata 

vecinătate. De aceea se precizează întotdeauna 

poziţia pe Glob, dar şi poziţia faţă de mari unităţi 

geografice (forme majore de relief, oceane, mări, 

fluvii). Când există mai multe fenomene geo-

grafice de acelaşi tip este necesară precizarea 

arealului pe care acestea sunt repartizate. În mod 

extrem de simplu acest principiu se poate rezuma 

doar la întrebarea: UNDE se petrece un feno-

men? În practica analizei unui teritoriu, urmată de 

o prognoză de dezvoltare a acestuia, este clar că 

acest principiu îşi găseşte aplicabilitatea deoarece 

procesele şi fenomenele necesită o delimitare 

clară a poziţiei geografice, a impactului acesteia 

asupra lor.  

Principiul cauzalităţii precizează că orice 

fenomen sau proces care se petrece în mediul 

geografic are una sau mai multe cauze. Este un 

principiu care decurge din succesiunea cauză-

efect. Depistarea cauzei sau a cauzelor care de-

termină un anumit proces poate fi simplă sau de-

osebit de complexă. În cazuri complexe se face 

apel la metode matematice care permit analiza 

exactă a legăturilor din fenomene. În mod simplu 

principiul se reduce la întrebarea DE CE ? 

Principiul integrării geografice precizează 

că fiecare fenomen sau proces din mediul geo-

grafic trebuie analizat şi încadrat într-un ansamblu 

de elemente aflate în interacţiune. Acesta este de 

fapt principiul organizării sistemice a mediului geo-

grafic, în care fiecare component are aceeaşi or-

ganizare sistemică fiind integrat într-un sistem de 

rang superior. 

Principiul istorismului cere ca orice feno-

men să fie studiat prin prisma evoluţiei sale în 

timp. Numai aşa se pot descifra şi explica carac-

terele actuale ale unor procese geografice şi toto-

dată se pot preciza tendinţele de evoluţie. 

Principiul regionalismului permite cuno-

aşterea faptelor geografice în condiţionarea lor, 

rezultată dintr-o anumită configuraţie a elemen-

telor naturale şi social-economice ce se manifestă 

în interacţiunea lor, pe un anumit teritoriu.  

Principiul ecologic constă în recunoaşterea 

legăturilor dintre vieţuitoare, inclusiv omul, şi me-

diul natural. 

Principiul sociologic are în vedere rolul pe 

care îl joacă factorii sociali în evoluţia şi repartiţia 

geografică a proceselor şi fenomenelor. 

Principiul antropic presupune evaluarea 

activităţii umane ca element de transformare a 

mediului natural, dar şi a societăţii umane.   

În mod practic, la nivelul Uniunii Europene, 

aceste principii se regăsesc formulate în docu-

mentul de bază “Carta Europeană a Amenajării 

Teritoriului” (1983), în care se specifică: 

„Amenajarea teritorial/spaţială conferă o ex-

primare geografică a politicilor economice, 

sociale, culturale şi ecologice ale societăţii”, 

scopul final fiind crearea unui mediu de viaţă 

care să permită dezvoltarea personalităţii umane 

„în spaţii proiectate la scară umană”. 

Indiferent de modul cum este privită ame-

najarea teritoriului scopul final este cel menţionat 

anterior la care se adaugă cele 4 condiţii esen-

ţiale, ce pot fi ridicate la rangul de principii, şi 

care sunt respectate şi trebuie să fie respectate: 

„Amenajarea teritorial/spaţială trebuie să fie 

democratică, cuprinzătoare, funcţională şi 

orientată pe termen lung”. 

Deci, orice activitate care vizează organi-

zarea unui teritoriu - analitică şi practică - trebuie 

să fie cuprinzătoare sau globală, ceea ce 

înseamnă că teritoriul trebuie privit ca un ansam-

blu sistemic, iar toate politicile (seturi de măsuri 

şi activităţi structurate în mod coerent pentru 

atingerea unor obiective) sectoriale sunt înca-

drate într-o viziune unitară. 

Al doilea principiu este cel al funcţionalităţii 

în sensul păstrării culturii locale, a intereselor şi 

valorilor comunităţilor umane. Funcţionalitatea 

trebuie să fie privită şi prin prisma consolidării 

funcţiei (funcţiilor) specifice ale unui teritoriu pre-

cum şi prin modul de inter-relaţionare cu terito-

riile limitrofe şi cu cele superioare din punct de 

vedere ierarhic. 

Orientarea activităţii pe termen lung este 

obligatorie pentru desemnarea tendinţelor de 

evoluţie. Planificarea teritorială este, deci, pro-

spectivă. 
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 Principiul democratic presupune partici-

parea populaţiei în dubla sa calitate de benefi-

ciar şi realizator al proiectelor de dezvoltare.  

Acţiunea reală de dezvoltare teritorială a 

Uniunii Europene s-a concretizat prin adoptarea 

în anul 2000, la Hanovra, a documentului intit-

ulat Principii directoare pentru dezvoltarea terito-

rială durabilă a teritoriului european, în care sunt 

sptipulate următoarele principii: 

· Promovarea coeziunii teritoriale prin in-

termediul unei dezvoltari socio-economice echili-

brate şi prin creşterea competitivităţii.  

· Stimularea dezvoltării generate de 

funcţiunile urbane şi îmbunătăţirea relaţiilor din-

tre oraşe şi sate.  

· Promovarea unor condiţii de accesibili-

tate mai echilibrate.  

· Facilitarea accesului la informaţii şi cu-

noaştere.  

· Reducerea degradării mediului.  

· Valorificarea şi protecţia resurselor şi a 

patrimoniului natural.  

· Valorizarea patrimoniului cultural ca fac-

tor de dezvoltare.  

· Dezvoltarea resurselor energetice şi 

menţinerea securităţii.  

· Promovarea turismului durabil şi de cali-

tate.  

· Limitarea preventivă a efectelor catastro-

felor naturale.  

Aceste principii se regăsesc şi în alte doc-

umente elaborate de Uniunea Europeană pre-

cum şi în cele care vizează planificarea teritori-

ală la nivel naţional. Se remarcă utilizarea unor 

concepte (idei generale care reflectă realitatea) 

care stau la baza întregii viziuni a Uniunii Euro-

pene aşa cum sunt cele de coeziune, competi-

tivitate şi dezvoltare durabilă. 

Metode aplicate în Planificarea teritori-

ală strategică. Pentru transpunerea în practică 

a unor proiecte de dezvoltare teritorială este 

necesară o bună cunoaştere a realităţii actuale, a 

dinamicii teritoriului în toată complexitatea sa, 

pentru a găsi soluţiile corecte de rezolvare a unor 

probleme şi disfuncţionalităţi şi pentru a utiliza la 

maxim favorabilităţile şi oportunităţile existente, 

cu limitarea pe cât posibil a riscurilor impuse de 

mediul extern. Acest proces complex de cer-

cetare trebuie să beneficieze de multiple metode 

şi tehnici specifice ştiinţelor şi disciplinelor care 

concură la procesul de planificare teritorială. 

Din cadrul acestor metode ne vom referi, 

pe scurt, la cele specifice geografiei, precum şi la 

două metode complexe de analiză: SWOT şi 

LFA. 

 Metodele specifice geografiei pot fi adop-

tate şi ca metode de analiză teritorială, dat fiind 

faptul că teritoriul este parte componentă şi su-

port al sistemului geografic.   

Metodele cele mai utilizate în studiile geo-

grafice sunt (Erdeli şi colab., 2000): metoda in-

ductiv-deductivă, metoda analizei şi sintezei, 

metoda istorică, metoda cartografică, metoda 

statistico-matematică, metoda modelării. Alături 

de acestea se cuvin a fi menţionate şi două pro-

cedee larg răspândite şi anume: observaţia şi 

descrierea geografică.  

Metoda inductiv-deductivă a fost introdusă 

în secolul XVII. Ea este o îmbinare a două 

metode. Metoda inductivă se bazează pe cuno-

aşterea realităţii geografice concrete. Pe baza 

studiului unor elemente singulare se încearcă, 

logic, să se generalizeze. În metoda deductivă se 

porneşte de la generalizare şi pe calea deducţiilor 

logice se caracterizează un element singular. 

Spre exemplu pentru studiul unei zonei montane, 

prin metoda inductivă se constată prezenţa unor 

înălţimi diferite, pante accentuate, o reţea de ape 

bogată, o vegetaţie de pădure de conifere ş.a. Pe 

această bază se poate generaliza că regiunile 

montane sunt înalte, bine împădurite, cu ape 

curgătoare bogate ş.a.  

Metoda analizei şi sintezei este, de ase-

menea, o metodă compusă (metoda analizei şi 

metoda sintezei). Metoda analizei constă în 

descompunerea în părţi componente a pro-

ceselor şi fenomenelor geografice cu scopul cu-

noaşterii lor în amănunt, pentru a înţelege me-

canismele de desfăşurare, precum şi relaţiile care 

se stabilesc cu alte părţi sau procese. Este evi-

dent că această metodă este în cele mai multe 

cazuri o metodă mentală. Metoda sintezei este 

metoda inversă de recompunere a proceselor şi 

fenomenelor şi se completează cu metoda ana-

lizei. Cele două metode sunt specifice atât geo-

grafiei, cât şi altor ştiinţe. 

Metoda istorică decurge din principiul istor-

ismului şi stipulează că orice proces sau fenomen 

geografic poate fi înţeles şi explicat prin evoluţia 

sa atât în timp cât şi în spaţiu. 
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Metoda cartografică este o metodă specific 

geografică, dar este utilizată şi de alte ştiinţe 

pentru reprezentarea unor elemente. Această 

metodă se foloseşte atât pentru cunoşterea 

faptelor geografice, dar şi pentru reprezentarea 

grafică a caracteristicilor acestora cunoscute ca 

urmare a utilizării celorlalte metode.  

Metoda statistico-matematică permite utiliz-

area formulelor şi a calculelor matematice pentru 

prelucrarea observaţiilor, a înregistrărilor de date 

referitoare la procesele şi fenomenele studiate. 

Este o metodă care permite măsurarea cu exacti-

tate a acestora, precum şi realizarea unor corelaţii 

specifice teoriei sistemice. 

Metoda modelării permite realizarea materi-
ală sau mentală a unui model (element care imită 
realitatea) cu scopul înţelegerii evoluţiei sale. 
Această metodă este legată şi de metoda experi-
mentală, o metodă mai puţin uzitată în domeniul 
geografiei, dat fiind faptul că este foarte greu să 
realizezi experimente în natură sau în cadrul soci-
etăţii umane.  

În practica curentă se folosesc şi metode 
complexe de analiză şi prognoză, introduse rela-
tiv recent: analiza SWOT şi analiza LFA. 

 Analiza SWOT este o metodă relativ 
uşor de aplicat în condiţiile în care cantitatea de 
informaţii referitoare la un teritoriu este mare, iar 
metoda este puternic ancorată în realitate şi per-
mite analiza unor tipuri diverse de unităţi terito-
riale cu grade diferite de dezvoltare. La origine 
această metodă a fost aplicată pentru prima dată 
de cercetători de la Universitatea Harvard în do-
meniul planificării strategice a afacerilor. 

Denumirea SWOT provine de la 
acronimele cuvintelor englezeşti: Strengths 
(puncte tari sau atuuri), Weaknesses (puncte 
slabe), Opportunities (oportunităţi) şi Threats 
(ameninţări, riscuri). Din denumire rezultă că ex-
istă un mediu intern - care are anumite puncte 
tari, dar şi puncte slabe - şi un mediu extern, 
care poate oferi mediului intern oportunităţi, dar 
şi riscuri ce pot favoriza şi respectiv restricţiona 
procesul de dezvoltare. 

Analiza SWOT permite depistarea rapidă 
a unor disfuncţionalităţi şi a unor direcţii favorabi-
le de evoluţie. Principalele etape care trebuiesc 
respectate într-o astfel de analiză îşi găsesc 
aplicarea în relizarea documentaţiilor de ame-
najare a teritoriului, elaborate în cadrul pro-
cesului de planificare teritorială. Pe scurt aceste 
etape sunt: 

- analiza globală a teritoriului care pre-

supune cunoaşterea structurilor de ansamblu şi 
a mecanismelor care au condus la formarea lor; 

- individualizarea disfuncţionalităţilor, prin 
definirea şi ierarhizare lor; 

- descrierea disfuncţiilor permite definirea 
completă a acestora pentru a înţelege modul de 
acţiune (localizarea, determinarea frecvenţei, 
demarcarea zonei de influenţă); 

- analiza disfuncţiilor reprezintă etapa prin 
care se prelucrează toate datele, însoţită de o 
ierarhizare a cauzelor care le generează; 

- identificarea soluţiilor constă în individu-
alizarea şi selectarea alternativelor viabile de 
soluţionare a disfuncţiilor, punctual de pornire 
fiind acela al unei analize a cauzelor şi deter-
minarea corectă a factorilor determinanţi. Aceas-
ta presupune acordarea unei atenţii deosebite 
elementelor restrictive, dar a celor de favorabili-
tate, cu scopul valorificării atuurilor şi a limitării 
apariţiei unor riscuri; 

- implementarea constă în transpunerea în 
practică a soluţiilor, pe baza unui ca-lender şi a 
existenţei prealabile a unui cadru instituţional 
adecvat; 

- monitorizarea şi evaluarea reprezintă 
condiţii logice şi obligatorii pentru realizarea obi-
ectivelor propuse, acestea contribuind şi la o 
gestionare eficientă acţiunilor întreprinse. 

Analiza SWOT, privită în general şi în ca-
drul concret al unei abordări a teritoriului, are în 
vedere dezvoltarea ca principal obiectiv. Pentru 
aceasta este însă necesară atât analiza dis-
funcţiilor, la care ne-am referit anterior, cât şi a 
favorabilităţilor (punctelor tari sau atuurilor) şi a 
modalităţilor prin care acestea pot fi puse în 
valoare, fiind luate în considerare oportunităţile, 
dar şi riscurile existente, la un moment dat. 
(Ianoş, 2000). 

Din punct de vedere metodologic se reco-
mandă a fi urmărite cele 4 elemente care consti-
tuie şi denumirea acestei metode: 

-Individualizarea fiecărui atuu în raport cu 
importanţa sa în contextul stării actuale şi al dez-
voltării viitoare şi plasarea sa pe o scară con-
venţională pentru a se reuşi o ierarhie cât mai 
realistă a atuurilor. 

-Depistarea punctelor slabe (inclusiv a 
unor elemente restrictive) în funcţie de efectele 
negative induse (direct sau indirect) şi 
poziţionarea lor pe o scară convenţională. 
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-Evaluarea oportunităţilor care pot favori-
za dezvoltarea sau menţinerea stării actuale a 
unui teritoriu şi ierarhizarea lor în funcţie de 
gradul de influenţă pozitivă. 

-Listarea riscurilor în funcţie de probabili-
tatea lor de apariţie şi de capacitatea lor de per-
turbare a procesului de dezvoltare, evident pe o 
scară convenţională. 

 Scara convenţională folosită pentru ier-
arhizarea celor 4 elemente poate varia între 0 şi 
10 0-100 în funcţie de complexitatea teritoriului 
supus analizei. 

 Concluziile rezultate pot fi sintetizate cu 
ajutorul unei diagrame SWOT. 

 Se remarcă, din cele expuse succinct, 
că această metodă are un caracter operativ şi 
conferă o capacitate sporită de fundamentare a 

unor decizii, cu condiţia ca elementul subiectiv 
să nu altereze procesul. Analiza LFA. Ne-
număratele deficienţe întâlnite astăzi în planifi-
carea teritorială se reflectă în rezultatele 
neaşteptate, negative, ale proiectelor de dezvol-
tare. LFA (Logical Framework Approach) a 
apărut ca un instrument în conectarea dintre 
planificarea proiectelor şi managementul aces-
tora, ca un instrument de îmbunătăţire a calităţii 
proiectelor, prin rolul pe care îl are în planifi-
carea obiectivelor orientate.  

În esenţă, metoda este o cale de structu-
rare a principalelor elemente ale unui proiect, de 
reliefare a legăturilor logice dintre inputuri, activi-
tăţi planificate şi rezultate aşteptate.  

În definirea conceptului LFA este im-
portant a distinge o anumită ierarhie a obiective-
lor, activităţilor, inputurilor şi outputurilor. Astfel, 
o situaţie prezentă poate fi proiectată în viitor, 
dacă ţinem cont de faptul că obiectivul de dez-
voltare are la bază atingerea unui obiectiv inter-
mediar. Impactul obiectivului de dezvoltare se 
resimte la o scară mult mai mare sau la un do-
meniu foarte larg. Obiectivul intermediar are la 
bază rezolvarea unei situaţii la nivel de me-
zoscară sau la nivelul unui domeniu ceva mai 
restrâns, dar deficitar. Pentru rezolvarea 
acestuia sunt importante activităţile. Ori, pentru 
ca activităţile să se poată desfăşura este nevoie 
de fluxuri de intrare şi evident fluxuri de ieşire, 
ultimele contribuind decisiv la schimbarea pre-

conizată a situaţiei prezente. 
Ipotezele care stau la baza unei analize 

având la bază conceptul LFA se pot rezuma la 
următoarele: 

 - dacă există inputuri, atunci se pot der-
ula activităţi; 

 - dacă activităţile se desfăşoară, atunci 
în mod sigur vor fi fluxuri de ieşire; 

 - dacă există produse, fluxuri de ieşire 
atunci obiectivul intermediar prognozat poate fi 
realizat; 

 - întregul proces care s-a desfăşurat, 

Fig.2 - Diagrama SWOT 
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având la bază această succesiune de operaţiuni 
poate să conducă la realizarea în totalitate a 
obiectivului de dezvoltare.  

externi şi fiecare dintre elementele majore 
ale proiectului. 

Principalii paşi care pot fi urmăriţi în re-
alizarea unei analize LFA sunt următorii: 

- identificarea tuturor părţilor interesate. 
Realizarea unui proiect presupune în primul 
rând contactarea tuturor instituţiilor, grupurilor şi 
indivizilor interesaţi în promovarea unor ase-
menea proiecte. Participarea tuturor părţilor re-
zidă din necesitatea ca realizarea obiectivelor să 
acopere nevoile societăţii.  

- analiza problemelor. Pe baza in-
formaţiilor disponibile este analizată situaţia ex-
istentă, sunt identificate problemele majore şi 
relaţiile cauzale dintre acestea, care vor fi 
prezentate într-un arbore-problemă care pre-
supune individualizarea cauzelor şi efectelor 
directe, analiza şi validarea acestora, după ajus-
tările de rigoare. 

-analiza obiectivelor. Arborele problemă 
este transformat într-un arbore al obiectivelor, 
reprezentând soluţiile viitoare ale problemelor şi 
analizate ca atare. Această operaţiune pre-
supune reformularea tuturor componentelor ar-
borelui problemă într-o manieră pozitivă, dezira-
bilă. Ca urmare pot fi revăzute unele aprecieri 
asupra stării, pot fi şterse unele obiective care 
apar neconforme cu realitatea sau pot fi adău-
gate altele noi. În final se stabilesc noile relaţii 
prin conectarea obiectivelor respective. 

- analiza alternativelor. În esenţă acest 
pas presupune acceptarea analizei alternative-
lor, identificarea opţiunilor alternative, evaluarea 
fezabilităţii acestora şi agrearea unei strategii a 
proiectului. În selectarea opţiunilor alternative se 
elimină obiectivele care nu sunt dorite şi cele 
care sunt înlocuite de alte proiecte în domeniu. 
Apoi se efectuează o analiză a fezabilităţii difer-
itelor alternative şi alegerea uneia dintre acestea 
ca strategia proiectului. In evaluarea alternative-
lor se au în vedere criterii tehnice, financiare, 
economice, instituţionale, sociale, de mediu. 

- identificarea principalelor elemente ale 
proiectului. Odată aleasă strategia proiectului, 
principalele elemente derivate de la obiectivele 
arbore şi transferate în prima coloană verticală a 
matricei proiectului. Principalele elemente ale 
proiectului sunt: obiectul de dezvoltare, obiec-
tivul intermediar, output-urile, activităţile şi input-
urile. Obiectivul de dezvoltare reprezintă ţinta 
principală pe termen lung a proiectului, iar obi-
ectivul imediat efectele aşteptate ale proiectului 
propus pentru beneficiarii direcţi pe termen 
scurt. Ca regulă clară se impune sublinierea 
faptului că nu trebuie fixate mai mult de un obi-

ectiv imediat, pentru a nu dispersa resursele. 
Output-urile sunt obiective de rang inferior, care 
reprezintă în fapt viaţa proiectului respectiv. 
Acestea trebuie să fie conectate direct cu obiec-
tivul imediat, care va avea rolul de reper de con-
trol al obiectivelor respective. Activităţile sunt 
privite ca procese, cu efecte importante asupra 
structurii de bază şi strategiei proiectului. Input-
urile sunt formate din fonduri financiare, person-
al şi bunuri. 

-depistarea şi analiza factorilor externi. 
Pornind de jos în sus factorii externi, pot fi 
derivaţi din arborele obiectiv, consideraţi ca şi 
condiţii pozitive, facilitând legăturile dintre difer-
itele nivele. Semnificaţia factorilor externi trebuie 
să fie evaluată prin prisma şanselor de succes 
al proiectului. Controlul semnificaţiei factorilor 
externi are în vedere eliminarea unora dintre cei 
care nu sunt importanţi pentru realizarea proiec-
tului şi evaluarea pe etape a rolului lor în derula-
rea acestuia. Dacă participanţii la o astfel de 
analiză ajung la concluzia că unul din factorii 
externi este important, dar în realitate acesta 
este considerat un factor ucigaş, atunci proiectul 
trebuie schimbat sau complet renunţat la el. 

-verificarea modului de atingere a obiec-
tivelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectului se 
face pe baza unui set de indicatori care 
măsoară gradul de îndeplinire a obiectivelor fix-
ate. Indicatorii respectivi trebuie să răspundă la 
întrebări de tipul: pentru cine, cât de mult, cât de 
bine, până când şi unde.  

 În sinteză, principalele stadii în dezvol-
tarea unui proiect sunt:  

- identificarea proiectului,  
- studiu de fezabilitate,  
- desemnarea proiectului,  
- planificarea detaliată,  
- monitorizarea,  
- reactualizarea proiectului şi evaluarea.  

 
OBIECTIVE, FAZE ŞI ETAPE ÎN PROCESUL 

DE PLANIFICARE TERITORIALĂ  
STRATEGICĂ 

  
Caracteristicile generale ale planificării spaţiale 
europene sunt: 

- existenţa unei legislaţii specifice;  
- responsabilităţi la toate nivelurile admin-

istrative ;  
- competenţe diferenţiate; 
- relaţii ierarhizate între nivelurile terito-

riale;  
- existenţa de planuri structurale/

directoare şi planuri obligatorii/reglementatoare; 
- existenţa unei corespondenţe a 

planurilor; 
- procedura de actualizare ciclică a 
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planurilor;  
- participarea populaţiei; 
- planurile, ca instrument şi suport al 

politicilor specifice;  
- integrarea economică, socială, ecologică 

şi spaţială. 
Din analiza comparativă a situaţiilor ex-

istente la nivelul statelor componente ale Uniunii 
Europene rezultă următoarele: 

Amenajarea teritorial/spaţială are o di-
mensiune europeană, dat fiind faptul că unele 
probleme depăşesc cadrul naţional, iar rezol-
varea lor depinde de cooperarea şi integrarea 
statelor. 

Caracteristicile sistemelor administrative 
precum şi condiţiile social-economice şi de me-
diu sunt factori care influenţează şi de care se 
ţine cont în cadrul amenajării teritoriului. 

Există o preocupare pentru o dezvoltare 
socio-economică echilibrată a regiunilor. 

Se încurajează procesul de creştere a 
calităţii vieţii locuitorilor. 

Gestionarea resurselor naturale şi pro-
tecţia mediului se realizează prin aplicarea unor 
strategii care să reducă diferenţele dintre cere-
rea crescută de resurse naturale şi necesitatea 
conservării lor. 

Folosirea raţională a terenurilor reprezintă 
o preocupare de bază. 

Realizarea obiectivelor amenajării terito-
riale la nivel regional reprezintă o problemă 
politică care reflectă dorinţa de integrare, coor-
donare şi cooperare a autorităţilor implicate. 

Există o coordonare şi o cooperare la ni-
vel decizional şi financiar între autorităţile situate 
pe paliere diferite (local, regional, naţional şi 
european) pentru realizarea unor proiecte de 
amenjare teritorială.  

  
 

DOCUMENTE EUROPENE CU IMPACT 
ASUPRA PROCESULUI DE PLANIFICARE 

TERITORIALĂ STRATEGICĂ 
 

Documentul “Europa 2000”  - Principii 
directoare pentru dezvoltarea teritorială durabilă 
a Continentului european este semnificativ pen-
tru ilustrarea pe de o parte a conştientizării la 
nivelul structurilor de conducere europene a 
necesităţii eliminării disparităţilor, şi pe de altă 
parte pentru prezentarea unui algoritm de sta-
bilire a politicilor de dezvoltare la nivele spaţiale 
inferioare. Acest document a fost elaborat de 
« Conferinta europeana a Ministrilor responsabili 
cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT) ». 

 Principiile unei politici de amenajare 
durabilă pentru Europa. Principiile directoare 
se sprijină pe «Carta europeana a amenajarii 

teritoriului» (Carta de la  Torremolinos, 
1983). Aceasta conţine principii pentru politicile 
naţionale şi europene care  contribuie la o mai 
bună organizare teritorială a şi la o rezolvare a 
problemelor teritoriale care depăşesc frontierele 
naţionale : 

 Promovarea coeziunii teritoriale prin 
intermediul unei dezvoltări socio-economice 
echilibrate şi de îmbunătăţire a competiti-
vităţii. Deciziile şi investiţiile cu efecte terito-
riale se orientează prin raportare la un model de 
dezvoltare policentrică, atât la nivel european 
cât şi la nivel national şi regional. Aceasta pre-
supune ca atractivitatea, în materie de investiţii 
economice, a metropolelor europene şi a 
oraşelor-porţi va trebui să fie îmbunătăţită,  iar 
cea a regiunilor slab structurate va trebui să fie 
întarită. Acest ultim aspect  se referă, în special, 
la regiunile industriale vechi şi la regiunile rurale. 
În acest scop, regiunilor şi municipalităţilor 
trebuie să li se dea posibilitatea să practice o 
politică activă a amenajării teritoriului.  

 Încurajarea dezvoltării generate de 
funcţiunile urbane şi de îmbunatăţirea re-
laţiilor dintre oraşe şi sate. Sistemele urbane 
şi funcţiunile urbane, inclusiv centrele urbane de 
mărime mică şi mijlocie din regiunile rurale, 
trebuie să fie dezvoltate astfel încât accesul re-
giunilor rurale la funcţiunile urbane să fie 
înlesnite. Constituirea şi întărirea reţelelor de 
oraşe ameliorează complementaritatea între 
oraşe, creşte sinergiile şi economiile de scară, 
favorizează specializarea şi determină beneficii 
prin intermediul concurenţei economice, evitând 
totodată obstacolele. 

 Parteneriatele urban-rural au de jucat un 
rol din ce în ce mai important, mai ales în dome-
niul unei structuri echilibrate a armăturii urbane, 
al dezvoltarii reţelelor de transporturi  publice,  al 
revitalizării şi diversificării economiei zonelor  
rurale, al creşterii productivităţii infrastructurilor, 
al dezvoltării spaţiilor de agrement pentru popu-
laţia urbană, al protecţiei şi valorificării patrimo-
niului natural şi cultural.  

 Promovarea unor condiţii de accesibi-
litate mai echilibrate. Realizarea rapidă a 
reţelei paneuropene de transport este condiţia 
indispensabilă a unei bune accesibilităţi macro-
spaţiale în interiorul continentului european şi ea 
trebuie consolidată. Acordurile realizate în ceea 
ce priveste conceperea reţelelor vor trebui, după 
caz, să fie verificate şi completate din punct de 
vedere al amenajării teritoriului.  

 O politică de amenajare mai echilibrată 
din punct de vedere regional trebuie să asigure 
o mai bună interconexiune a oraşelor mici şi 
mijlocii, ca şi a spaţiilor rurale şi a regiunilor in-
sulare, la principalele axe şi centre de transport 
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 (căi ferate, autostrăzi, porturi, aeroporturi, centre 
intermodale) şi eliminarea carenţelor în materie 
de legături intraregionale. Accesibilitatea regio-
nală trebuie să fie ridicată prin eliminarea verigi-
lor lipsă intraregionale. Datorită creşterii perma-
nente a fluxurilor de trafic, este o necesitate 
dezvoltarea de strategii integrate care iau în 
considerare diferitele moduri de transport şi, în 
acelaşi timp, imperativele amenajării teritoriului.  

 Facilitarea accesului la informaţie şi 
cunoaştere. Apariţia societăţii informaţionale 
este astăzi fenomenul cel mai semnificativ al 
remodelării societîţii globale şi a structurilor sale 
teritoriale. O atenţie deosebită trebuie acordată 
tuturor regiunilor pentru ca accesul la informaţie 
să nu fie limitat de constrângeri fizice sau de 
altă natură. Ar trebui realizate îmbunătăţiri ale 
reţelelor de telecomunicaţii iar tarifele nu ar 
trebui sa fie prohibitive. Ar trebui promovate 
conexiunile la nivel naţional şi regional între fur-
nizorii de informaţie şi utilizatorii potenţiali, cum 
ar fi parcurile tehnologice, centrele de transfer 
tehnologic, institute de cercetare şi formare etc. 
Crearea de bănci de date regionale în linie 
(produse, instrucţiuni, turism etc.) va trebui sa 
fie favorizată pentru a înlesni comunicarea ex-
ternă a regiunilor ca şi interconexiunile lor cu 
economia globală. 

 Reducerea degradării mediului. Pro-
blemele de mediu care decurg dintr-o coordo-
nare insuficientă a politicilor sectoriale sau din 
deciziile locale trebuie să fie anticipate şi contra-
carate. În această perspectivă, politica de ame-
najare trebuie să acorde o atenţie deosebită 
practicilor agricole şi silvice cu impact mai mic 
asupra mediului natural, promovării sistemelor 
de transport şi de energie care să favorizeze 
mai mult mediul înconjurător, regenerarea zone-
lor urbane degradate şi reabilitarea acestora, 
regenerarea mediului din zonele afectate de 
activităţi industriale poluante şi de vechile zone 
militare, ca şi controlului sub-urbanizării. 

 Valorificarea şi protecţia resurselor şi 
patrimoniului natural. Resursele naturale 
contribuie nu numai la echilibrul ecosistemelor, 
dar şi la atractivitatea regiunilor, la valoarea lor 
recreativă şi la calitatea generală a vieţii. Aces-
tea trebuie, în consecinţă, să fie protejate şi va-
lorificate. 

 Strategiile integrate pentru gestiunea re-
surselor de apă trebuie să includă protecţia ape-
lor  de suprafaţă şi a apelor subterane, controlul 
activităţilor agricole în materie de fertilizare şi 
irigare, tratamentul apelor uzate etc. Alimen-
tarea cu apă a unei regiuni îndepărtate ar trebui 
să fie avută în vedere doar atunci când resur-
sele locale sunt insuficiente sau inexploatabile şi 
când posibilităţile locale de păstrare a apei au 
fost epuizate. În materie de protecţie a calităţii 

apelor potabile din pânzele freatice este esenţial 
să se stabilească o corespondenţă între expan-
siunea reţelelor de alimentare cu apă cu cele de 
eliminare a apelor uzate (reţele de canalizare şi 
staţii de tratare). 

 Amenajarea teritoriului are de asemenea 
ca sarcină să contribuie la reconstituirea reţele-
lor ecologice. În acest context, trebuie acordata 
o atenţie deosebită spaţiilor şi suprafeţelor sen-
sibile şi de mare valoare ecologică (zone umede 
etc.). Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie 
identificate diverse elemente ecologice cum ar fi 
zonele de  proximitate naturală, resursele de 
apă, climatele terapeutice, zonele industriale 
dezafectate care trebuie amenajate.  

Valorificarea patrimoniului cultural ca 
factor de dezvoltare. Valorificarea patrimo-
niului cultural (care creşte atractivitatea regio-
nală şi locală pentru investitori) pentru turism şi 
populatie, este un factor important de dezvoltare 
economică şi contribuie astfel în mod semnifica-
tiv la întărirea identităţii regionale.  

 Dezvoltarea resurselor energetice şi 
menţinerea securităţii. Amenajarea teritori-
ului sustine promovarea resurselor de energie 
regenerabile ca sisteme coerente în teritoriu şi 
„respectuoase” cu mediul, cât şi completarea 
reţelelor de transport a energiei la nivel paneu-
ropean.  

Promovarea unui turism de calitate şi 
durabil. Amenajarea teritoriului trebuie să 
aibă în vedere utilizarea ocaziilor de dezvoltare 
care decurg din turism, mai ales în cazul regiuni-
lor defavorizate.   
Limitarea preventivă a efectelor catastrofelor 
naturale. Catastrofele naturale, cum ar fi cu-
tremurele de pământ, uraganele, inundaţiile, 
avalanşele, alunecările de teren etc. sunt cauza, 
în fiecare an în Europa, a unor pagube consid-
erabile cu consecinţe grave pentru viaţa şi 
sănătatea persoanelor, pentru economie, pentru 
structurile urbane şi pentru peisaje.  

 
* * * 

 
Articol elaborat în sprijinul promovării  

     Proiectului  POSDRU/156/1.2/G/141260 :  
 

,,Promovarea inovării și asigurării calității în 
domeniul dezvoltării teritoriale inteligente 

prin elaborarea unui program de studii  
interdisciplinare de masterat” 
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Dezvoltarea de ansamblu a societății este 

un proces complex influențat de o multitudine de 

factori naturali, social-culturali, demografici,       

economici, politici, aflați într-o strânsă interacțiu-

ne sub semnul fenomenului ireversibil al globali-

zării. 

Din punctul de vedere al planificării și 

amenajării teritoriului, atât la nivel european cât 

și național, se constată o preocupare crescândă 

pentru orașe, pentru procesul de urbanizare și 

relațiile reciproce dintre mediul urban și cel rural, 

dat fiind rolul determinant al orașelor în structu-

rarea și organizarea teritoriului. 

Dincolo de rolul amintit anterior, adminis-

trațiile publice locale din localitățile urbane au 

obligația de a asigura creșterea standardului de 

viață al locuitorilor prin gestionarea corespunză-

toare a teritoriului în concordanță cu proiectelor 

de dezvoltare ce vizează interesele esenţiale ale 

amenajării regionale şi naţionale (Carta Euro-

peană a Amenajării Teritoriului, 1983). 

În documentul  european menționat, cu-

noscut și sub denumirea „Carta de la Torremo-

linos”, se recunoaște contribuția orașelor/

zonelor urbane la dezvoltarea Europei, dar care 

prezintă „probleme de controlare a creşterii”. De 

aceea este necesară o activitate sistematică de 

implementare a planurilor de dezvoltare, scopul 

final fiind îmbunătățirea condițiilor de viață. 

Pe de altă parte pentru atingerea acestui 

scop sunt necesare și realizarea unor studii de 

fundamentare, pe diverse domenii care să stea 

la baza elaborării propriu-zise a planurilor de 

urbanism. De aceea sunt necesare dobândirea 

următoarelor cunoștințe: 

- Cunoaşterea conceptelor generale din 

domeniul geografiei şi a celor specifice planifică-

rii teritoriale. 

- Cunoaşterea etapelor cercetării pe teren 

a proceselor şi fenomenelor geografice şi a im-

pactului acestora asupra structurilor teritoriale.  

- Cunoaşterea şi înţelegerea tuturor struc-

turilor specifice comunităţilor umane. 

- Cunoaşterea şi înţelegerea caracteristi-

cilor spaţiului urban (structuri teritoriale, funcţio-

nale şi de polarizare), dar și a celui rural, în apa-

rență, mai simplu. 

 Se adaugă apoi necesitatea ca specia-

liștii din domeniu să posede o serie de abilități: 

- Crearea unei baze de date statistice, 

cartografice şi bibliografice. 

- Prelucrarea şi  interpretarea datelor sta-

tistice. 

- Corelarea informaţiilor obţinute în labo-

rator cu cele de pe teren. 

- Abilitatea de a lucra cu instrumente sta-

tistice şi cartografice. 

- Abilitatea de lucra în GIS.  

- Sintetizarea rezultatelor şi întocmirea de 

rapoarte. 

 Toate acestea se pot realiza prin prisma 

unei atitudini care să demonstreze o capacitate 

de informare şi aprofundare a celor mai noi con-

cepte  din domeniile geografiei, sociologiei,          

planificării teritoriale şi din domenii conexe şi 

complementare. 

 În final elaboratorii trebuie să facă dova-

da următoarelor competențe: 

Capacitate de cunoaştere şi analiză deta-

liată a fenomenelor şi a proceselor specifice 

unei Unități Administrativ-Teritoriale (U.A.T.) 

Capacitate de a selecta indicatorii rele-

vanţi pentru caracterizarea proceselor şi feno-

menelor studiate. 

Capacitatea de interpretare a dinamicii şi 

a corelaţiei dintre structurile spațiului urban sau 

rural 

Capacitate de prognoză, construirea unei 

strategii şi a politicilor integrate a  proceselor şi 

fenomenelor abordate. 

Pentru realizarea acestor deziderate          

Proiectul POSDRU: „Inovarea și creșterea  

calității în învățământul superior geografic 

prin dezvoltarea unor ghiduri ca instrumente 

metodologice și didactice în domeniul            

planificării și dezvoltării teritoriale”, repre-

zintă un sprijin real pentru studenții și absolvenții 

specializărilor Geografie și Planificare Terito-

rială. 

 

CUNOȘTINȚE ȘI ABILITĂȚI ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII ȘI  
DEZVOLTĂRII TERITORIALE 

mirellanae@yahoo.com 

Conf. univ. dr.  Mariana NAE 
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