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 În raport cu situaţia corespunzătoare 
pentru fiecare situaţie în parte, problematica 
apariţiei şi dezvoltării învăţământului superior 
geografic clujean a fost abordată, cu diferite 
prilejuri, de către unii dintre slujitorii instituţiei 
menţionate, între aceştia înscriindu-se George 
Vâlsan (1922, 1924), Teodor Onişor (1968), 
Tiberiu Morariu (1971, 1973), Grigor P. Pop 
(1994, 1999, 2000) etc., la acestea alăturându-
se, cu puţin timp în urmă, o lucrare 
cuprinzătoare cu privire la caracteristicile de 
bază ale învăţământului universitar geografic 
din oraşul de pe Someşul Mic (Gr.P.Pop, 2007). 
 Problematica avută în vedere, în 
evoluţia şi dezvoltarea sa, în cei 90 de ani de 
existenţă, se caracterizează prin două perioade 
nete de specificitate, respectiv 1919-1947 şi 
1948-2009.  

 
1. PERIOADA 1919-1947 

 
 Făurirea României Mari a condus la 
necesitatea reorganizării învăţământului de toate 
gradele, inclusiv a celui superior, în provinciile 
geografico-istorice româneşti din centrul şi vestul 
ţării (Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş), 
astfel încât s-a trecut foarte repede – 12 mai 
1919 – la preluarea de către Universitatea din 
Cluj a instituţiei deţinută până atunci de către 
Statul ungar şi trecută în proprietatea Statului 
român. Treptat, după această dată, s-a 
desfăşurat un complex de acţiuni care au permis 

deschiderea cursurilor universitare începând cu 
toamna anului respectiv, între acestea înscriindu-
se şi înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe, alături de 
celelalte trei ale Universităţii clujene (Drept, 
Medicină, Litere şi Filozofie), cu mai multe secţii: 
Matematică, Fizică, Chimie, Ştiinţe Naturale şi 
Geografie.  
 Ca şi în situaţia celorlalte ştiinţe din cadrul 
Universităţii Daciei Superioare, Geografia a fost 
favorizată în apariţia şi dezvoltarea sa la noua 
universitate clujeană de o anumită experienţă 
câştigată de către catedrele de Geografie de la 
universităţile din Bucureşti (1900, sub conducerea 
savantului Simion Mehedinţi) şi Iaşi (1904, sub 
cea a lui Ştefan Popescu), care au reuşit să dea 
personalităţi de valoare deosebită pentru 
învăţământul şi cercetarea geografică de mai 
târziu, între aceştia înscriindu-se şi George 
Vâlsan, cel care avea să fie întemeietorul şcolii 
geografice (venit de la Universitatea din Iaşi, în 
anul 1919 şi plecat, apoi, în anul 1929, la 
Universitatea din Bucureşti, după care în 1935 
trece la cele veşnice). La un an după instalarea la 
Cluj a lui G. Vâlsan, Institutul de Geografie al 
Universităţii din Cluj (I.G.U.C.), condus ca director 
de către G. Vâlsan, îl primeşte în rândurile sale pe 
năsăudeanul Vasile Meruţiu (cu studii 
universitare la Cluj, unde a şi obţinut titlul de 
doctor în Geografie, în 1904, după care în anul 
următor a trecut în România, unde a îndeplinit 
diferite funcţii). Din 1929, după plecarea lui G. 
Vâlsan la Bucureşti, a îndeplinit şi funcţia de  

Prof.univ.dr. Grigor P. POP 
grigor@geografie.ubbcluj.ro 

ŞCOALA GEOGRAFICĂ CLUJEANĂ LA ANIVERSAREA A 
90 DE ANI DE ACTIVITATE (1919-2009) 

 Cluj Geographical School at its 90th Anniversary (1919-2009). Written in a generalized 
synthesis, these notes are focused on the essential aspects regarding the founding and development of the 
geographical higher education, in the most important city of Transylvania, Cluj-Napoca. During these 90 
years of geographical activity, there are two distinct periods that can be remarked: the first one between 
1919-1947 and the second one between 1948-2009, each of them with specific elements of the social-
economic systems. Regarding the first period of time, it can be noticed that the Romanian higher education 
system, including the geographical studies, was at its beginnings in the city located on the Someşul Mic 
River. Trained experts, who came from Iaşi and Bucharest, contributed to the foundation and development 
of this educational process. In chronological order, they were the well-known geographers George Vâlsan 
and Vasile Meruţiu, joined in 1921 by the famous geographer Emm. de Martonne, who played an important 
part in placing the geographical study in Cluj-Napoca to a superior level, both regarding the teaching 
process and the scientific research. His well-known research campaign, which took place in summer and 
autumn of 1921, was well detailed in the works of the Geographical Institute of Cluj University. The second 
period, between 1948 and 2009, is mainly characterized by a vast complexity, due, on one hand, to a longer 
period of time, more than double than the above-mentioned period, and secondly, due to the controversial 
and complex social political evolution. However, all these improved the teaching process as well as the 
scientific research. 
 Key words: Geographical school, Cluj-Napoca, Romania 
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director al Geografiei clujene, până în  anul 1943, 
când a încetat din viaţă, în refugiul de la  
Timişoara ( L.I.G.U.C., vol. VII, 1942, p. 475-477). 
Cele două personalităţi de frunte ale Geografiei 
din Cluj au avut un rol fundamental în 
desfăşurarea unei activităţi didactice şi de 
cercetare ştiinţifică de înaltă valoare sub toate 
aspectele, dovada de necontestat stând drept 
mărturie, între altele, cele şapte  volume din 
Lucrările Institutului de Geografie al 
Universităţii din Cluj (L.I.G.U.C.), apărute în 
perioada 1922-1942, urmate apoi de vol. VIII, care 
a văzut lumina tiparului în anul 1947.  
 În perioada începutului de activitate, 
Secţia de Geografie a fost organizată în două 
catedre, prima de Geografie Generală şi 
Umană, sub conducerea prof.   G. Vâlsan, iar a 
doua de Geografie Descriptivă şi a României, 
condusă de către prof. V. Meruţiu, alături de 
cele două personalităţi desfăşurându-şi 
activitatea, în anul 1921, asistenţii  Romulus 
Vuia şi Aurelian Florinescu şi preparatorii 
Ioachim Rodeanu şi Ioan Silaghi.  
 Predarea Geografiei, în conformitate cu 
concepţia elaborată de către G. Vâlsan, avea loc în 
cadrul unor cicluri de cursuri, unul dintre acestea având 
în vedere Geografia Generală, care cuprindea: 
Principii de Geografie sau Introducere în Geografie, 
Pământul corp ceresc, apoi Atmosfera, Hidrosfera, 
Litosfera, Biosfera (Biogeografia), urmate de Geografia 
Umană, Geografia Politică şi Geografia Economică. În 
al doilea ciclu, care avea în vedere aspectele de 
Geografie Regională, se urmărea întregul complex de 
probleme privitoare la Geografia României şi Geografia 
Continentelor, predarea acestora fiind făcută, în 
consecinţă, pe baza principiilor regionale, foarte bine 
dezvoltate de către şcoala geografică franceză încă de 
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale 
secolului  XX. Alăturat disciplinelor geografice, 
studenţii trebuiau să urmeze, la alegere, 
aproximativ timp de un an, aşa numitele 
discipline secundare, fie din domeniul Ştiinţelor 
Naturale sau al Matematicii, fie din cel al Istoriei.  
 Urmare a acestei noi direcţionări a 
Geografiei, în cadrul Institutului de Geografie de 
la Universitatea din Cluj, absolvenţii aveau 
posibilitatea să-şi însuşească o temeinică 
pregătire pentru activitatea din învăţământul 
preuniversitar, în acelaşi timp şi pentru a pune 
bazele cercetării ştiinţifice din domeniul 
Geografiei, mai ales pentru cele patru provincii 
româneşti ce au intrat în componenţa României 
Mari (Transilvania, Banat, Crişana şi 
Maramureş), care până la vremea respectivă nu 
s-au bucurat de atenţia cuvenită în privinţa 
cunoaşterii geografice.  

 Ca o concluzie de maximă generalizare, 
se poate face afirmaţia că Geografia de la 
Universitatea din Cluj a fost dominată, de 
departe, în perioada primului său sfert de 
activitate, de două personalităţi distincte, 
respectiv George Vâlsan şi Vasile Meruţiu,  
celor doi alăturându-se, în mod treptat, spre 
mijlocul şi sfârşitul primei etape, respectiv cea de 
apariţie şi consolidare a Geografiei de pe 
Someşul Mic (1919-1947), alte cadre didactice 
de valoare deosebită: Sabin Opreanu, Tiberiu 
Morariu, Ştefan Manciulea, Laurian Someşan, 
Gheorghe Pop etc.  
 În ceea ce-l priveşte pe G. Vâlsan, este 
de subliniat faptul că în întreaga perioadă de zece 
ani cât a stat la Cluj, el şi-a continuat cu strălucire 
activitatea didactică şi ştiinţifică, reuşind să aşeze 
Geografia din noul centru universitar al ţării pe 
baze moderne, afirmată atât în ceea ce priveşte 
pregătirea de cadre didactice pentru învăţământul 
preuniversitar, cât şi în domeniul cercetării 
ştiinţifice. Pentru grăbirea procesului de realizare 
a acestui important deziderat, a fost ajutat 
substanţial de către fostul său mentor de la 
Sorbona, Emm. de Martonne, care a susţinut 
Geografia de la Cluj printr-o activitate nemijlocită, 
din acest punct de vedere demne de menţionat 
fiind cursurile predate la Institutul de Geografie din 
Cluj în primăvara anului 1921, precum şi 
conducerea importantei campanii de excursii 
geografice din vara şi toamna aceluiaşi an, 
desfăşurate în trei etape, prima în Masivul Bihor 
(15-25 iulie), a doua în Masivul Banatic (1-17 
august) şi a treia (26 august-11 septembrie) în 
Alpii Bucovinei şi împrejurimi, Colinele Moldave 
din dreapta şi stânga Prutului şi în Munţii Dobrogei 
Septentrionale. La această primă mare campanie 
de excursii geografice în România, realizată cu 
diferite posibilităţi de transport (pe jos, călare, cu 
automobilul, trenul şi vaporul), au participat, pe 
lângă cadrele didactice ale Institutului de 
Geografie din Cluj, profesorul M. David şi 
asistenţii Marinescu şi Gh. Năstase de la 
Universitatea din Iaşi, asistentul V. Mihăilescu de 
la Universitatea din Bucureşti, profesorii secundari 
S. Opreanu şi N. Dragomir, precum şi alte 
persoane interesate în pregătirea de cercetare 
ştiinţifică a diferitelor compartimente de pe 
teritoriul României

1)
. 

 Cu cele trei mari personalităţi ale 
Institutului de Geografie: G. Vâlsan, V. Meruţiu  
 
1) Emm. de Martonne, Excursion géografiques de 
l’Institut de Géographie de l’Université de Cluj , en 
1921, Résultats scientifiques în L.I.G.U.C., vol. I, 
1922, p. 47-211 + Rez. în limba română, p. 216-295. 

file:///E:/Cristian/2010/Geograful_1_2010/Pop.doc#_ftn1#_ftn1
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şi S. Opreanu s-a încheiat o etapă semnificativă 
în fondarea şi dezvoltarea Geografiei din oraşul 
de pe malul Someşului Mic, aceştia având un 
rol fundamental în formarea a numeroase 
generaţii de geografi şi în aşezarea cercetării 
geografice din aceste părţi de ţară pe baze 
europene corespunzătoare etapei respective. 
De asemenea, în cercetarea geografică au 
reuşit să adune şi să încurajeze formarea altor 
personalităţi, între aceştia remarcându-se: R. 
Vuia, Şt. Manciulea, N. Dragomir, N. Butură, L. 
Someşan, Mara N. Popp etc.  
 După G. Vâlsan, V. Meruţiu şi S. 
Opreanu, Geografia de la Universitatea din Cluj a 
fost slujită de către o altă personalitate 
reprezentativă a Geografiei româneşti – Tiberiu 
Morariu – cel care şi-a început cariera 
universitară în anul 1929 şi a dus-o, cu deosebite 
reuşite până în anul 1973, când a devenit profesor 
consultant. Este al doilea năsăudean care s-a 
dedicat învăţământului superior clujean şi 
cercetării geografice din România, aducând 
contribuţii semnificative la aşezarea Geografiei pe 
noi trepte de dezvoltare, începând chiar cu al 
patrulea deceniu al secolului XX şi mai cu seamă 
în perioada de după cel de-al Doilea Război 
Mondial.  
 Desigur, în dezvoltarea Geografiei de la 
Universitatea din Cluj, în perioada 1919-1947,    
s-au înregistrat salturi semnificative în ceea ce 
priveşte activitatea didactică, cu sublinierea, 
însă, motivată de altfel de specificitatea etapei 
respective, că numărul studenţilor ce urmau 
pregătirea în Geografie era încă redus, situaţie 
ce caracteriza şi personalul didactic. Pentru 
exemplificare, notăm că în anul universitar 1929-
1930 erau înscrişi, la toate secţiile Facultăţii  de 
Ştiinţe, abia 625 de studenţi, faţă de 1500 câţi 
erau la Facultatea de Drept. Datorită acestui fapt 
nu se putea realiza o aprofundare a multora 
dintre disciplinele predate studenţilor, astfel încât 
pregătirea viitorilor geografi rămânea la un nivel 
destul de general.  
 Ca şi în situaţia întregii universităţi, 
Institutul de Geografie a fost obligat, în anul 
1940, în urma Dictatului de la Viena, să 
părăsească oraşul de pe Someşul Mic. O parte a 
institutului a plecat în refugiu la Timişoara, 
instalându-se în clădirea Timiş-Bega, iar altă 
parte, care deservea Secţia de Geografie cu 
Istorie, a activat la Sibiu (1940-1942), după care 
şi aceasta a fost transferată la Timişoara (în 
1943). 
 În ansamblu, Facultatea de Ştiinţe, în 
cadrul acesteia şi Institutul de Geografie, şi-a 

desfăşurat  activitatea didactică în structura 
iniţială (specializare în Geografie), cu puţine 
modificări, până în anul 1948, când a avut loc o 
reformă a învăţământului, realizată de către 
noul sistem social-politic impus României în 
urma celui de-al Doilea Război Mondial, iar în 
ceea ce priveşte activitatea de cercetare 
ştiinţifică, realizată în conformitate cu cerinţele 
de modernitate ale perioadei respective, este 
cuprinzător prezentată în lucrările realizate în 
anii 1999 şi 2007 (Gr. P. Pop).  
  

2. PERIOADA 1948-ianuarie 2010 
  
 Caracterizată ca fiind tot mai complexă 

în timp, problematica Geografiei de la 
Universitatea din Cluj, revenită din refugiul de la 
Timişoara în anul 1945, este urmărită, în 
sinteză, prin componentele sale de bază: 
evoluţia specializărilor şi numărul de studenţi, 
personalul didactic, cercetarea ştiinţifică etc.  
  

2.1. Evoluţia specializărilor şi numărul de 
studenţi 

  
 Această problemă este abordată având 
în vedere categoria ciclurilor de învăţământ 
superior: diplomă/licenţă, studii aprofundate/
masterat şi doctorat. 
 2.1.1. Ciclul de diplomă / licenţă. Cu 
pregătire, în general, doar în domeniul 
Geografiei în perioada 1919-1947 (ultimii 
absolvenţi în anul universitar 1951-1952), odată 
cu Reforma Învăţământului din toamna anului 
1948 s-a ajuns la condiţia de înfiinţare, la 
Universitatea din Cluj, a Secţiei de Istorie-
Geografie, care a funcţionat sub această formă 
numai în anul universitar 1948-1949, în cel 
următor separându-se în două specializări, 
studenţii având drept de opţiune pentru Istorie 
sau Geografie, aceasta din urmă devenind 
Secţie de Geologie-Geografie începând cu anul 
universitar 1949-1950 (cu absolvenţi până în 
anul 1957). Au urmat, apoi, începând cu anul 
universitar 1953-1954 şi până în 1989-1990 
funcţionarea, în intervale mai scurte sau mai 
lungi de timp, mai multe secţii/specializări: 
Hidrologie, Ştiinţe Naturale-Geografie, 
Geografie Fizică, Biologie-Geografie, Geografie
-Biologie, Geografie şi Geografie-o limbă 
străină, ajungându-se la situaţia în care din anul 
universitar 1979-1980 şi până în 1993-1994 au 
fost absolvenţi doar de la această din urmă 
specializare (G. P. Pop, 2007, tab. 1, p. 49 şi 
tab. 2, între p. 52-53).  
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 Cu anul universitar 1990-1991, în 
condiţiile trecerii la un nou sistem social-politic 
în România, în învăţământul superior românesc 
încep să se înregistreze modificări semnificative 
(în cele mai multe situaţii, după părerea 
noastră, insuficient justificate); urmare a acestui 
fapt, la secţia Geografie de la Universitatea din 
Cluj-Napoca, în anul menţionat, a continuat să-
şi desfăşoare activitatea Specializarea 
Geografie-o limbă străină, alături de care au 
fost înfiinţate alte două specializări, respectiv 
Geografie şi Cercetarea Mediului Înconjurător. 
 În anul universitar 1992-1993, la cele 
trei specializări menţionate s-au alăturat altele 
două, respectiv colegiile de Cartografie şi 
Geoinformare şi Prospectare Turistică (durata 
studiilor de trei ani). Situaţia de amplificare a 
specializărilor/secţiilor la Geografia din partea 
superioară a Culoarul Someşului Mic (oraşul 
Cluj-Napoca) şi apoi extensiile sale din teritoriu 
a înregistrat un mers ascendent, astfel încât în 
anul universitar 1999-2000 s-a ajuns la situaţia 
în care aceasta funcţiona cu următoarele 
specializări/secţii: Geografie (R, M)

1)
, Geografie

-o limbă şi literatură străină (R,G), Ştiinţa 
Mediului, Cartografie şi Cadastru Funciar 
(colegiu), Geoinformare şi Prospectare Turistică 
(colegiu), Geologie-Geografie (R,M), Geografia 
Turismului Gheorgheni (R,M), Topografie, 
Cartografie şi Cadastru Funciar Gheorgheni 
((R,M), Geografia Turismului Sighetu Marmaţiei, 
Gestiune Economică Teritorială Sighetu 
Marmaţiei, Topografie, Cartografie şi Cadastru 
Funciar Zalău, Planning Teritorial, Geografia 
Turismului Zalău şi Geografia Turismului 
Bistriţa

2)
 (Gr. Pop, 2007, tab. 2, între p. 52-53).  
În intervalul de timp corespunzător anilor 

universitari 2000-2001 – 2005-2006 au intervenit 
anumite modificări în structura specializărilor 
geografice de la Universitatea „Babeş-Bolyai” şi 
extensiile din teritoriu ale acesteia, respectiv 
Gheorgheni, Sighetu Marmaţiei, Zalău şi Bistriţa 
(Gr. Pop, 2007, tab. 2), după care situaţia din anul 
universitar 2009-2010, în condiţiile de aplicare a 
Procesului Bologna (începând cu anul 2005-
2006), a ajuns să arate o faţă destul de diferită, 
sintetizată în tabelul 1, din care este posibil să fie 
evidenţiate câteva aspecte mai semnificative:  

- reducerea destul de evidentă a 
numărului de specializări atât la Geografia de la  
 

1) R  = Linie română, M = Linie maghiară, G = Linie 
germană. Specializările/Secţiile fără menţionarea 
localităţii îşi desfăşurau activitatea la Cluj-Napoca. 

2) Unităţile de la Gheorgheni, Sighetu Marmaţiei, Zalău 
şi Bistriţa aveau statut de colegiu (3 ani). 

Cluj-Napoca, cât şi la extensiile sale din teritoriu, 
precum şi stabilirea uniformă a duratei de studii 
(conform Procesului Bologna), respectiv trei ani, 
în toate cele cinci centre universitare (Cluj-
Napoca, Gheorgheni, Sighetu Marmaţiei, Bistriţa 
şi Zalău); 
 - reprezentativitatea specializărilor pe 
locaţiile universitare arată că Secţia de 
Geografie este prezentă, normal de altfel, doar 
la Cluj-Napoca, alăturat acesteia desfăşurându-
şi activitatea, apoi, secţiile de Geografia 
Tur ismulu i ,  Car togra f ie,  Hidro logie -
Meteorologie, Planificare Teritorială  şi 
Măsurători Terestre şi Cadastru. În ceea ce 
priveşte extensiile Facultăţii de Geografie din 
Cluj-Napoca, toate patru au în activitate 
specializarea de Geografia Turismului, având o 
durată completă de învăţământ (3 ani), cu 
sublinierea că la Gheorgheni sunt prezente 
două linii de studiu, respectiv română şi 
maghiară, în această localitate începând să 
funcţioneze (din anul universitar 2008-2009) şi 
specializarea de Măsurători Terestre şi 
Cadastru (linie maghiară). 

C o r e s p u n z ă t o r  c u  e v o l u ţ i a 
specializărilor, trebuie avută în vedere, în 
oricare analiză a unui sistem de învăţământ, 
mersul numărului de beneficiari al acestuia, în 
situaţia dată cel al studenţilor, în legătură cu 
care apare posibilitatea de a sublinia câteva 
probleme cu un anumit grad de generalizare:  

- în timp foarte scurt, numărul 
studenţilor din segmentul de pregătire 
geografică de la Universitatea „Babeş-Bolyai”, 
după ce în anul universitar 1989-1990 era de 
aproximativ 100 în cei patru ani de studii, în 
anul 1994-1995 s-a ajuns la 593 studenţi (o 
creştere de aproape şase ori), apoi în 2001-
2002 la 2333 studenţi (creştere de peste 23 ori), 
din care 68,7% (1603 studenţi) la Facultatea de 
Geografie din Cluj-Napoca şi 31,3% (730     
studenţi) la extensiile sale din teritoriu 
(Gheorgheni, Sighetu Marmaţiei, Zalău şi     
Bistriţa);  

- valul de creştere a celor care au ajuns 
pe băncile specializărilor de învăţământ de la 
Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca a 
ajuns să înregistreze, în anul universitar 2006-
2007, un total de 3115 studenţi (cu de peste 30 
de ori comparativ cu 1989-1990), 73% dintre 
aceştia (în număr de 2275) „trudind” la instituţia 
universitară de pe malul Someşului Mic, iar 
23% (480 studenţi) la extensiile de la 
Gheorgheni (42,2%), Bistriţa (22,7%), Sighetu 
Marmaţiei (18,5%), Zalău (13,6%) şi Sighişoara   

file:///E:/Cristian/2010/Geograful_1_2010/Pop.doc#_ftn1#_ftn1
file:///E:/Cristian/2010/Geograful_1_2010/Pop.doc#_ftn2#_ftn2
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(3,0%) (vezi detalii în Gr. P. Pop, 2007, p. 106-
122);  

- cu privire la momentul cel mai actual 
(ianuarie 2010), este de subliniat faptul că 
numărul total de studenţi cu specializări în 
domeniul Geografiei s-a ridicat la 3375, din care 
74,9% (2528 studenţi) frecventau cursurile la 
Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca, iar 
25,2% (847 studenţi) la extensiile din teritoriu ale 
acesteia (Gheorgheni, Bistriţa, Sighetu 
Marmaţiei şi Zalău);  

- urmărirea repartiţiei numărului de 
studenţi la nivelul specializărilor de la Facultatea 
de Geografie (tabel 1 şi Fig. 1), arată existenţa 
unei discrepanţe deosebite între acestea, 
Geografia Turismului înscriindu-se cu 66,3% din 
cei 2528 de studenţi din locaţia de pe str. 
Clinicilor din Cluj-Napoca, aceasta însemnând, 
în cazul liniei române, o medie de 410 studenţi/
la un an, iar la cea maghiară valoarea acestui 
indicator este de 99 studenţi/an, după care 
celorlalte cinci specializări le revine numai cu 
ceva peste o treime, respectiv 33,7% (852 
studenţi), în cadrul acestora, având în vedere 

ordinea dimensională a celor încadraţi la 
specializări, întâietatea revine Geografiei (9,4%, 
237 de studenţi), urmată de Planificare 
Teritorială (7,5%, 190), Măsurători Terestre şi 
Cadastru (7,2%, 182), Cartografie (6,7%, 69) şi 
Hidrologie-Meteorologie (2,9% şi 74 studenţi);   

- mai mult, dacă analiza este coborâtă la 
nivelul liniilor de studiu, se constată anumite 
situaţii şi mai deosebite (ca să nu procedăm la o 
calificare de altă natură), între aceste înscriindu-
se Geografia - linia germană, cu doar 24 de 
studenţi în cei trei ani de studiu (în medie 8 
studenţi la un an), apoi aceeaşi specializare la 
linia maghiară (70 studenţi, cu o medie/an de 23 
studenţi) sau Planificare Teritorială, tot la linia 
maghiară (47 studenţi, în doi ani de studiu, 
rezultând o medie de 23 persoane  pentru 
fiecare an), situaţii de aceeaşi natură 
înregistrându-se şi la Secţia Hidrologie-
Meteorologie – linia română (un total de 74 
studenţi, revenind o medie de 25 persoane la un 
an de studii).  

În cazul extensiilor din teritoriu ale 
Facultăţii de Geografie din Cluj-Napoca, situaţia  

Fig. 1. Specializările şi numărul de 
studenţi la Facultatea de Geografie, în 

ianuarie 2010. 

Specializările şi numărul 
de studenţi la Facultatea 
de Geografie, Univ. 
„Babeş-Bolyai”, Cluj-
Napoca şi extensiile din 
t e r i t o r i u ,  î n  a n u l 
universitar 2009-2010. 
 
(R = Română, M = 
Maghiară, G = Germană, I. 
D. R. = Învăţământ la 
distanţă, linie română) 

Tabel 1 
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se prezintă simţitor mai simplu comparativ cu 
precedenta, sub aspectul ponderii numărului de 
studenţi întâietatea revenind Geografiei 
Turismului de la extensia de la Bistriţa (30,9%, 
262 studenţi din totalul de 847 în cele patru 
centre), apoi Geografia Turismului (ciclu 
complet de studii) împreună cu Măsurători 
Terestre şi Cadastru de la Gheorgheni (30,1%, 
255 studenţi), locul al treilea revenind 
Geografiei Turismului de la Sighetu Marmaţiei 
(20,1%, 170 studenţi), iar al patrulea Geografiei 
Turismului de la Zalău (18,9%, 160 studenţi). 
Tot în legătură cu situaţia de la cele patru 
extensii, trebuie semnalat faptul că 
specializarea Geografia Turismului deţine 
96,1% din totalul celor 847 de studenţi, restul 
de 3,9%, respectiv 33 de studenţi revenind 
specializării Măsurători Terestre şi Cadastru de 
la Gheorgheni (linie maghiară). 

2.1.2. Ciclul de masterat / studii 
aprofundate. Această activitate, formă de 
pregătire postuniversitară la diferitele specializări 
din domeniul Geografiei, îşi are începutul în anul 
universitar 1994-1995 (durata studiilor 1-2 ani), cu 
două specializări, respectiv Geografie Umană şi 
Dezvoltare Regională şi Geomorfologie şi 
Geomorfologie Dinamică şi Aplicată, după care    
s-a înregistrat o sporire evidentă a numărului de 
specializări, inclusiv prin înfiinţarea liniilor de 
studiu în limbile franceză, engleză şi maghiară 
sau schimbarea definirii unora dintre acestea, 
astfel încât, în anul universitar 2005-2006, spre 
exemplu, existau nouă forme de masterat: 

Geografie Umană şi Dezvoltare regională (9 
cursanţi), Sisteme şi Modele în Geomorfologie (9), 
Evaluarea şi Gestiunea Integrată a Resurselor 
Hidroclimatice (7), Dezvoltare Regională (în lb. 
franceză, 7), Amenajarea Teritoriului şi a 
Resurselor Umane (engleză, 9), GIS Integrat în 
Planificarea Teritorială (8), Fenomene Geografice 
Extreme şi Riscuri Asociate (12), Prospectare şi 
Amenajare Turistică (24) şi Gestiunea Resurselor 
de dezvoltare (maghiară, 19) (Gr. P. Pop, 2007, 
tab. 16, p. 123).  
 Cu trecerea ciclului de licenţă la 
Procesul Bologna (durata studiilor de trei ani), 
au fost înregistrate modificări evidente şi în 
ciclul de masterat, pe de o parte prin stabilirea 
duratei de studii de la 1-2 ani la doi ani, iar pe 
de alta printr-o anumită „reechilibrare” a 
specializărilor acestei forme de învăţământ 
universitar, astfel încât, în ianuarie 2010 
existau, la Facultatea de Geografie din Cluj-
Napoca, inclusiv la extensia acesteia de la 
Gheorgheni, şase specializări (Tabel 2).  
 Cât priveşte evoluţia efectivului de 
masteranzi, începând cu anul universitar 1994-
1995, cu doar două specializări (Geografie 
Umană şi Dezvoltare Regională şi Sisteme şi 
Modele în Geomorfologie), se constată că 
acesta a fost de doar 19 persoane, după care, 
pe măsura creşterii numărului de specializări, a 
ajuns, în anul universitar 2005-2006 la 104 
cursanţi (op. cit. tab. 16, p. 123).  

 
Tabel 2 

 
Specializările şi numărul de masteranzi la Facultatea de Geografie din  

Cluj-Napoca şi extensiile din teritoriu, în ianuarie 2010 
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 Remodelarea sistemului de învăţământ 
superior geografic clujean din ciclul de licenţă, 
pe baza Procesului Bologna, a contribuit, în 
termen foarte scurt, la modificarea evidentă a 
tipologiei specializărilor, aceasta fiind însoţită şi 
de sporirea considerabilă a numărului de 
masteranzi până la 605 în anul universitar 2009
-2010, ceea ce înseamnă o creştere de 
aproape şase ori faţă de situaţia din 2005-2006. 
 Urmărirea repartiţiei numărului de 
masteranzi din cadrul facultăţii, inclusiv a extensiei 
de la Gheorgheni, la nivelul specializărilor 
existente în anul universitar 2009-2010, 
evidenţiază, în mod firesc de altfel, o anumită 
concordanţă cu cel al absolvenţilor licenţiaţi. 
Astfel, trei dintre specializările cu tematică de 
turism din ciclul de masterat se înscriu cu 74,6% 
din totalul de 605 cursanţi la această formă de 
învăţământ, în timp ce celorlalte trei le rămâne 
doar 25,4%: Geomatică (13,5%), Planificare şi 
Dezvoltare Regională (8,6%) şi Resurse şi Riscuri 
în Mediul Hidro-Atmosferic (3,3%), situaţia 
menţionată fiind determinată pe de o parte de 
numărul foarte ridicat al absolvenţilor de la 
Geografia Turismului, iar pe de alta, în anumite 
limite, de faptul că două dintre specializări 
funcţionează încă doar cu anul I de studii (Tabel 
2).  

2.1.3. Ciclul de studii doctorale. 
Evidenţierea acestui ciclu de studii, ca forma cea 
mai înaltă de pregătire a personalului pentru 
desfăşurarea activităţilor din învăţământul superior 
şi cercetarea ştiinţifică, este bine şi cuprinzător 
analizată în lucrarea realizată de către Gr. P. Pop 
(2007, p. 57-73), motiv pentru care ne permitem, 
în cele ce urmează, să fie punctate doar câteva 
aspecte de maximă generalizare:  
 - studiile doctorale au început să fie 
organizate, la Geografia de la Universitatea din 
Cluj, numai cu anul 1953, dreptul de conducere 
fiind încredinţat prof. univ. dr. Tiberiu Morariu, 
care obţinuse titlul de doctor în anul 1935, sub 
conducerea eminenţilor geografi George Vâlsan 
şi Emm. de Martonne, cu lucrarea Viaţa 
Pastorală în Munţii Rodnei. În legătură cu 
această situaţie, trebuie menţionat faptul că 
prof. T. Morariu a fost, în intervalul 1953-1960, 
unicul conducător de doctorat din România, 
statutul de unicitate al acestuia fiind păstrat, la 
Cluj-Napoca, până la trecerea sa în eternitate 
(1982). Ulterior intervalului menţionat, 
conducerea de doctorat a fost acordată şi 
Geografiei de la universităţile din Iaşi şi 
Bucureşti);  

- în ceea ce priveşte activitatea de 
conducător de doctorat, prof. T. Morariu, 

devenit m. c. al Academiei Române în anul 
1955 şi singurul cu această calitate la Geografia 
din importantul oraş universitar de pe Someşul 
Mic, a reuşit să îndrume şi să acorde titlul 
ştiinţific de doctor în Geografie, în perioada 
1953-1982, la un număr de 61 de persoane, 
dintre care 46% (28 titluri) la instituţii din 
Bucureşti, 31% (19 titluri) din Cluj-Napoca, 13 
% (8 titluri) din Iaşi, 3,3% (2 titluri) din Timişoara 
şi apoi câte 1,6% (1 titlu de doctor) la Braşov, 
Oradea, Sibiu şi Târgu Mureş;  

- după întreruperea activităţii în acest 
compartiment de pregătire superioară (1981-
1989), urmare a trecerii în nefiinţă a prof. T. 
Morariu (1982), organizarea instituţiei doctorale 
la Geografia de la Universitatea „Babeş-Bolyai” 
din Cluj-Napoca este reluată începând chiar din 
toamna anului 1990, când conducerea de 
doctorat este acordată profesorilor universitari 
dr. Grigor P. Pop, Ioan Mac, Iosif Ujvári

1)
 şi 

conf. univ. dr. Petru Tudoran
2)

, după care în 
această acţiune au fost cuprinşi, în mod treptat, 
profesorii universitari dr. Pompei Cocean şi 
Vasile Surd (1995), Victor Sorocovschi (1999), 
Virgil Surdeanu (2001), Nicolae Ciangă (2002), 
Ionel Haidu (2004), Jozsef Benedek, Ioan 
Irimuş (2007) şi Dănuţ Petrea (2008). 
 Şi pentru a încheia aspectele cu privire 
la activitatea de studii doctorale de la Geografia 
din Cluj-Napoca, notăm, în modul cel mai 
succint, situaţia existentă în ianuarie 2010, care 
se prezenta, la nivelul conducătorilor de 
doctorat,  după cum urmează: prof. dr. Gr. P. 
Pop (22/19)

3)
, prof. dr. I. Mac (50/35), prof. dr. 

P. Cocean (41/25), prof. dr. V. Surd (43/21), 
prof. dr. V. Sorocovschi (32/12), prof. dr. V. 
Surdeanu (30/8), prof. dr. N. Ciangă (23/5), 
prof. dr. I.Haidu (15/3), prof. dr.J.Benedek (8/-), 
prof. dr.I. A. Irimuş (9/-), prof. dr. D. Petrea (6/-).  
 2.1.4. Personalul didactic al facultăţii 
şi organizarea în catedre.  Având în vedere 
faptul că această problemă este cuprinzător 
urmărită în lucrarea mereu citată anterior (Gr. 
P. Pop, 2007, în acest caz p. 73-106), în cele   
ce urmează avem în vedere aproape în  

 1) Şi-a încheiat activitatea în anul 2006 
(decedat), când  din cei 10 doctoranzi un număr de 
opt  au reuşit să obţină titlul de doctor, iar ceilaţi doi 
au fost trecuţi la alţi conducători.                                           

 2) Decedat în anul 1994, situaţie care a 
detreminat trecerea celor cinci doctoranzi la alţi 
conducători. 

  3) Prima cifră reprezintă numărul total al 
doctoranzilor, iar cea de a doua cei care au susţinut 
lucrările şi le-a fost acordat titlul ştiinţific de doctor în 
Geografie.  

file:///E:/Cristian/2010/Geograful_1_2010/Pop_bun.doc#_ftn1#_ftn1
file:///E:/Cristian/2010/Geograful_1_2010/Pop_bun.doc#_ftn2#_ftn2
file:///E:/Cristian/2010/Geograful_1_2010/Pop_bun.doc#_ftn3#_ftn3
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totalitate, situaţia corespunzătoare anului 
universitar 2009-2010, din cadrul căreia se 
încearcă evidenţierea câtorva aspecte mai 
semnificative: 
 - plecând de la anul 1948, cu un număr 
restrâns de studenţi, când a avut loc trecerea 
de la organizarea sub forma de Institutul de 
Geografie al Universităţii din Cluj la cea de 
Catedră de Geografie, personalul didactic a 
cuprins 1 profesor, 3 şefi de lucrări, 2 asistenţi 
şi 2 preparatori, după care s-a ajuns, în anul 
universitar 1964-1965, la situaţia în care 

Geografia a numărat 30, momentul 
corespunzând organizarea a două catedre, una 
de Geografie Fizică (cu 1 profesor, 6 
conferenţiari, 8 şefi de lucrări, 1 asistent, 1 şef 
de laborator şi 3 preparatori) şi alta de 
Geografie Economică (4 conferenţiari, 3 şefi de 
lucrări, 2 asistenţi şi 1 şef de cabinet); 
 - perioada de după aceasta dată a 
condus la scăderea semnificativă a numărului 
de studenţi, situaţie în care personalul didactic 
a coborât, în anul 1989, până la 15 persoane (3 
profesori, 2 conferenţiari, 8 şefi de lucrări şi 2  

Tabel 3 
Structura personalului didactic al Facultăţii de Geografie din Cluj-Napoca şi a 

extensiilor sale din teritoriu, în ianuarie 2010 

17.9%

14.9%

49.3%

17.9%

Profesori

Conferenţiari

Şefi lucrări

Asistenţi

67 cd

Fig. 2. Structura personalului didactic la Facultatea de Geografie din 
Cluj-Napoca, în ianuarie 2010 (cd = cadre didactice). 
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asistenţi);  
- cu anul 1990, numărul studenţilor a 

sporit în mod continuu, ajungându-se, în 
ianuarie 2010, la o cifră totală de 3375, din care 
74,9 % la Facultatea de Geografie din Cluj-
Napoca şi 25,1% la extensiile sale din teritoriu 
(Tabel 1), care sunt deservite de 67 cadre 
didactice în primul caz şi de 21 în al doilea; 

- din cele 67 de cadre didactice ale 
Facultăţii de Geografie, 17,9% au statut de 
profesor, 14,9% de conferenţiar, 49,3% de şef de 
lucrări şi 17,9% de asistent, acestea fiind  
organizate în trei catedre, respectiv Geografie 
Fizică şi Tehnică (7 profesori,  4 conferenţiari, 13 
şefi lucrări şi 4 asistenţi, Geografie Umană (cu 
câte 4 profesori, conferenţiari şi asistenţi şi 9 
şefi de lucrări) şi Geografie Regională (1 
profesor, 2 conferenţiari, 11 şefi de lucrări şi 4 
asistenţi), în timp ce personalul de la extensii 
este format din 6 conferenţiari, 9 şefi de lucrări 
şi 6 asistenţi (Tabel 3).  
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Pe meridianele şi paralele Globului 

PRODUSELE CULTURII GLOBALE DE CONSUM. 
CONSIDERAŢII GEOGRAFICE 

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

 

1. Cadru conceptual. Globalizare şi  
indigenizare culturală 

 
 Internaţionalizarea comerţului şi a 
investiţiilor a constituit una dintre principalele 
cauze ale intensificării fluxurilor globalizante. În 
epoca globalizării informaţionale, tranzacţiile 
financiare şi acordurile de cooperare se 
realizează extrem de rapid de pe un continent 
pe altul, de pe un meridian pe altul. La nivel 
local, ca urmare a schimburilor internaţionale, 
pătrund tot mai frecvent produse şi idei străine 
comunităţii respective, care de obicei sunt     
asimilate şi integrate, devenind obişnuite. 
„Revoluţia informatică”, generalizarea reţelelor 
de radio şi televiziune, ulterior a internetului şi a 
comunicaţiilor prin satelit, dar şi individualizarea 
unor noi nuclee de polarizare şi redistribuire a 
fluxurilor globalizante, reprezentate de          
economiile emergente din Asia de Sud-Est sau 
din America Latină, au creat premisele 
i r e ve rs i b i l i t ă ţ i i  c o ne x iu n i l o r  ş i  a 
interdependenţelor dintre toate statele lumii şi 
apariţia unui fenomen cheie al postmodernităţii: 
cultura globală. Oamenii tind să se îmbrace la 
fel, să mănânce la fel, să asculte aceeaşi     
muzică, să aibă aceleaşi obiceiuri, să creadă în 
aceleaşi valori şi norme morale. Dezvoltarea 
este prin urmare un proces economic, dar şi 
cultural. Corelaţia dintre dezvoltare şi cultură 
exprimă de fapt caracterul global al               
determinismului social.  

 Pe de altă parte, tradiţiile culturale   
locale, trecutul specific al fiecărui popor sau al 
fiecărei comunităţi îşi spun cuvântul şi cu cât 
valorile locale sunt mai puternice, cu atât   
conştiinţa apartenenţei la acestea este mai   
puternică, favorizând exacerbarea unor tendinţe 
antiglobalizante care pot conduce până la    
fanatism, fundamentalism sau chiar terorism. 
Din acest punct de vedere, Samuel Huntington 
afirma că asistăm la o renaştere a interesului 
pentru identităţile culturale şi civilizaţionale, iar 
acest fapt va conduce la o reconfigurare      
geopolitică a lumii. Globalizarea poate fi privită 
diferit din perspectiva civilizaţiilor de astăzi, aşa 
după cum conceptul de „civilizaţie universală” 
poate avea sensuri diferite. Huntington spune 
că acest concept este un produs tipic            
occidental, elaborat pentru a servi ca instrument 
ideologic al Occidentului în confruntările sale cu 
culturile non-occidentale. În această ecuaţie 
complexă, Occidentul şi-a postulat propriul său 
tip de cultură ca fiind universal, iar conflictul de 
imagine a ajuns până acolo încât non-
occidentalii văd ca fiind occidental tot ceea ce 
Occidentul vede ca fiind universal. Totodată, el 
realizează o distincţie clară între occidentalizare 
şi modernizare. Dacă până acum câteva      
decenii, cele două tendinţe se confundau,    
societăţile slab dezvoltate dorind să devină 
asemănătoare celor occidentale, preluându-le 
modelul cultural, valorile şi instituţiile, în ultima 
vreme se remarcă tot mai mult o decuplare a 
modernizării de occidentalizare.   

 Global consumerism goods. Geographical considerations. One of the main reasons for the 
intensification of globalisation has been the international character of trade and investments. In the age of 
globalised information, inter- and intra-continental financial transactions and cooperation agreements are 
concluded at a very fast rate. The information revolution, the generalisation of radio and TV networks, later 
the Internet and satellite communication systems, as well as individualisation of new nuclei of polarising and 
redistributing globalising fluxes have created the premisses for irreversible connections and 
interdependences among all the states of the world. At the same time, a key phenomenon of post-
modernism, namely global culture, emerged, as seen in garments (blue-jeans, adidas, leggings etc.), foods 
(hamburgher, cheeseburger, pizza, croissant, shaorma, kebap, etc.), music, architecture, place-names etc.  
 Key words: globalisation, cultural exchanges, towns, traditionalism, modernism, Romania. 
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 Astfel, civilizaţiile non-occidentale vor 
să se  modernizeze, dar resping occidentaliza-
rea, de unde până acum vroiau să se moderni-
zeze prin occidentalizare, prin imitaţie şi prelua-
rea       valorilor occidentale. Aceasta conduce 
la un proces de indigenizare a societăţilor peri-
ferice pe măsură ce avansează modernizarea 
lor, iar exacerbarea acestuia antrenează mani-
festări extreme, cum sunt terorismul şi                     
fundamentalismul. 
 România nu a putut rămâne în afara 
acestor evoluţii. Prăbuşirea sistemului comunist 
în Europa centrală şi de est şi desfiinţarea 
barierelor ideologice a deschis calea 
intensificării conexiunilor globalizante şi la 
nivelul sistemelor urbane din statele central şi 
est-europene. 
 În acest context, oraşele româneşti şi 
îndeosebi cele situate în partea superioară a 
ierarhiei urbane tind să preia din atributele 
oraşelor cosmopolite, proces favorizat de 
creşterea diversităţii etnice şi de dezvoltarea 
serviciilor. Stabilirea pe teritoriul României a 
unor cetăţeni de naţionalitate arabă, turcă sau 
chineză ce dezvoltă afaceri de comerţ sau de 
mică industrie sau a unor cetăţeni veniţi la 
studii, la care se adaugă personalul misiunilor 
diplomatice, al firmelor multinaţionale sau al 
ONG-urilor s-a reflectat şi în domeniul 
serviciilor, prin apariţia unor unităţi specializate 
(restaurante cu specific chinezesc, libanez, 
italian sau grecesc; brutării cu specific 
franţuzesc sau german; magazine de artizanat 
african, indian sau latino-american etc.).  
 Definim, prin urmare, ca fiind produse 
ale culturii globale de consum acele produse 
care transced spaţiile culturale, ale căror difuzie 
a depăşit frontierele culturale, penetrând 
modelele culturale autohtone. În cele ce 
urmează se va încerca evidenţierea impactului 
globalizării culturale prin intermediul acestui tip 
de produse, asupra vieţii urbane în general şi 
asupra celei româneşti în particular, evidenţiind 
câteva dintre principalele mutaţii care au avut 
loc la nivelul celor două componente de bază 
ale culturii: cea artifactuală, luându-se ca 
exemple cultura vestimentară şi cea 
arhitecturală şi mentifactuală,   considerându-se 
ca exemplu caracteristic cultura muzicală, în 
vreme ce gastronomia a fost privită ca un 
corolar între artifactual şi mentifactual.  
 
 
 
  

2. Produse ale culturii globale de consum de 
tip artifactual (obiectele materiale). Modele 
de difuzie la scară globală. Studii de caz. 

 
2.1. Produse vestimentare 

 
 Produsele vestimentare reprezintă 
poate elementul artifactual cel mai vizibil al 
peisajului social urban. Milano, Paris şi New 
York sunt marile capitale ale modei globale ce 
imprimă trendurile la scară planetară, de unde 
localul este reinventat, reinterpretat de creatorii 
de modă şi transformat în global. 
 Studiu de caz 1 : Blugii (Blue-jeans). 
Blugii constituie de departe cel mai               
caracteristic exemplu în acest sens. Purtaţi de 
oameni de toate vârstele şi în aproape orice colţ 
al lumii, blugii au ajuns să reprezinte un simbol 
al globalizării culturale. Descoperiţi şi introduşi 
pe continentul american în secolul al XIX-lea, 
sunt agreaţi la început datorită rezistenţei şi         
comodităţii mai ales de către minerii din vestul 
SUA şi de «cowboys ».     
 Anii ‟30 ai secolului trecut au fost anii 
de glorie ai cowboy-lor din vestul mijlociu al 
SUA şi implicit a jeanşilor purtaţi de ei. Sunt 
popularizaţi ulterior prin intermediul soldaţilor 
nonconformişti care îi purtau în timpul liber, 
pentru ca în anii 1950 să ajungă un fel de    
simbol al răzvrătirii tinerei generaţii împotriva 
canoanelor de orice fel şi a tot ceea ce era   
impus, în general. Blugii erau consideraţi      
sinonimi cu libertatea, motto-ul acelei perioade 
fiind „adolescenţi, răzvrătiţi-vă purtând blugi”. 
Prin urmare, ajung să devină un simbol cultural, 
fiind preluaţi de staruri de muzică şi              
cinematografie din acea perioadă ca Elvis    
Presley, Marlon Brando sau James Dean, care 
se prezintă lumii îmbrăcaţi în blugi. În acest 
context, intră în atenţia caselor de modă, care 
încep să le exploateze potenţialul,               
transformându-i în produs global. Iată cum un 
produs vestimentar local, preferat la început 
pentru rezistenţă şi comoditate în condiţiile unor 
munci grele ajunge să devină un simbol al unor 
valori culturale globale, este preluat de lumea 
modei, devenind un trend global.  
 Studiu de caz 2 : Adidaşii (Adidas). 
Pantoful tip „adidas” a fost invent în anul 1948 
de către un cizmar german pe nume Adolf (Adi) 
Dassler, de la care şi-a luat şi  numele. Un an 
mai târziu, acesta înfiinţează alături de fratele 
său Rudolf Dassler, la Herzogenaurach, un mic 
orăşel aproape de Nürenberg, compania Adidas 
AG, profilată la început pe încălţăminte sportivă, 



P A G I N A  1 4  

dar care îşi diversifică treptat domeniul de    
activitate, mai întâi în domeniul produselor   
sportive, ulterior trecând şi în sfera celor de  
parfumerie. Concomitent, îşi diversifică piaţa de 
desfacere atât prin vânzare directă către      
populaţie, cât şi prin parteneriat direct cu echipe 
sportive sau federaţii naţionale.  
 Un moment important în dezvoltarea 
firmei l-a constituit organizarea în 1954 în R. F. 
Germania a turneului final al campionatului 
mondial de fotbal. Adidas este partenerul oficial 

a 34 echipe naţionale de fotbal şi a peste 100 
de echipe de club (Fig. 1), înregistrând în 2006 
vânzări de 10084 milioane euro, în  creştere 
substanţială faţă de anii precedenţi (6523     
milioane în 2002; 6636 milioane în 2005) 
(www.wikipedia com). Firma îşi deschide      
numeroase filiale de producţie în ţări din       
Europa, Asia şi America Latină, produsele    
Adidas influenţând în acelaşi timp designerii de 
modă din lumea întreagă.   

Studiu de caz 3 : Colanţii (leggings). Un 
alt produs vestimentar pătruns mai recent în 
lumea vestimentaţiei globale îl reprezintă      
colanţii de tip egări (leggings). Aceştia îşi au 
originea în sud-estul S.U.A. (Carolina de Nord), 
iar difuzia lor s-a realizat pe fondul revoluţiei de 
ansamblu a modei feminine ce a caracterizat 
anii 1920 ai secolului trecut, prin trecerea de la 
o vestimentaţie greoaie şi complicată, la una 
mult mai suplă şi comodă. 

 În acest context, o casă de modă    
specializată în produse pentru femei a introdus 
ciorapul lung, la început din mătase, apoi în 

amestec, iar din 1939 din nylon (poliester). 
Două decenii mai târziu, este introdus, tot în 
SUA, ciorapul pantalon (pantyhose), ca        
alternativă a ciorapilor lungi. Au avut loc cele 
mai radicale schimbări în domeniul               
vestimentaţiei feminine prin apariţia fustei mini 
(miniskirt), ceea ce a condus la dezvoltarea  
ciorapilor-pantaloni-dres, care trec din domeniul 
lenjeriei în domeniul elementelor vestimentare 
de suprafaţă. Este perioada în care ciorapul 
pantalon câştigă piaţa modei globale, fiind    
promovat prin intermediul caselor de modă, în 
întreaga lume (Fig. 2). 

Fig 1. Partenerii „Adidas” din fotbalul mondial 

G E O G R A F U L  
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2.2. Nivelul local reflectat în produsele  
vestimentare 

 
De cealaltă parte, multe produse      

vestimentare poartă o puternică amprentă 
locală, identificându-se puternic cu spaţiul    
cultural şi spiritual care le-a generat. Vălul 

(ceadorul)    islamic, căciula uzbecă, poncho-ul 
şi pălăria mexicană, rubaşca rusească,         
chimonoul japonez sau şalvarii turceşti, deşi au 
inspirat de-a lungul timpului marile case de 
modă pentru a crea noi modele, au rămas o 
marcă culturală regională (Fig. 3). 

    1               2              3                     4                      5                      6                       7                      8 

Fig 2.  Colanţii, un model de produs vestimentar care transcede spaţiile geo-culturale 
de la stânga la dreapta: colanţi originari din state de cultură: islamică (1-2: Turcia, 3: Egipt), creştin-

occidentală (4: Franţa, 5: Italia), budhistă (6-7: Taiwan-China), creştin-orientală (8: România). 

            1                                   2                           3                               4                              5                 

            6                              7                            8                                                       

Fig. 3. Costume tradiţionale româneşti 
de la stânga la dreapta: 1: Arad, 2: Bihor, 3: Câmpulung, 4: Covurlui, 5: Iaşi, 6: 

Maramureş, 7: Mehedinţi, 8: Rădăuţi. 
Sursa: www.romanianmuseum.com 
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În Turcia, veritabilă punte între lumea 
islamică şi cea occidentală, apropierea de    
valorile culturale occidentale este din ce în ce 
mai dur criticată de către islamişti. În acest 
context, primul ministru Recep Tayyip Erdogan 
pentru a calma recrudescenţa                       
fundamentalismului islamic este favorabil     
reîntoarcerii către valorile culturale autohtone 
anulând restricţiile privind purtarea vălului     
islamic în universităţi, în cadrul noii reforme 
constituţionale, declarând în acest sens că 
„dreptul la o educaţie superioară nu poate fi 
restricţionat din cauza a ceea ce poartă o     
femeie. Astfel de probleme nu există în         
societăţile occidentale, dar este o problemă în 
Turcia”. El ignoră însă reacţiile de antipatie care 
vin din partea celor care resping o revenire la 
valorile tradiţionale islamice. 
 În S.U.A., interzicerea prin ordonanţe 
emise de autorităţile locale din mai multe oraşe 
din Louisiana, sau în metropole ca Atlanta,   
Baltimore sau Dallas a purtării pantalonilor cu 
turul căzut este percepută ca o nouă formă de 
discriminare faţă de comunităţile afro-
americane, favorizând accentuarea segregării 
sociale. La adolescenţi, în special la tinerii afro-
americani, purtarea pantalonilor foarte largi a 
devenit un trend în anii ‟90 când muzica rapp 
era la modă. Ţinuta se inspiră însă din cea a 
deţinuţilor cărora li se confiscă centura         
pantalonilor din motive de securitate. Iar faptul 
că populaţia afro-americană reprezintă 41% 
dintre deţinuţii închisorilor americane şi doar 
12% din populaţia totală a ţării justifică          
afinitatea tinerilor din aceste comunităţi pentru 
acest model de vestimentaţie. Deciziile         
administrative cu caracter coercitiv, fie că      
pornesc de la ideea unei ţinute indecente, fie că 
se bazează pe istoria  controversată a acestui 
stil vestimentar sunt percepute în aceste condiţii 
ca o agresiune împotriva unor valori culturale 
asociate de comunitatea respectivă noţiunii de 
libertate, favorizând acţiuni de ripostă prin     
manifestări antisociale.  
 

2.3. Produse arhitecturale 
 
 Un alt vector al globalizării culturale prin 
elemente vizibile în peisajul citadin, îl constituie 
globalizarea produselor arhitecturale. În        
Bucureşti pot fi identificate mai multe straturi 
arhitecturale corespunzătoare afinităţilor      
geopolitice la modă într-un anumit interval de 
timp care au favorizat „importul” unor produse 

culturale şi respingerea altora şi implicit trendul 
elementelor arhitecturale. Dezvoltarea          
urbanistică din perioada interbelică în condiţiile 
unei economii de tip capitalist în plină           
dezvoltare a fost însoţită şi de importul         
modelelor arhitecturale occidentale.   Palatul 
telefoanelor (1932-1933) poartă amprenta    
stilului construcţiilor americane ale anilor ‟30, iar 
Arcul de Triumf (1922, 1936) pe cel al Arcului 
de Triumf din Paris. Discontinuitatea politico-
ideologică din anii „50 ai secolului trecut a atras 
cu sine şi o discontinuitate a valorilor culturale 
şi implicit a celor arhitecturale. Odată cu       
subordonarea României modelului cultural   
sovietic, în marile oraşe şi în primul rând în  
Capitală au apărut cartiere de locuinţe        
construite după modelul locuinţelor colective 
sovietice sau edificii socio-economice ce poartă 
amprenta stilului arhitectural sovietic. Cartierul 
Bucureştii Noi, fronturile de clădiri de pe       
Bulevardul Eroilor Sanitari sau din centrul civic 
al municipiului Galaţi, din perimetrul străzii 
Domnească, sunt exemple tipice în acest sens, 
după cum Casa Presei Libere (1952-1957) este 
inspirată din arhitectura universităţii 
„Lomonosov” din Moscova, la fel ca şi Palatul 
Culturii din Varşovia, de exemplu.  
 Mai târziu, în anii 1980, odată cu          
orientarea spre comunismul de tip nord-
coreean, singurul rămas compatibil cu cel     
autohton, a fost deschisă calea preluării în    
arhitectura bucureşteană a elementelor nord-
coreene, puternic vizibile la Casa Poporului (a 
cărei construcţie a început în 1984), cât şi la 
Casa Academiei, Casa Radio, Hotel Mariott sau 
de-a lungul întregului ansamblu arhitectural din 
perimetrul Bd. Libertăţii - Bd. Unirii - Piaţa Alba 
Iulia.  
 Deschiderea politică din anii ‟90 a atras 
cu sine deschiderea spre valorile culturii de tip 
occidental ceea ce a însemnat, extrapolat la 
nivelul tendinţelor arhitecturale, revenirea la 
stilul nord-american (Fig.4). Au fost construite 
clădiri din beton şi sticlă în special cu funcţii de 
servicii (sedii de bănci, birouri, hotele), similare 
celor din marile metropole nord-americane,  
europene şi asiatice, adaptate însă unui nivel 
de înălţime mai redus, datorită riscului seismic 
la care este expusă capitala României. 
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2.4. Segregarea etnică şi produsele  
arhitecturale. Studiu de caz: China Town – 

Bucureşti. 
 

Importul modelelor arhitecturale este pe 
de altă parte şi o consecinţă a măririi diversităţii 
etnice, fapt ce atrage şi un proces de segregare 
teritorial-etnică a intravilanului. Astfel, cei mai 
mulţi străini din Bucureşti locuiesc în sectorul II 
şi cu precădere în zona Colentina-Voluntari. 
Chinezii sunt la orice pas, concentrarea 
acestora fiind legată de activităţile comerciale 
din complexele Dragonul Roşu, Europa şi Niro, 
care au cunoscut în ultimii ani o puternică 
dezvoltare. Pornind de la aceste favorabilităţi de 
localizare, de la potenţialul ridicat de absorbţie 
a produselor chinezeşti de către piaţa 
românească, au fost puse bazele realizării în 
zona comunei Dobroeşti, din estul 
Bucureştiului, a unui cartier chinezesc similar 
oraşelor de tip China Town din marile  
metropole. China Town este considerată o zonă 
urbană care conţine o populaţie mare de 
chinezi într-o societate non-chineză. Printre 
cele mai renumite cartiere de tip China Town 
din lume se numără cele de pe continentul nord
-american, din San Francisco, New York sau 

Toronto, dezvoltate încă din secolele XVIII-XIX.  
Proiectul din Bucureşti (Fig. 5), estimat 

iniţial să ocupe o suprafaţă de 30 ha (cu 
posibilitate de extindere pe încă 10 ha) ar urma 
să fie organizat în trei zone distincte: una 
comercială, deja realizată, alcătuită din 
complexele Dragonul Roşu, una de afaceri 
(China Business Center) şi alta rezidenţială, 
alcătuită din 12 blocuri cu 600 de apartamente. 
Cartierul va beneficia de o grădiniţă, de locuri 
de parcare, restaurante internaţionale şi cu 
specific, hotel, mall, precum şi de un spaţiu 
expoziţional de circa 100 000 m

2
 în cadrul 

China Business Center, unde vor funcţional 
misiuni economice chineze şi europene, 
Camera de Comerţ bilaterală, precum şi mai 
multe companii din China (Cojocaru, 2007). 
Capitala României tinde astfel să devină un pol 
investiţional chinez pentru întregul spaţiu sud-
est european. Principala problemă care se pune 
însă la nivelul autorităţilor de sector este legată 
de gradul de integrare al imigranţilor. Adesea 
aceştia invocă că nu cunosc limba română şi de 
aceea nu înţeleg legile româneşti. 

Tabloul etnic eterogen al sectorului II 
este completat de prezenţa turcilor, a căror 
concentrare maximă se află în cartierul  

 

                     

                   1                                                           2                                                 3 

                      4                                                        5                                                     6 

Fig. 4. Globalizarea modelului arhitectural nord-american 
de la stânga la dreapta: 1: New York, 2: Bucureşti, 3: Hongkong, 4:Bangkok, 5: Varşovia, 6: Dubai. 
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Pantelimon. 
 Veniţi iniţial în Bucureşti ca să studieze, 
arabii s-au stabilit în cartierele din vecinătatea 
complexului studenţesc Grozăveşti-Regie, 
deschizându-şi aici numeroase afaceri, mai ales 
în domeniul alimentar, inspirate din bucătăria şi 
tradiţiile locale. Drumul Taberei, Crângaşi, 1 
Mai sau Moşilor sunt zonele unde locuiesc 
majoritatea arabilor din Bucureşti. 
 La rândul lor, grecii, cu un nivel mai 
ridicat al veniturilor, s-au stabilit în cartierele din 
nordul Capitalei. La polul opus se situează 
cetăţenii de culoare, în marea lor parte cu statut 
de refugiaţi din Somalia, Nigeria sau Eritreea 
care s-au localizat în cartierele mai sărace din 
sudul şi estul Capitalei (Şoseaua Giurgiului, 
respectiv zona Baicului). Majoritatea acestora 
au locuit sau locuiesc încă în centre speciale.  
 Personalul străin al ambasadelor, 
misiunilor diplomatice sau al reprezentanţelor 
economice completează peisajul etnic 
cosmopolit al Capitalei. Bibliotecile, şcolile, 
centrele culturale străine constituie tot atâtea 
elemente ale globalizării culturale induse de 
prezenţa acestora.     
 Evoluţiile viitoare tind să continue 
aceste tendinţe. Integrarea României în 
Uniunea Europeană face din ţara noastră o 
destinaţie atractivă îndeosebi pentru emigranţii 
din ţările mai puţin dezvoltate din spaţiul 
extracomunitar. Faptul că legislaţia românească 
are încă puţine restricţii pentru forţa de muncă 
din afara Uniunii Europene tinde să transforme 
România nu numai într-o destinaţie pentru 
imigranţi, cât mai ales într-o poartă de intrare a 
acestora în arealul comunitar. 
 

2.5. Produse gastronomice 
 
 Globalizarea gastronomică, 
componentă a globalizării culturale se 
realizează în general pe de o parte prin 
restaurantele cu specific, consecinţă la rândul 
lor a globalizării etnice, iar pe de altă parte, prin 

firmele transnaţionale de alimentaţie publică. 
Restaurantele cu specific naţional şi 

internaţional reprezintă o caracteristică a 
oraşelor cosmopolite, care au atins un anumit 
grad de dezvoltare a serviciilor. În Bucureşti 
existau la nivelul anului 2006 peste 160 de 
restaurante cu specific naţional şi circa 70 cu 
specific internaţional, majoritatea acestora fiind 
localizate în zona centrală, dar şi în centrele de 
cartier care funcţionează ca nuclee de 
relocalizare a fluxurilor globalizante la nivelul 
intravilanului (Fig.6).  

Acestea aduc mai ales în peisajul    
bucureştean nu numai elemente culturale    
specifice, dar şi o toponimie şi o simbolistică 
proprie, ce tinde să intre tot mai mult în         
patrimoniul cultural autohton. Astfel, dragonul 
chinezesc, verdele islamic, portocaliul indian 
sau cedrul libanez sunt doar câteva dintre    
elementele de simbolistică intrate în peisajul 
cultural bucureştean prin intermediul acestora, 
după cum cuvinte ca tavernă, pub, pizza,     
paprika, fromage, croissant, tsatsiki, kus-kus, 
şaorma, halva, hamburgher sau hot-dog au  
intrat deja în lexicul curent al limbii române. 

De cealaltă parte, un mare impact îl au 
marile firme transnaţionale de fast-food,       
direcţionate aproape în exclusivitate către    
mediul urban şi îndeosebi către Capitală (Tabel 
1). 
 
2.6. Studiu de caz: Expansiunea la nivel global 

a unei firme de fast-food - McDonald‟s 
 

Istoria Mc Donald‟s a început în anii 
1940 ai secolului trecut la San Bernandino în 
California, când fraţii Dick şi Mac Donald aveau 
un mic restaurant în apropierea unei autostrăzi, 
care le aducea un venit anual de circa 200 000 
dolari, sumă considerabilă la acea dată. Ei au 
renunţat la vechiul meniu, complex, alcătuit din 
25 de produse, în favoarea unuia mult mai   
limitat, cu doar nouă: hamburgher,             
cheeseburger, trei feluri de băuturi răcoritoare, 

Fig. 5. Macheta proiectului China Town România  
(sursa: www.chinatown.ro) 
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Nr 
crt. 

Firma Specificul 
activităţii 

Ţara de 
origine 

Număr de unităţi de desfacere în 
România 

Total, 
din care 

în oraşele 
mari* 

în 
Bucureşti 

1 Mc Donald’s Fast food SUA 55 54 24 

2 Fornetti Franchise Patiserie Ungaria 325 325 80 

3 Kentuky Fried Chicken 
(KFC) 

Fast food SUA 18 18 9 

4 Angst Preparate 
carne 

Elveţia 19 16 16 

5 Gregory’s Fast food Grecia 11 11 11 

6 Pizza Hut Mâncare 
italiană 

SUA 9 9 4 

7 Princess Patiserie Ungaria 5 5 5 

Tabel 1 
Polarizarea în mediul urban a unor mari reţele internaţionale de alimentaţie publică 

* oraşe cu peste 100 000 locuitori. Date preluate de pe site-urile firmelor respective  
    (actualizate la 1 ianuarie 2009). 

Fig.6.  Ţări ale căror bucătării tradiţionale sunt prezente în restaurantele din Bucureşti 

s-au mai adăugat, la puţin timp după            
deschidere, încă un sortiment de cartofi prăjiţi şi 
unul de răcoritoare. Pentru a onora comenzile 
într-un interval de timp cât mai scurt, a fost   
necesară reproiectarea bucătăriei, dotată cu 
echipamente din inox, astfel încât să se       
uşureze cât mai mult mişcarea personalului. In 
acelaşi timp, preţul hamburgherilor a fost redus 
de la 30 la 15 cenţi bucata, ceea ce a favorizat 

o mărire considerabilă a comenzilor.  
 Noul restaurant al fraţilor Mc Donald‟s a 
fost deschis în decembrie 1948, după război, 
într-un context economic şi social foarte       
favorabil: victoria americană din cel de-al Doilea 
Război Mondial, explozia demografică,        
dezvoltarea economică spectaculoasă a       
Californiei, care a favorizat o frenezie a     
consumului.  
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În aceste condiţii, la începutul anilor 1950,     
profitul micii fabrici de hamburgheri ajunsese la 
350 000 dolari, aproape dublu faţă de fostul 
restaurant. Succesul lor a fost mediatizat în  
presa de specialitate, astfel că în doar o lună de 
la apariţie, fraţii McDonald‟s au primit peste 300 
de cereri de francize din întreaga lume.       
Restaurantul primului francizat situat la Phoenix 
în Arizona a deschis astfel un întreg lanţ,    
clădirea alb-roşie cu plăci din ţiglă şi străjuită de 
cele două arce aurii, devenind marca primului 
val de restaurante Mc Donald‟s şi unul dintre 
cele mai cunoscute simboluri din SUA.      
Bucătăria noului restaurant semăna mai mult cu 
o hală de producţie fiind de două ori mai mare 
decât cea din San Bernandino şi a fost     
proiectată de fraţii Mc Donald‟s după ce au   
studiat paşii pe care trebuiau să-i facă angajaţii 
pentru a satisface o comandă. 

În 1955 a fost numit agent exclusiv   
pentru franchising al Mc Donald‟s în SUA, Ray 
Kroc, un fost distribuitor de dozatoare pentru 
băuturi răcoritoare. Prototipul său de restaurant 
a fost deschis la 15 aprilie 1955 în localitatea 
Des Plaines (statul Illinois), iar până la sfârşitul 
anului 1956 acesta reuşise să dezvolte o reţea 
de 14 restaurante cu încasări de 1,2 milioane 
dolari. A urmat o dezvoltare explozivă, astfel că 
în 1960 reţeaua Mc Donald‟s s-a extins la 238 
de restaurante, cu vânzări totale de 37,6      
milioane dolari. 

 În 1963, deja, restaurantele vindeau un 
milion de hamburgeri pe zi. Doi ani mai târziu, 
compania a făcut prima emisiune de acţiuni, 
preţul iniţial al unei acţiuni (22,5 dolari)         
dublându-se în doar câteva săptămâni de    
tranzacţionare. La 5 iulie 1966, McDonald's a 
fost listată la bursa din New York; în 1967,   
preţul unui hamburger a crescut de la 15 la 18 
cenţi, aceasta fiind prima creştere de preţuri de 
când fraţii McDonald au lansat afacerea. În anul 
următor a fost deschis restaurantul cu numărul 
1 000, în Des Plaines, aproape de primul     
deschis în 1955. În 1970, vânzările au atins  
cifra de 587 milioane dolari, în cele 50 de state 
ale SUA şi alte patru ţări; primul miliard de    
dolari a fost realizat în 1972. În 1975, a fost 
deschis şi primul restaurant drive-thru, în      
Arizona (în prezent, 50% din vânzări sunt     
obţinute prin acest sistem); în acelaşi an,    
compania avea încasări de 2,5 miliarde dolari, 
din 3 076 restaurante în 20 de ţări; un an mai 
târziu a fost vândut hamburgerul cu numărul de 
ordine 20 000 000 000.  La aniversarea a 25 de 

ani de la înfiinţare, McDonald's avea 6263 de 
restaurante în 27 de ţări, cu vânzări totale de 
6,2 miliarde dolari. În anul 1984, anul morţii  
fondatorului, compania avea o cifră de afaceri 
de 10 miliarde de dolari şi opera 8300 de      
restaurante în 36 de ţări. Practic, atunci se   
deschidea un nou restaurant la fiecare 17 ore, 
iar volumul mediu al vânzărilor era de 1264000 
dolari. În 1990, vânzările erau de 18,7 miliarde 
şi se consumaseră 80 de miliarde de hamburg-
heri. 

Prima ţintă a expansiunii dincolo de 
graniţele SUA a fost Canada (1967). În prezent 
aici funcţionează peste 1000 de restaurante, 
constituind cel mai mare lanţ de restaurante din 
ţară. În Japonia, a înfiinţat o firmă mixtă cu Den 
Fujita, un importator de articole de                
îmbrăcăminte. Primul restaurant a fost deschis 
în 1971 într-un mic local din cartierul comercial 
Ginza al capitalei Tokyo. În prima zi s-a încasat 
echivalentul a 3000 de dolari; în prezent,  
McDonald's are în Japonia peste 2300 de    
restaurante, dublu faţă de cel mai puternic   
competitor. În 1971 au mai fost deschise      
primele unităţi în Germania şi Australia, apoi în 
Franţa şi Marea Britanie. În prezent, în Franţa 
sunt deschise 625 restaurante, iar în Marea 
Britanie, mai mult de 700. Aceste şase ţări 
contribuie acum cu aproximativ 80% la         
veniturile din activităţile internaţionale. 

Negocierile pentru pătrunderea pe piaţa 
rusă au început încă din perioada jocurilor   
olimpice de la Montreal din 1976 şi s-au finalizat 
prin deschiderea primului restaurant                
Mc Donald's la Moscova pe 31 ianuarie 1990, 
când în pofida vremii geroase, peste 30000 de 
persoane au stat la coadă pentru a-l vizita. 
Acesta reprezenta cea mai mare întreprindere 
mixtă din URSS; în curând, restaurantul avea 
să servească între 40000 şi 50000 de      
consumatori zilnic (15 mil. în primul an). A    
urmat pătrunderea pe piaţa chineză (primul  
restaurant a fost dechis la Beijing pe data de 23 
aprile 1992) şi pe cea a Europei de Est. În     
România erau la 1 noiembrie 2007 - 57              
restaurante McDonald‟s, dintre care 27 numai 
în Bucureşti (47% din total), celelalte fiind     
localizate în oraşe mari din ţară, reşedinţe de 
judeţ (www.mcdonald‟s.ro) (Fig.7). 

Orientul Mijlociu a fost abordat în 1993, 
primul restaurant fiind deschis la Ierusalim; au 
urmat Arabia Saudită, Oman, Kuweit, Egipt, 
Bahrain, Emiratele Arabe Unite şi Qatar. Din 
respect pentru culturile locale, restaurantele  

http://www.mcdonald's.ro/


 

din ţările arabe au un meniu halal, ceea ce   
înseamnă conforme cu normele Islamului     
privind preparare mâncărurilor, mai ales din 
carne de vită. În plus, în restaurantele din    
Arabia Saudită nu sunt expuse păpuşi sau   
postere reprezentându-l pe Ronald McDonald 
(unul dintre simbolurile companiei, foarte      
popular mai ales în SUA), Islamul interzicând 
„idolii”. Primul local kosher a a fost deschis în 
1995 într-o suburbie a Iersualimului - în meniu 
nu sunt incluse produse pe bază de lapte, iar 
localul este închis sâmbăta. Şi în India a trebuit 
să se adapteze: carnea de vită a fost înlocuită 
cu cea de oaie, varianta locală a Big Mac-ului 
fiind Maharaja Mac. 

Toate acestea nu fac decât să dea 
dreptate fondatorului, care exclamase la 
începuturi că va merge peste tot! Poate şi de 
aceea unele restaurante au fost deschise în 

cele mai neaşteptate locuri: în baze militare ale 
Armatei SUA, pe feriboturi în Marea Baltică, în 
staţiile de metrou din Bucureşti sau în clădiri 
vechi de peste 700 de ani, cum este cazul la 
Freiburg (Germania) şi Shrewbury (Anglia).   

În prezent, McDonald's serveşte 38 de 
milioane de consumatori în fiecare zi - 20 de 
milioane numai în SUA, într-un număr de 
aproximativ 23000 de restaurante în peste 100 
de ţări. McDonald's este una dintre cele mai 
puternice şi cunoscute mărci din lume, 
împreună cu Coca-Cola, distribuitorul exclusiv 
de băuturi răcoritoare pentru toate 
restaurantele. Este o companie în plină 
dezvoltare, cu peste 2000 de noi intrări în reţea 
în fiecare an (adică, la fiecare cinci ore). Este 
una dintre cele mai mari corporaţii din lume, cu 
vânzări de peste 31 miliarde dolari şi venituri 
nete de 1,5 miliarde. 

Fig. 7. Amplasamentele McDonald’s în România (2007)  
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3. Produse ale culturii globale de consum de 
tip mentifactual (produse ale inteligenţei 

umane). Modele de difuzie la scară globală. 
Studii de caz. 

 
 Multitudinea stilurilor muzicale 
răspândite practic pe tot Mapamondul 
reprezintă expresia raporturilor complexe dintre 
autohton şi alohton în muzică. Iată evoluţia   
câtorva dintre acestea: 

Jazzul este un stil de muzică apărut la 
începutul secolului XX în zonele sudice ale  
Statelor Unite, având provenienţa în melodiile 
populaţiei de culoare, urmaşi ai sclavilor de      
origine africană. La acestea s-au adăugat      
cântecele culegătorilor de bumbac din zonele 
sud-estice ale SUA, în stil blues, cântecele de 
leagăn şi cele religioase (negro spirituals,    
gospel songs), precum şi unele elemente ale 
muzicii europene (marşuri, imnuri, muzică    
populară), astfel că jazzul este considerat ca 
fiind prima formă de manifestare artistică care  
s-a dezvoltat în Lumea Nouă. 
 Istoria jazzului poartă pe de o parte  
amprenta localului, stilurile diferenţiindu-se 
după locul unde au apărut şi s-au dezvoltat, iar 
pe de altă parte, amprenta temporalului,       
diferenţierile între stiluri fiind marcate de      
evoluţia acestuia în decursul timpului. Jazzul a 
apărut în jurul anului 1900 în New Orleans 
(Louisiana) pe fondul unei structuri etnice     
extrem de diversificată, coexistând deopotrivă 
spanioli, francezi, englezi, dar şi negri, urmaşi ai 
sclavilor de pe plantaţiile de bumbac sau creoli. 
Către anul 1910 apare stilul Dixiland, practicat 
îndeosebi de muzicieni albi şi se afirmă tot mai 
pregnant oraşul Chicago drept centru al muzicii 
jazz. În anii ‟30 ai secolului trecut trendul este 
dat de stilul Swing, către sfârşitul anilor ’40 se 
impun stilurile Cool Jazz şi Hard Bop; iar în anii 
‟50 alte stiluri, precum Model Jazz sau Free 
Jazz. Concomitent, jazzul depăşeşte frontierele 
Statelor Unite, în Brazilia luând forma stilului 
Bossa Nova, iar în Europa influenţând puternic 
unele compoziţii ale muzicii clasice (George 
Gershwin, Béla Bartók, Igor Stravinsky, Dimitri 
Şostacovici, Darius Milhaud, Richard            
Oschanitzky etc).  
 Jazzul a fost puternic marcat şi de    
muzica latino, care a influenţat deopotrivă şi 
muzica populară americană, muzica country 
sau rock-ul. Muzica latino este strict legată de 
stilul salsa, foarte popular în America Latină şi 
care provine la origini din cabanera cântată în 
Cuba, influenţată la început de muzica rurală 

din nordul Mexicului, iar ulterior de alte stiluri    
combinate, precum pop, jazz, rock, R&B. 
 Tot în America Latină s-a dezvoltat şi 
muzica samba (carioca), cu origini în Africa, dar 
care a fost promovată în Brazilia, devenind 
astfel un dans naţional, o combinaţie de 
influenţe africane, amerindiene şi iberice.     
Primele încercări de a aduce samba în sălile de 
dans europene datează din jurul anilor 1923-
1924, dar abia după cel de-al Doilea Război 
Mondial acest dans a devenit popular în       
Europa. 
 Muzica Reggae s-a născut în Jamaica 
în anii ‟50 ai secolului trecut din dorinţa de    
libertate prin respingerea valorilor culturale   
europene şi promovarea celor autohtone, fiind 
puternic influenţată de muzica africană. Istoria 
muzicii Reggae se leagă se leagă îndeosebi de 
numele lui Bob Marley. 
 Muzica Pop reprezintă poate cel mai 
caracteristic exemplu de globalizare muzicală. 
Apărută în anii ‟30 ai secolului trecut, ca muzică 
comercială, a fost influenţată la început de   
stilurile blues şi country, ajungând în prezent să 
reprezinte un adevărat conglomerat de stiluri 
(dance, disco, punk, funky, hip hop şi chiar 
rock) în diferite proporţii şi combinaţii, răspândit 
pe tot Mapamondul. 
 Rock and Roll-ul îşi are originile 
culturale la sfârşitul anilor 1940 în SUA şi a 
apărut iniţial prin combinarea muzicii country cu 
blues. Cântecele unor artişti precum Elvis 
Presley au contribuit la globalizarea acestui stil 
muzical, fapt ce a introdus diversificarea. Au 
apărut noi genuri şi subgenuri: punk-rock, folk-
rock, alternative-rock; trecând oceanul, se 
dezvoltă rock-ul britanic, promovat îndeosebi de 
The Beatles sau The Rolling Stones; 
psychedelik-rock, hard-rock, heavy-metal etc, 
din care s-au dezvoltat ulterior şi alte subgenuri. 
În multe cazuri, în Marea Britanie şi nu numai, 
rock-ul şi îndeosebi genul punk a devenit un 
instrument de propagandă anarhistă.   
 Muzica hip-hop îşi are originile în New 
York-ul anilor 1970, avându-şi rădăcinile în   
muzica Africii de Vest şi a afro-americanilor, cât 
şi în reggae-ul jamaican. Ca şi celelate genuri 
muzicale, muzica hip-hop a evoluat continuu, 
diversificându-se şi fiind cunoscută pe toate 
continentele. 
 Vom încheia această scurtă prezentare 
a interferenţelor culturale din muzică cu genul 
house (muzica electronică), în fapt o sinteză a 
tuturor genurilor muzicale sintetizate electronic, 
adaptabilă îndeosebi discotecilor şi cluburilor.  



 

De aceea, rădăcinile sale derivă din muzica 
disco, plasându-se prin anii ’60 ai secolului 
trecut, având încă de la început multe 
subgenuri şi o evoluţie difuză spaţial, dată fiind 
globalizarea anterioară a genurilor muzicale din 
care a derivat. 
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 Revista GEOGRAFUL vă invită să colaboraţi la realizarea viitoarelor numere cu  
articole pentru rubricile:  

Educaţie prin geografie 
Dezvoltare regională şi locală 
Pe meridianele şi paralele Globului 

 

 Colegiul editorial al Revistei GEOGRAFUL vă invită să colaboraţi la realizarea  
rubricii  “ Cartea geografică “ prin prezentarea celor mai noi şi interesante contribuţii        
ştiinţifice din domeniul geografiei.  
 Aşteptăm din partea colegilor care editează reviste geografice prezentări ale        
ultimelor apariţii. 
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Dezvoltare regională şi locală 

 

Motto: 
 „Pământul oferă suficient pentru a acoperi 

nevoile omului, dar nu şi lăcomia lui” 
(Mahatma Gandhi) 

 
Una dintre temele majore căreia i se 

acordă o importanţă din ce în ce mai mare la 
nivel european, dar şi naţional, este evoluţia 
demografică şi efectele acesteia în diferitele 
domenii ale vieţii socio-economice. Trendurile 
demografice care afectează România, 
evidenţiate şi în prognozele demografice, 
necesită o abordare mai complexă, din 
perspectiva proiectelor de dezvoltare pe care 
autorităţile locale le iniţiază, în cadrul 
programelor operaţionale, în special pe baza 
obiectivelor Programului Operaţional Regional - 
REGIO. 

Pentru a putea clarifica legătura dintre 
demografie şi dezvoltare, dintre demografie şi 
turism trebuie subliniată analiza situaţiei 
demografice şi prognozele demografice pe 
termen mediu şi lung,  ce servesc la 
fundamentarea corectă a planurilor şi 
strategiilor de dezvoltare indiferent de domeniul 
vieţii şi activităţii sociale, atât de expusă 
metamorfozelor actuale.  

Schimbările demografice la care 
asistăm în ultimele decenii constituie o 
preocupare tot mai intensă la nivel european şi 
mondial, lucru demonstrat de faptul că 

numeroşi demografi şi economişti au tras 
semnale de alarmă, în ce priveşte unele evoluţii 
demografice îngrijorătoare, cu efect negativ 
asupra multor ramuri economice, inclusiv 
asupra turismului, precum:  
 - reducerea fertilităţii şi a natalităţii, 
 - accentuarea dezechilibrelor între 
grupele de vârstă, 
 - îmbătrânirea populaţiei,  

- intensificarea migraţiei externe. 
Studiile arată că îmbătrânirea 

demografică se va accentua în Europa şi va 
afecta din ce in ce mai mult viaţa economică şi 
socială. Evoluţiile previzionate până în anul 
2060 pentru fiecare stat al Uniunii Europene şi 
implicaţiile acestora sunt analizate în recentul 
Raport privind îmbătrânirea demografică, 
raport intocmit de Directoratul General pentru 
Economie şi Finanţe al Comisiei Europene şi de 
Comitetul pentru Politici Economice. 

Datele din Raportul Comisiei Europene 
arată o creştere, la nivel european, a ponderii 
populaţiei de 65 ani şi peste, de la 17% în 2008 
la 30% din total, în anul 2060. 

Acelaşi raport prevede pentru România 
o creştere a ponderii populaţiei de 65 ani şi 
peste, de la 15% în anul 2008, la 35% la 
orizontul anului 2060. 
 Potrivit proiecţiei realizate, România se 
află în plin proces de îmbătrânire 
demografică. Această grupă de vârstă va avea 
nevoi ridicate în ceea ce priveşte serviciile de  

RELAŢIA DEMOGRAFIE-ECONOMIE-GEOGRAFIE CA 
FACTOR DE CONTURARE A PIEŢEI TURISTICE 

Prof.univ.dr.  Mirela MAZILU 
mirelamazilu2004@yahoo.com 

 The relationship between demography, economy and geography as a factor in shaping the 
tourist market. One of the major themes which have more and more importance at a European level, but 
also at a national level, is the demographic evolution and its effects in the different fields of the social and   
economic life. The demographic trends which affect  Romania, emphasized in the demographic prognoses, 
require a more complex approach, from the perspective of the development projects which the local        
authorities are initiating, within the operational programs, based especially on the objectives of the Regional 
Operational Program – REGIO. In order to clarify the connection between demography and development, 
between demography and tourism, we must   underline the analysis of the demographic situation and the 
demographic prognoses on a medium and long term, which serve to the correct foundation of the plans and 
development strategies, regardless of the field of life and social activity, so exposed to the current          
metamorphoses.  
 Key words: demography, tourism, tourist market, development, strategy 
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sănătate şi cele sociale. Este vorba de 
amenajări de îngrijire, pe de o parte, dar şi de 
asigurarea cu infrastructura specifică  pentru 
persoanele care nu se mai află în procesul 
muncii, însă au cerinţe privitoare la educaţie, 
cultură şi amenajări de petrecere a timpului 
liber. La toate nivelele enumerate mai sus, vor 
creşte cheltuielile sociale şi de sănătate datorită 
presiunii vârstnicilor asupra populaţiei active, 
mai redusă ca număr. 

Luând in considerare faptul că acum, 
după integrarea României în UE, va avea loc, 
treptat, un proces de deschidere a pieţelor forţei 
de muncă, este posibil ca mutaţiile care vor 
apărea să iasă din trendurile prognozate şi 
declinul să fie mult amplificat. 

Toate acestea arată în mod clar că 
rezultatele prognozelor evoluţiei populaţiei au o 
importanţă considerabilă pentru toate procesele 
de planificare (inclusiv pentru turism) şi că, în 
viitor, ele vor trebui luate mai mult în 
considerare. 

Ospitalitatea şi turismul reprezintă o 
profesie, iar înţelegerea ospitalităţii şi turismului 
reprezintă aptitudini, ce necesită pregătire şi 
experienţă de specialitate. Însă, mulţi oameni 
sunt implicaţi în acest fenomen direct sau 
indirect şi trebuie să cunoască principiile de 
bază ale dezvoltării turismului. 

Este foarte dificil să se identifice 
necesarul cantitativ viitor de forţă de muncă 
pentru necesarul sectorului ospitalităţii şi 
turismului din România. În prezent un număr 
mare de persoane care au absolvit un program 
de pregătire profesională sau universitară, 
pleacă pentru a-şi găsi un loc de muncă peste 
hotare. De asemenea, un număr mare de 
oameni care şi-au început cariera într-unul din 
lanţurile mari internaţionale după absolvirea 
şcolii, pleacă din România după câteva luni de 
experienţă practică. 

Se estimează că mai puţin de 20% din 
absolvenţii liceelor sau universităţilor 
specializate în turism, cu programe turistice, 
ajung în final să lucreze în sectorul ospitalităţii 
şi turismului în România. 

Cifre referitoare la numărul de personal 
care pleacă peste hotare şi la nivelul lor de 
pregătire nu există. De asemenea, nu există 
cifre referitoare la durata medie a sejurului 
acestora. Nu există cifre referitoare la durata 
medie a absenţei acestora. O estimare 
aproximativă a numărului ar fi între 10 şi 20% 
din cei cu educaţie de bază în turism şi cu o 
diplomă oferită de una din universităţile 

existente, ce oferă programe de pregătire în 
turism. 

Ceea ce are nevoie sectorul ospitalităţii 
în special este un personal pregătit şi nu 
absolvenţi cu pregătire teoretică universitară. 

La nivelul anului 2008, resursele de 
muncă din România (populaţia în vârsta de 15-
64 de ani) au fost de 15,05 milioane persoane, 
în creştere cu 100 mii faţă de anul 2002. Rata 
de ocupare a forţei de muncă a fost, în 2007, de 
58,8%, fără modificări notabile faţă de cifrele 
anului 2002, situându-se cu mult sub ţinta de 
70% stabilită prin Strategia de la Lisabona 
pentru ansamblul Uniunii Europene pentru anul 
2010. Din punct de vedere calitativ, însă, 
progresele sunt semnificative: numărul 
salariaţilor a fost în 2007 cu aproape 500 mii 
mai mare decât în 2002, reducându-se 
corespunzător populaţia ocupată în agricultură. 
S-a majorat ponderea persoanelor cu studii 
superioare în totalul populaţiei ocupate (de la 
11% în 2002 la peste 14% în 2007) şi a celor cu 
studii medii (de la 62,9% în 2002 la circa 65% 
în 2007), ceea ce s-a reflectat şi în creşterea 
susţinută a productivităţii muncii. În acelaşi 
timp, s-au accentuat dezechilibrele de pe piaţa 
muncii, existând în anumite sectoare sau 
profesii un deficit de forţă de muncă. Resursa 
de muncă este diminuată şi datorită vârstei 
actuale de pensionare (puţin peste 58 ani în 
cazul femeilor şi 63,5 ani în cazul bărbaţilor), 
sensibil inferioară vârstei limită de activitate. 
Şomajul în rândul tinerilor continuă să fie ridicat, 
în jur de 21%, judeţul Mehedinţi, din nefericire, 
deţinând recordul pe ţară cu un procent de 14% 
şomeri. În ansamblu, se constată că România 
are un potenţial de resurse de muncă 
nevalorificat în proporţie de circa 30%, ceea ce 
creează premisele pentru rezolvarea parţială şi 
pe termen scurt a unora dintre problemele 
create de deficitul forţei de muncă. Totodată, 
există o tendinţă certă de utilizare mai eficientă 
a capitalului uman pe piaţa muncii. 

 Cifrele privind migraţia (imigraţia şi 
emigrarea legală permanentă) nu au fost, după 
1995, importante din punct de vedere statistic 
(în jur de minus 10-15 mii pe an). În schimb, 
emigraţia temporară pentru muncă în 
străinătate, predominant în ţările UE din zona 
occidentală, era estimată, în primăvara 2008, la 
circa 2 milioane persoane. Este vorba, în 
special, de adulţii tineri care, dacă decid să-şi 
permanentizeze şederea în ţările respective 
prin naturalizare, vor afecta şi mai serios 
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balanţa pe vârste şi aportul de natalitate 
preliminat. Trebuie luat în calcul şi faptul că, în 
condiţiile menţinerii unui decalaj important în 
privinţa standardelor de viaţă şi perspectivelor 
de împlinire profesională şi personală în ţară, 
atracţia emigrării temporare sau permanente va 
rămâne puternică, ţinând seama şi de nevoile 
proprii ale ţărilor partenere mai dezvoltate din 
UE, care se confruntă cu aceleaşi probleme de 
îmbătrânire demografică şi scădere a natalităţii. 

Sub noţiunea de mobilitate turistică 
subînţelegem deplasarea instructvă, culturală şi 
turistică, precum şi cooperarea şi schimbul 
internaţional. Mobilitatea asigură o comunicare 
deschisă cu alte societăţi şi culturi, ceea ce 
include cunoaşterea, tolernaţa şi respectul 
divesităţii reciproce. Pe lângă învăţarea socială 
prin abordarea interculturală, mobilitatea 
facilitează schimbul de idei şi îmbogăţirea 
experienţei. 

Segmentarea economică si 
geodemografică ne ajută la definirea unui 
profil al segmentelor descrise anterior, cu 
ajutorul celorlalte criterii de segmentare. 
Segmentarea descriptivă este cel mai uşor de 
realizat, datele putând fi adesea obţinute fără 
efort din anuarele statistice şi alte publicaţii de 
profil, sau de la institutele de cercetare contra 

unui mic cost.  
Deşi segmentarea descriptivă îşi are 

utilitatea ei in deciziile cu privire la alegerea 
mijloacelor publicitare şi selectarea canalelor de 
distribuţie, în cele mai multe cazuri profilul 
demografic al clienţilor nu poate constitui el 
singur o bază adecvată pentru conducerea unei 
campanii de marketing eficiente. Aceasta, 
deoarece, persoane având caracteristici 
economice şi demografice apropiate sunt 
adesea foarte diferite din punctul de vedere al 
motivaţiilor, dorinţelor, comportamentului, al 
scopurilor pentru care fac turism şi aşa mai 
departe. De exemplu, variabila demografica 
“vârstă”, luată izolat, nu ne spune aproape 
nimic despre un potenţial turist. Este, desigur, 
de aşteptat ca gusturile şi preferinţele, în 
materie de turism a celor cu vârste diferite să fie 
sensibil diferite. De asemenea, vor exista 
diferenţe importante între personele căsătorite 
şi cele necăsătorite,între cele cu copii sau fără. 

Principalele criterii demografice şi 
economico-sociale utilizate de către specialişti  
în segmentarea pieţei turistice sunt descrise 
schematic în fig.1 : vârsta, ciclul de viaţă al 
familiei, venitul, nivelul de educaţie,  
naţionalitatea,  religia. 

VÂRSTA+ 

CICLUL DE 

VIAŢĂ AL 

FAMILIEI 

VENITUL* 

CRIZA 

NIVELUL DE 
EDUCAŢIE+ 

RELIGIA 

 

NAŢIONALI-

TATEA 

Factori de 
influenţă ai 
segmentării 

pieţei 
turistice 

 

Fig.1. Factori de influenţă ai segmentării pieţei turistice 
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 Pentru primele două criterii enumerate 
mai sus (vârsta şi ciclul de viaţă al familiei) vom 
prezenta o segmentare interesantă a pieţei 
turistice finlandeze, realizată în anul 1994 de 
Institutul Gallup-Media din Finlanda. Astfel, 
segmentele de piaţă descrise în urma studiului 
au fost: 
 - “generaţia jocurilor video”, cu vârsta 
între 12 şi 14 ani; este vorba de copii care 
influenţează puternic alegerile părinţilor în ceea 
ce priveşte destinaţiile şi activităţile de vacanţă; 
 - “generaţia consumului”, cu vârsta 
între 15 şi 24 de ani; este un segment format 
din adolescenţi şi tineri, în majoritate 
necăsătoriţi; 
 - “generaţia prosperităţii”, cu vârsta 
de 25-34 de ani, unii dintre ei căsătoriţi, dar fără 
copii sau cu cel mult un copil, de regulă în 
vârstă de până la 7 ani; 
 - “generaţia suburbană”, cu vărsta de 
35-44 ani, formată, în genere, din cupluri cu 
copii între 7 şi 15 ani; 
 - “generaţia schimbării sociale”, cu 
vârsta între 45 şi 54 de ani, segment format din 
cupluri fără copii sau ai căror copii au plecat 
deja din casa părinţilor; 
 - “generaţia războiului şi lipsurilor”, 
formată din persoane cu vârsta între 55 şi 64 de 
ani, fie cupluri de pensionari, fie pensionari 
singuri; 
 - “seniorii”, adică segmentul celor în 
vârstă de peste 55 de ani. 
 După cum arată profesorul Adrian 
Gherasim, în lucrarea „Marketing turistic”, 
Editura Economică, 2009, Bucureşti, 
segmentele de vârstă interesante pentru 
marketingul turistic din punctul de vedere al 
comportamentului sunt: 
 - copilăria (când accentul se pune pe 
jocuri de agrement şi pe mişcare), 
 - adolescenţa (când sunt agreate 
excursiile ieftine, fără condiţii de confort 
deosebite, drumeţiile, jocurile educative şi 
oferta de turism cultural), 
 - prima tinereţe (când preferinţele se 
îndreaptă spre acele oferte care asigură 
împlinirea personalităţii), 
 - a doua tinereţe (când se 
accentuează înclinaţia spre sedentarism şi 
odihnă), 
 - bătrâneţea (când apare adesea 
cererea de produse şi servicii care ţin de 
turismul medical). 
 De asemenea, veniturile pot determina 

următoarele segmente de piaţă: 
 - turişti săraci, al căror venit 
depăşeşte cu puţin limita subzistenţei şi care 
apelează rar la serviciile turistice. Ei sunt 
interesaţi nu atât de confort şi de calitatea 
serviciilor, ci de preţul lor; 
 - turişti de condiţie medie, care 
formează majoritatea clientelei, mai pretenţioș i 
în raport cu condiţiile de confort, mai dispuşi să 
cheltuiască  banii pe servicii diverse şi mai 
deschişi la nou; 
 - turişti de lux, cu venituri mari şi 
foarte mari, foarte exigenţi în ceea ce priveşte 
calitatea serviciilor, dar şi dispuşi să 
plătească pe măsură. 

La aceste categorii, mai sus-
enumerate, mi-aş permite să adaug una 
conjuncturală, chiar de nedorit, nici pentru 
turistul ”sancţionat” de către măsuri impuse de 
guvernanţi, care-şi rezolvă „incompetenţa 
managerială” prin reduceri inexplicabile de 
salarii sau  de sporuri, nici pentru tour-operatori, 
agenţii de turism, stake-holderi etc. care-şi văd 
năruite visele, relaţiile cu similarii lor din 
străinătate, chiar investiţiile: 
 - turişti de criză., pe care-i vedem tot 
mai des la televizor, obligaţi să-şi vândă biletele 
de vacanţă achiziţionate cu greutate şi renunţări 
la alte cheltuieli familiale sau mai rău turişti de 
criză care-şi aleg locaţii pentru petrecerea 
vacanţei în destinaţii mult mai ieftine, mai 
accesibile bugetului lor atât de încercat de 
metamorfozele crizei economice mondiale. 

Nivelul de educaţie este un alt criteriu 
important, în special, pentru unele categorii de 
turism, cum ar fi turismul cultural. Persoanele 
cu studii elementare sau medii fac turism 
motivaţi în special de dorinţa de a se odihni şi 
de a se distra, în timp ce persoanele cu un nivel 
de educaţie superior au adesea (şi) motivaţii 
legate de statut, prestigiu sau auto-împlinire 
(pentru mai multe detalii se poate vedea 
capitolul privitor la comportamentul turiştilor). 
Turistul atras prin intermediul turismului cultural 
este adeseori o persoană cu studii superioare, 
cu înaltă ţinută morală, care solicită servicii de 
calitate. Ghidul pentru astfel de grupuri este la 
rândul lui de înaltă calificare, implicat conştient 
si interesat direct în păstrarea şi respectarea 
peisajului turistic natural.  

Programul cadru 6 şi noul Program 
Cadru 7 al Uniunii Europene acordă, de 
asemenea, atenţie dezvoltării turismului durabil 
prin turism cultural. 
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 Influenţa dezvoltării turismului cultural 
în România a început să se facă simţită. 
Insuccesul parcului de distracţii legat de 
proiectul “Dracula Land” este bucurător pentru 
cei ce încearcă substituirea imaginii de ţară ex-
comunistă nesigură, cu trecut sângeros şi 
legende cu vampiri, cu imaginea ţării Carpato-
Danubiano-Pontică, cu istorie şi cultură bogată, 
cu mănăstiri de rară frumuseţe, cu oraşele 
vechi centre universitare, cu un oraş-capitală 
europeană culturală, cu sate tradiţionale  şi 
oameni ospitalieri.  

Personalul calificat pentru activităţile 
turistice este un factor esenţial pentru 
dezvoltarea cu succes a turismului şi pentru a 
asigura acel nivel ridicat al serviciilor pe care 
turiştii îl aşteaptă şi pe care îl plătesc. 
Autorităţile locale trebuie să evalueze 
necesităţile de personal calificat, lucru valabil 
oriunde şi oricând.  

Fiecare zonă trebuie să-şi 
îmbunătăţească educaţia în turism şi nevoile de 
training şi să determine modalităţile de 
satisfacere a acestora. Dacă există institute 
zonale sau naţionale corespunzătoare, 
autorităţile locale ar trebui să-i încurajeze pe 
localnici să le frecventeze. Dacă se estimează 
că zona locală va fi o importantă zonă turistică, 
poate fi oportună înfiinţarea unui institut local de 
turism ori a unui departament de turism în 
cadrul unei universităţi. Centrul de turism va 
trebui să colaboreze cu întreprinderile din 
sectorul privat pentru a dezvolta cele mai 
potrivite programe. Centrul de turism va trebui 
să identifice oportunităţile pentru propriul 
personal, pentru ca acesta să primească 
instruirea de care are nevoie în domeniul 
managementului turistic, adeseori prin 
programe regionale, naţionale sau 
internaţionale. Organizaţia Mondială a 
Turismului poate asista centrul de turism în 
asigurarea instruirii, poate recomanda instituţii 
de training şi programe internaţionale, inclusiv 
programe pe termen scurt de management 
turistic.  

Naţionalitatea este importantă pentru 
segmentarea pieţei turistice internaţionale. Iată 
câteva exemple în care este folosit acest 
criteriu de segmentare: unii prestatori din 
industria turistică în special restaurantele – sunt 
profilaţi pe elemente specific naţionale; atracţiile 
turistice îşi elaborează documentele informative
(meniul restaurantului sau chiar lista de preţuri) 
în mai multe limbi, în funcţie de naţionalitatea 

turiştilor care le vizitează cel mai des; de 
exemplu,în Clisura Dunării, pensiunile turistice 
sunt orientate în atragerea turiştilor din Ungaria 
sau Olanda, în timp ce Drobeta Turnu Severin 
atrage turişti canadieni şi americani, chiar 
japonezi, prin Muzeul Porţile de Fier, a cărui 
faimă a depăşit graniţele ţării. 

Religia are, de asemenea, importanţă, 
în calitate de  criteriu de segmentare pentru 
operatorii care realizează o parte însemnată a 
cifrei lor de afaceri pe seama pelerinajelor. De 
exemplu, în spaţiul mehedinţean, plin de 
monumente ecumenice de valoare, 
recunoscute atât pe plan naţional, cât şi 
internaţional se conturează, mai nou, la nivelul 
anului 2009, un nou tip de turism: Turism al 
„amintirii”, în sensul că turişti refugiaţi sau 
deja stabiliţi în Ungaria, revin şi fac apel la 
memorie pentru a-şi regăsi rădăcinile, căutând 
în spaţiul sus-amintit fie frontierele imperiului 
austro-ungar, fie elemente de identitate, de 
religie, de educaţie comune. 

Turismul ca şi celelalte activităţi din 
circuitul economic naţional şi-a construit în timp 
o piaţă proprie, definită prin factori cu 
manifestare specifică şi determinaţi de natura 
economică, socială, politică, geografică şi 
motivaţională. Diversitatea variabilelor de piaţă 
precum şi varietatea formelor de materializare a 
factorilor pieţei turistice limitează posibilitatea 
de cunoaştere aprofundată a acesteia, mare 
fiind şi riscul pătrunderii pe piaţa turistică, fără o 
analiză, în prealabil. 
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Prezenta lucrare continuă suita de 
comunicări pe care colectivul de autori le-a 
susţinut, pe această temă, începând cu anul 
1999 la simpozionul organizat la Tuşnad, apoi 
la Sofia în 2002 şi Tulcea în 2004 (peisaj 
cultural) şi Braşov în decembrie 2008.  

De fapt această temă ne-a preocupat 
încă din anii 1987-1990, când intenţia de a 
aborda problema configuraţiei aşezărilor săteşti 
din România, în continuarea studiului „Locuinţa 
sătească din România” nu s-a putut finaliza. 
Acel demers este în prezent aproape de 
finalizare.  

La vremea aceea încercând să 
evidenţiem factorii formativi ai aşezărilor, pe 
baza studiilor existente, am constatat că 
majoritatea criteriilor de clasificare erau 
descriptive şi nu se refereau la factorii formativi 
fundamentali care au generat în timp şi spaţiu 
evoluţia aşezărilor săteşti din zona studiată şi 
dintr-o mare parte a ţării.  

Caracteristici de tipul alungit, lăţit, 
aşezare răsfirată, adunată, compactă nu sunt 
decât constatări vizuale fără conotaţie 
formativă. Nici clasificările pe bază de ocupaţii 
nu au o relevanţă definitorie. Agricultura, 
pomicultura, viticultura, se fac mai în toate 
satele în procente diferite.  

Indiscutabil că formele de relief au o 
pondere substanţială în conturarea peisajului 
dintr-o localitate, dar culturalitatea acestor 
repere este tangenţială.  

Echipa noastră simţea că elemente 
importante scapă analizei şi am încercat pe 
parcursul a mai bine de două decenii să 
identificăm şi să cuantificăm factorii ce au 
generat în mare parte configuraţia habitatului în 
aşezările noastre.  

Am constatat că evoluţia tipului de 
proprietate dintr-un areal reprezintă factorul 
dinamic definitoriu al aspectului aşezării din 
zona respectivă. Ar părea poate ciudată 
noţiunea „tipuri de proprietate”, dar este ştiut 

faptul că în ţara noastră arealul sătesc a 
cunoscut un tip de proprietate ce defineşte 
cultura şi spiritualitatea noastră tradiţională, 
acela al proprietăţii colectivităţilor săteşti 
autonome, cunoscut sub denumirea de 
proprietate devălmaşă (comunitară), cu 
denumiri locale: moşnenească în Ţara 
Românească şi răzeşească în Moldova.  

A fost declanşată o acţiune temeinică şi 
organizată de identificare a ipostazelor prin care 
a trecut proprietatea funciară în fiecare sat, 
comună sau zonă de pe suprafaţa judeţului 
Prahova.  

În momentul de faţă vă putem prezenta 
câteva date pentru a vă convinge cât de 
laborioasă, dar necesară este această acţiune, 
obligatorie ca preambul al analizei, definirii, 
etalonării, cuantificării, gestionării şi 
aplicării în România a Convenţiei Europene 
a Peisajului.  

Informaţiile provin, pentru arealul 
studiat, din 3 surse: 

-   surse scrise, respectiv documente şi 
lucrări din domeniu;  

-    surse cartografice, planuri vechi;  
-    analiza concretă pe teren. 

 Dacă până la mijlocul secolului al XVII-
lea documentele sunt traduse şi publicate în 
culegerile cunoscute (DIR, DRH), în intervalul 
dintre mijlocul secolului al XVII-lea şi mijlocul 
secolului al XIX-lea, perioadă în care a fost 
utilizată grafia chirilică, nu există nici un fel 
culegere de acte transliterate pentru acest 
areal. În consecinţă, colectivul a declanşat o 
amplă şi susţinută activitate vizând 
identificarea, transliterarea şi clasificarea 
majorităţii documentelor care se refereau într-o 
formă sau alta la diversele ipostaze ale 
proprietăţilor funciare. Pentru a sugera 
dimensiunea acţiunii au fost identificate şi 
transliterate cca 2600 de documente provenind 
din fondurile Arhivei judeţului Prahova  (590)     
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şi cca 2000 din Arhivele Naţionale şi Biblioteca 
Academiei, însumând în jur de 3000 pagini de 
calculator, unde au fost reperate informaţii 
despre un număr de aproape 1200 de entităţi 
juridice (moşii, sate, munţi).  
 Din prelucrarea informaţiilor au rezultat 
elemente definitorii ale existenţei noastre 
sociale şi ale activităţii de evidenţă funciară 
cadastrală, dar surprinzător, a fost percepută 
pentru prima oară într-un studiu ponderea 
copleşitoare a proprietăţii săteşti autonome 
(moşneneşti) în raport cu celelalte tipuri de 
proprietate, mai ales pentru perioada secolelor 
XVI şi XVII.  
 O întrebare justificată poate fi 
formulată: de ce nu s-a putut estima pe baza 

documentelor de până la mijlocul secolului al 
XVII-lea publicate în DIR, DRH acest lucru? 
Răspunsul poate fi considerat paradoxal, dar 
pertinent, pentru că documentele din etapa 
amintită care vizau în detaliu aspecte juridice 
ale proprietăţii sunt rare şi în general laconice. 
Ulterior, când disputele juridice generate de 
conflictele de stăpânire funciară şi tranzacţiile   
s-au înmulţit simţitor, au apărut documente 
însoţitoare rezolvării acestei situaţii, cu 
hotărnicii detaliate, susţinute prin măsurători ale 
terenurilor. Totodată s-a confirmat rolul 
membrilor comunităţii săteşti, în ceea ce 
priveşte hotărnicia moşiilor pe care le deţineau. 
Semnele care delimitau moşiile erau cunoscute 
de bătrânii comunităţii şi transmise oral, şi 
târziu, uneori surprinzător de târziu (sfârşitul 
secolului al XIX-lea),  au fost întâlnite situaţii în 
care moşiile respective încă nu aveau hotărnicii 
scrise. Analiza acestor documente a evidenţiat 
prezenţa a numeroase proprietăţi săteşti 
autonome, care n-au fost cunoscute până în 
prezent datorită ignorării de către specialişti în 
bună măsură a documentelor relativ târzii. 

O altă sursă de informaţii o constituie 
documentele cartografice. Pentru zona în 
discuţie au fost identificate şi extrase din arhive 
cca 400 planuri care au însoţit hotărniciile. 
Aceste planuri n-au făcut altceva decât să 
confirme anvergura proprietăţii săteşti 
devălmaşe până târziu. Cele mai vechi planuri 
nu depăşesc sfârşitul secolului al XVIII-lea, dar 
prezenţa proprietăţii moşneneşti este 
confirmată cartografic în tot arealul prahovean, 
la munte, la deal, la câmpie. Coroborându-se 
informaţiile documentare cu cele cartografice,   
s-a putut, pe de o parte, identifica anvergura 
proprietăţii moşneneşti în Prahova până la 
începutul secolului al XVI-lea, iar pe de altă 
parte, pentru cea mai mare parte din comunele 
judeţului Prahova s-au putut stabili zonele unde 
proprietatea moşnenească a fost atestată şi s-a 
putut corobora evoluţia localităţii cu modificarea 
raportului dintre proprietatea moşnenească şi 
celelalte tipuri de proprietate (boierească, 
mănăstirească, domnească, etc).  

Un alt câştig major al demersului l-a 
constituit identificarea reţelei de localităţi 
percepută dinamic, cu numeroase dispariţii şi 
strămutări. Motivele acestui dinamism pot fi 
diverse (invazii, inundaţii), dar cea mai 
importantă cauză a fost schimbarea statutului 
moşiilor acelor sate care au pierdut autonomia  

Fig.1. Satele Ceraşu şi Slon                                               
Studiu de punere în valoare a peisajului cultural              
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şi din această cauză poate s-au dizolvat.  
În acest sens au fost întocmite tabele 

de sinteză unde fiecare moşie, localitate a fost 
localizată şi i s-au precizat mutaţiile în ceea ce 
priveşte felul proprietăţii funciare. În prezent 
acest tablou cuprinde un număr de cca 1260 
poziţii, dintre care localităţi existente 1120 şi 
dispărute 140. În majoritatea moşiilor acestor 
aşezări a fost identificată şi proprietatea 
moşnenească.  

Prelucrarea informaţiilor continuă cu 
încercarea temerară de a teritorializa cea mai 
mare parte din hotărniciile identificate (Fig.1 şi 
2), lucru care ne permite din analiza dinamicii 
geometriei hotarelor să se ajungă la informaţii 
care să coboare în timp sub perioada 
cronologică ilustrată prin documente, poate 
chiar în etapa în care, aşa cum spunea 
profesorul Paul Stahl, a avut loc teritorializarea 
triburilor.  

Profitând de informaţiile culese de-a 
lungul timpului de echipa noastră vizând 
arhitectura sătească prahoveană, parte 
componentă a lucrării „Locuinţa sătească din 
România” şi de identificarea prin deplasările în 
teren ce însoţesc elaborarea studiilor de 
fundamentare a Planurilor Urbanistice Generale 
(echipa a elaborat peste 50 studii pentru 
localităţi din judeţul Prahova) a numeroase 
clădiri din mediul rural cu arhitectură valoroasă, 
s-a putut stabili o legătură directă între  statutul 
moşiilor şi clădirile din satele respective. Putem 
să afirmăm că ceea ce îndeobşte este denumită 

de noi „arhitectură rurală” şi mai vag 
„arhitectură populară”, de fapt reprezintă 
arhitectură moşnenească. Moşnenii, ţărani liberi 
proprietari de moşie, sunt autorii modelelor de 
locuinţe săteşti care au făcut faima acestei 
arhitecturi în ţară şi în Europa. Având 
autonomie economico-socială şi indiscutabil o 
disponibilitate spirituală în consecinţă, echipele 
de constructori au formulat şi materializat 
idealurile şi aspiraţiile comanditarilor. Am putea 
spune că răspândirea modelelor de arhitectură 
sătească (moşnenească), a fost unul dintre 
factorii cei mai dinamici ai patrimoniului 
construit al aşezărilor noastre săteşti şi în bună 
măsură al aşezărilor de târg şi orăşeneşti până 
la începutul secolului al XX-lea. Din păcate, 
istoria arhitecturii din România nu a evidenţiat 
până în prezent acest raport definitoriu între 
arhitectura sătească (populară) şi statutul social 
deosebit al ţăranului stăpân pe moşia lui.  

Analiza evoluţiei reţelei de localităţi – 
Exemplificare în zona de Sud-Est a judeţului 
Prahova. Se remarcă pe de o parte un număr 
mare de sate dispărute (14 din 50), iar pe de 
altă parte prezenţa propietăţii moşneneşti 
atestată documentar într-un număr de  25 de 
sate. Acest tip de analiză este condiţia 
obligatorie pentru  elaborarea studiului de 
evoluţie istorică a teritoriului, premiză a 
identificării, etalonării si gestionării peisajului 
cultural dintr-un areal (Fig.3). 

Fig.2. Planul moşiei Boldeşti Scăieni, 1905 
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SECIU – Începutul sec. al XIX-lea      SLĂNIC - Sfârşitul sec. al XVIII-lea                                                                                                                                                                                                                                   

    IZVOARE -  Sfârşitul sec. al XVIII-lea                                                                                                                                                                                                                                   IZVOARE - Sfârşitul sec. al XVIII-lea                                                                                                                                                                                                                                   

  Fig.3. Reţeaua de localităţi din SE judeţului şi locuinţe moşneneşti având la bază modele 
arhitecturale prezente în arealul balcanic, a căror rădăcini pot fi presupuse coborând până la 

mijlocul mileniului I d.H. 
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Dar nu numai arhitectura sătească este 
de fapt consecinţa acestui statut. Aşezarea 
sătească este în bună măsură reflexul teritorial 
al calităţii de proprietar al comunităţii respective. 
Putem afirma astăzi că multe localităţi din 
arealul studiat şi din cea mai mare parte a  
teritoriului ţării noastre au avut la bază matricea 
moşnenească. Dar prin procesele de 
organizare administrativă a teritoriului care au 
generat alinierea satelor începând cu primele 
decenii ale secolului al XIX-lea în zona Prahova 
şi continuate cu reformele agrare şi cu Reforma 
Comunală din 1864 (care au avut drept 
consecinţă lotizări ale suprafeţelor cu care au 
fost împroprietăriţi ţăranii), nucleelor originare 
moşneneşti li s-au adăugat, prin extinderi, zone 
în care principiile organizării pe bază de planuri 
prestabilite le-au schimbat înfăţişarea. Sunt 
numeroase cazuri de aşezări care astăzi au 
pierdut în întregime elementele urbanistice 
originare, fiind în prezent sate aliniate, 
dezvoltate pe principiul de organizare 
planimetrică prestabilită. Astăzi un cercetător 
atent întâlneşte aşezări şi părţi de aşezări unde 
matricea moşnenească originară s-a păstrat în 
cea mai mare parte, sate care au mai păstrat 
încă nucleele originare, dar au fost extinse prin 
parcelări, lotizări, şi sate în totalitate organizate 

pe bază de planuri prestabilite. Aceasta este 
substanţa care conferă identitate şi 
specificitate marii majorităţi a aşezărilor din 
ţara noastră, factor care trebuie urmărit 
poziţie cu poziţie pentru fiecare aşezare, 
pentru fiecare zonă, judeţ, regiune, dacă se 
urmăreşte ca intenţiile declarative conţinute 
în textul Convenţiei Europene a Peisajului 
privind păstrarea amprentei pe care 
grupurile umane le-au lăsat asupra 
teritoriului să aibă substanţă. 

Satele Călugăreni şi Dărmăneşti (Fig.4 
şi 5) şi-au păstrat până în prezent matricea 
moşnenească originală datorită perpetuării 
până la sfarşitul secolului al XIX-lea a statutului 
moşnenesc al proprietăţii. Din acest punct de 
vedere localităţile reprezintă adevarate aşezări 
„fosilă” cu valoare istorică excepţională. 

Am aplicat aceste principii la elaborarea 
Studiilor de fundamentare în judeţul Prahova în 
numeroase cazuri, demers care a avut consecinţe 
atât în ceea ce priveşte identificarea unor teritorii 
vizând statutul de zone protejate şi mai ales în 
formularea unor reglementări urbanistice adecvate 
pentru fiecare din ipostazele urbanistice, consecinţă 
a evoluţiei tipurilor de proprietate. Ar fi poate scuzabil 
dacă colectivul de cercetători şi-ar limita expunerea 
la cele enumerate până acum (Fig.6,7,8). 

Fig.4. Călugăreni                                                           Fig. 5. Dărmăneşti 
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Fig.6                                                                             Fig. 7   

Fig.8. Satul Bătrâni - studiu de evoluţie urbanistică şi istorică 

 Desigur prelucrarea considerabilului 
material documentar acumulat va scoate la 
lumină elemente nebănuite ale existenţei 
noastre sociale legate de evoluţia tipului de 
proprietate, plecând de la sistemul de evidenţă 
cadastrală extrem de complicat şi eficient care 
a funcţionat din vremuri imemoriale până în 
epoca comunistă cu tot ritualul ei organizatoric 
şi cu implicarea masivă a comunităţii locale în 
tranşarea disputelor privind proprietatea 

funciară, până la a oferi, poate, argumente care 
să explice şi să motiveze în bună măsură 
esenţa identităţii noastre culturale în context 
european, dar neastâmpăraţi cum sunt 
cercetătorii, şi noi nefăcând excepţie, îndrăznim 
să vă dezvăluim din gândurile noastre tăinuite, 
sigur indiscutabil sub eticheta uzitată „ipoteză 
de lucru”. 
 Prima întrebare care ne-o punem este 
dacă acest tip de proprietate autonomă  

A N U L  I I  N U M Ă R U L  1   
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sătească este caracteristică numai pentru 
România sau este importată şi dacă da, când şi 
de unde anume. Din analiza unor lucrări de 
specialitate rezultă că ipostaze similare sunt 
amintite încă din Creta minoică şi mai târziu în 
arealul german (marca germană), polonez şi 
rusesc dar ceea ce distinge categoric situaţia 
ţării noastre de restul Europei este persistenţa 
acestui tip de proprietate şi astăzi, străbătând 
perioada capitalistă şi chiar epoca comunistă. 
Mai mult chiar, pe măsură ce ne apropiem de 
zilele noastre, acest tip de proprietate a fost din 
ce în ce mai mult încadrat în sistemul juridic 
general. Avem documente şi planuri în care, de 
exemplu comunităţile săteşti sunt coproprietare 
cu boierii, mănăstirile, domnia şi chiar cu statul, 
fapt care subliniază soliditatea şi eficienţa în 
ultimă instanţă şi recunoaşterea juridică a 
proprietăţii săteşti comunitare de la noi.  
 Ni s-a mai spus cu alte ocazii că 
asemenea proprietate este întâlnită şi la 
comunităţile săteşti străvechi din Africa şi din 
alte zone îndepărtate de noi, dar este evident 
că acele ipostaze n-au influenţat substanţial 
modul de organizare a proprietăţii moşneneşti şi 
răzeşeşti din ţara noastră.  
 Căutând în documente şi scrieri vechi 
întâlnim la Herodot descrieri ale organizării 
comunităţilor din Dacia antică, în care sunt 
relatări despre existenţa proprietăţii comunitare 
în tot arealul tracic sud şi nord dunărean, dar 
ipostaza cea mai apropiată este evident aceea 
menţionată de istoricii bizantini. 

O relatare despre această stare de 
lucruri o găsim în lucrarea „O istorie a 
Bizanţului, de la Roma păgână până la Roma 
creştină” a istoricului Stelian Brezeanu, editura 
Meronia 2005, Bucureşti. La pag. 15, găsim 
următoarea afirmaţie „... mica proprietate 
ţărănească liberă s-a menţinut în toate 
provinciile romane, iar la sfârşitul antichităţii, în 
regiunile improprii extinderii marilor domenii – 
cu deosebire în platourile înalte din Balcani şi 
din Asia Mică – ea era precumpănitoare în 
raport cu proprietatea aristocratică.”  

O altă relatare găsim în aceeaşi lucrare 
la pag. 88, referitor la situaţia din secolul VII:   
„... la aceasta avea să se asocieze efectele 
politicii imperiale deplin conştientă de interesele 
ei fiscale şi militare, de protejare a micii 
proprietăţi ţărăneşti libere de pe platourile 
anatoliene şi din Balcani. Noua celulă a vieţii 
agricole bizantine devine comunitatea rurală 
(Chόrion) în care ţăranul deţinea în proprietate 
deplină şi ereditară lotul de pământ pe care îl 
lucrează şi în devălmăşie cu ceilalţi membri ai 
comunităţii păşunile, pădurile şi întreg pământul 
necultivat. Comunitatea rurală forma o unitate 
fiscală şi administrativă, membri ei erau solidari 
responsabili la plata impozitelor.... Această 
realitate socială apare limpede în Legea Rurală 
(Nomos Geόrgicos) elaborată de Iustinian al     
II-lea.”                      

Fig. 9. Modelele balcanice de sorginte bizantină au generat şi în satele şi târgurile prahovene 
locuinţe, biserici, hanuri, prăvălii, utilizând un limbaj volumetric şi procedee decorative de o 
valoare, complexitate şi rafinament inegalate până în prezent în acest areal, dovadă a unui 

proces de cristalizare şi sedimentare derulat pe parcursul a multor secole. 

CHIOJDU MIC – CASA CU BLAZOANE, sfârşitul 
sec.  al XVIII-lea 

PLOIEŞTI – CASA “HAGII PRODAN”, 
sfârşitul sec. al XVIII-lea 
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La pag 170-171, în perioada 922-1005 
(politica agrară macedoneană): „Pe parcursul 
unui secol împăraţii dinastiei macedonene 
desfăşoară o luptă susţinută pentru apărarea 
micii proprietăţi ţărăneşti libere împotriva 
ofensivei marii aristocraţii a Dinaţilor 
(puternicii)... printr-o Diplomă imperială (Novelă) 
din 922 se restabileşte dreptul de protimisis din 
sânul comunităţii rurale pentru a le oferi un 
mijloc eficient de a se opune Dinaţilor 
(puternicilor)....legea prevedea şi restituirea 
bunurilor funciare înstrăinate în ultimii 10 ani de 
membri comunităţii rurale libere”.  

Pentru cei cât de cât familiarizaţi cu 
reglementările vizând proprietatea sătească 
liberă din ţara noastră, asemănarea cu cele ce 
se petreceau în Imperiul  Bizantin între secolele 
VII-XI este frapantă, concluzia fiind una singură: 
organizarea sistemului socio-politic şi 
administrativ a proprietăţii funciare săteşti 
autonome de pe teritoriul ţării noastre este 
calchiată după cel bizantin şi nicidecum 
venită din alte părţi. Sigur, mai dificil este de 
imaginat scenariul care a favorizat acest 
fenomen, dacă proprietatea este atestată din 
antichitate şi pe teritoriul ţării noastre, 
reglementările specifice din perioada medievală 
n-au putut fi implementate din arealul bizantin 
decât prin purtători (transportatori) care au 
pendulat continuu de la sud la nord de Dunăre 
în perioada menţionată. 

Facem apel la aceeaşi publicaţie, 
astfel: 

La pag. 30-31, referindu-se la perioada 
anilor 330 - 602 „...frontiera economică a 
Nomismei lui Constantin cu cea mai largă 
amplitudine a înglobat aproape întreg spaţiul 
carpato-dunărean. Prin aceste contacte multiple 
şi diverse dintre cele două maluri ale Dunării     
s-a plămădit treptat fiinţa etnică a poporului 
român creştin şi romanic. Conservarea şi 
cultivarea valorilor lui identitare sunt greu de 
imaginat în afara contactelor cu romanitatea din 
Balcani şi cu Imperiul Creştin al noii Rome din 
aceste trei secole.” 

Pag. 42-43, perioada anilor 376-602. 
(Primele migraţii şi romanitatea dacică): „.... Pe 
de altă parte, potrivit surselor contemporane din 
imperiu, neamurile migratoare au adus la nord 
de Dunăre din raidurile devastatoare din 
Balcani, zeci de mii de prizonieri. ...... Cei mai 
mulţi prizonieri proveneau din jumătatea de 
nord a peninsulei (balcanice) profund 
romanizată, .......” 

Pag. 56, perioada 518-604 – (Slavii 

instalaţi la Dunărea de Jos): „.... În prima etapă 
ce se întinde până la mijlocul veacului al VI-lea, 
atacurile anţilor şi sclavinilor ..... se limitează la 
luarea unui număr cât mai mare de prizonieri 
din rândurile populaţiei civile .... pe care le aduc 
în habitatul lor nord dunărean. Prizonierii 
romani nu sunt ucişi, ci obligaţi să se 
răscumpere sau să muncească în calitate de 
robi, în beneficiul lor, după o vreme ei şi urmaşii 
lor sunt eliberaţi şi convieţuiau cu vechiul lor 
stăpân.” 

Pag. 57: „... Atitudinea lui Procopiu este 
relativ obiectivă faţă de triburile slave, dar tot 
el... îngroaşă proporţiile transferurilor de 
populaţie de la sud la nord de Dunăre vorbind 
de zeci de mii de prizonieri romani aduşi anual 
în spaţiul vechii Dacii.”  

Pag. 78: „..... De aceea aceşti prizonieri 
romani au avut o importanţă greu de măsurat 
pentru romanizarea regiunilor româneşti 
extracarpatice. .... Transferurile de populaţie 
romanică au vizat mai cu seamă Muntenia 
răsăriteană şi Moldova.” 

Utilizând numai aceste succinte relatări 
incluse de istoricul Stelian Brezeanu în lucrarea 
sa, rezultă cu claritate existenţa a numeroşi 
transportatori ai reperelor existenţei sociale şi 
urbanistice de la sud la nord de Dunăre.  

Dacă în ceea ce priveşte organizarea 
obştilor săteşti autonome de la noi poate fi 
considerată un reflex al structurilor similare 
bizantine, cu mai multă dificultate putem 
înţelege aspectul „oriental” al arhitecturii 
noastre săteşti (Fig.9), aspect constatat şi de 
marele teoretician G.M. Cantacuzino.  

Dacă ar fi să imaginăm un scenariu am 
putea atribui „orientalitatea” arhitecturii noastre 
ţărăneşti unor modele aduse din zona sud 
dunăreană prin transferul masiv de populaţie. 
Acolo aceste modele poate au fost asimilate şi 
apoi aduse în bagajul de informaţii al 
prizonierilor transportaţi la nord de Dunăre. 
Suntem în general mai dispuşi să acceptăm o 
circulaţie pe areale largi a modelelor, decât să 
susţinem apariţia lor spontană în glia 
strămoşească.  

Ar fi poate posibil ca modelele 
arhitecturii săteşti de la noi să fie de fapt în 
parte străvechi modele de sorginte bizantină cu 
rădăcini multiculturale limitându-se pe nedrept 
influenţa bizantină, în cazul ţării noastre, doar la 
modelele bisericilor. Fenomenul este mult mai 
complicat fiind necesare studii comparate 
detaliate pe întreg arealul aflat în sfera de 
influenţă a civilizaţiei bizantine. 

A N U L  I I  N U M Ă R U L  1   



P A G I N A  3 8  

 

G E O G R A F U L  

Societatea de Geografie din România  
a fost înfiinţată la 15/28 iunie 1875 de 
Domnitorul Carol I, sub denumirea de 
Societatea Geografică Română. De atunci şi 
până în prezent Societatea şi-a desfăşurat 
activitatea (cu excepţia perioadei 1942-1947) 
neîncetat cu o contribuţie substanţială la 
dezvoltarea Geografiei Româneşti. De-a lungul 
celor 135 de ani de existenţă Societatea şi-a 
schimbat denumirea iniţială în Societatea 
Română Regală de Geografie (denumire 
abrogată în 1948), apoi în Societatea de Ştiinţe 
Naturale şi Geografie (cu secţiuni distincte 
Ştiinţe Naturale şi Geografie, până în 1968). Ca 
urmare a Ordinului Ministrului Învăţământului 
(Acad. Ştefan Bălan) nr.101 din 23 februarie 
1968 s-a format Societatea de Ştiinţe 
Geografice din R.S.România, prin scindarea 
Societăţii de Ştiinţe Naturale şi Geografie. În 
martie 1991, Conferinţa pe ţară a Societăţii a 
adoptat un nou statut (Statulul Societăţii de 
Ştiinţe Geografice a fost legalizat în data de 12 
noiembrie 1968, încheiere de dată certă 
nr.19629/1968 la Notariatul de Stat Local al 
Sectorului 7 Bucureşti) şi a hotărât schimbarea 
denumirii în Societatea de Geografie din 
România. Noul statut adoptat în anul 1991 
reprezenta o aducere la zi a celui din anul 
1968. În baza acestor acte s-a obţinut Codul 
fiscal 5223119 şi a fost deschis contul bancar al 
SGR IBAN RO69RNCB505000001536001 la 
BCR sector 5, Bucureşti. Aceste date fiscale 
sunt în vigoare şi astăzi, Societatea de 

Geografie din România fiind înregistrată ca 
persoană juridică, respectând legile aflate în 
vigoare, iar la finalul fiecărui an depunându-se, 
la Administraţia financiară, bilanţul contabil (în 
perioada 1991-2004 acesta a fost încheiat de 
un contabil autorizat; din 2005 şi până în 2009 
de această operaţiune s-a ocupat secretarul 
general cu probleme manageriale şi un contabil 
autorizat). 

În toată perioada existenţei sale, 
Societatea de Geografie din România a 
organizat manifestări ştiinţifice, aplicaţii practice 
şi a editat constant o serie de publicaţii, cele 
mai longevive fiind Buletinul Societăţii, ajuns la 
tomul 84 şi revista Terra, cu apariţie de peste 4 
decenii. 
 În anul 2009, din iniţiativa unui grup de 
geografi şi nu numai,  s-a procedat la 
“reînfiinţarea SGR”, prin ignorarea tradiţiei, 
a continuităţii activităţii Societăţii şi prin 
negarea Statului adoptat în anul 2004, în 
baza căruia a fost aleasă conducerea SGR, 
scopul fiind o perpetuare a puterii decizionale şi 
a celei reprezentative, concomitent cu negarea 
contribuţiilor aduse de membrii Societăţii. 
 În această acţiune s-a implicat, inţial 
financiar şi apoi decizional, şi o Casă editorială, 
scopul declarat fiind acela de a sprijini 
activitatea geografilor (lăudabil, de altfel, în 
condiţiile actuale), sprijinul nefiind unul 
dezinteresat, ci urmărind promovarea unei 
afaceri private.  

 

Opinie geografică 

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA  
ÎNTRE TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE  

Prof.univ.dr.  Cristian TĂLÂNGĂ 
cristian2851@yahoo.com 

 Romanian Geographical Society between tradition and continuity. Geographical Society from 
Romania was established on June 15/28 1875 by Prince Carol I, as the Romanian Geographical Society. 
From then until now has been operating institution (except the period from 1942 to 1947) incessantly with a 
substantial contribution to the development of  the Romanian Geography. Throughout the period of its 
existence, the  Romanian Geographical Society has organized scientific meetings, practical applications 
and constantly edited several publications, most of longevity is Society Bulletin, Tome 84 and TERRA, the 
appearance of four decades. In 2009, the initiative of a group of geographers and not only was conducted 
to “a new fondation” by ignoring the tradition of going through the denial of the State Society and adopted in 
2004. Carry out the analysis of the new status of the Society of Geography, as outlined a number of 
elements that do not comply with tradition and continuity of an institution 135 years old.  
 Key words: Society of Geography, tradition, continuity, Romania. 
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 Nu era necesar să  se procedeze în 
acest mod, deoarece Actul de înfiinţare a 
Societăţii este neabrogat. Acesta se află în 
Biblioteca de acte normative a Ministerului 
Justiţiei, nr. fişă 17, sub denumirea Decret 
nr.1120 din data de 15 iunie 1875, publicat în 
Monitorul Oficial la data de 15 iunie 1875. 
Prescurtarea actului este D1120/1875. În 
aceeaşi fişă, nr.17, se face trimitere la Decretul 
478 publicat în Monitorul Oficial nr. 260 din 9 
martie 1921 cu titlul Modificarea unor articole 
din Statut, art.5,10. Actul modificator a mai fost 
publicat în M.J. IV 876. Decretul 66 publicat în 
Buletinul Oficial nr. 26 din 18 martie 1950 
abrogă cele două articole în totalitate. Tot în 
fişa amintită se face trimitere la Decretul-Lege 
promulgat la 20 februarie 1897 şi publicat în 
Monitorul Oficial  din 25 februarie 1897 prin 
care se recunoaşte Societăţii Geografice 
Române calitatea de persoană morală şi 
juridică şi instituţie de utilitate publică. În anul 
1925, în baza Legii nr.21/1924 a Persoanelor 
Juridice, Societatea de Geografie a fost înscrisă 
la Tribunalul Ilfov sub nr. S.I.C.C. Dosar 
2474/1925. 
 Aceste acte sunt recunoscute de 
legislaţia în vigoare, iar dacă Societatea nu 
era recunoscută ca persoană juridică nu 
putea să aibă cod fiscal şi nici cont bancar. 
Ca persoană juridică Societatea a funcţionat şi 
în perioada comunistă. Până în anul 1976 a 
avut şi salariaţi, chiar şi contabil, şi întotdeauna 
a avut cont bancar propriu. În perioada 1975-
1990 evidenţa contabilă a fost realizată de 
Serviciul de Contabilitate al Universităţii din 
Bucureşti. 
 Ordonanţa 26/2000 la care se face 
trimitere în actele noi de înfiinţare a Societăţii 
de Geografie subliniază la art. 83 paragraful 1: 
“Asociaţiile şi fundaţiile constituite, până la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe, în condiţiile Legii 21/1924 a 
persoanelor juridice (Asociaţii şi Fundaţii) 
îşi păstrează personalitatea juridică legal 
dobândită. Acestor asociaţii şi fundaţii li se 
aplică, de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe, regimul juridic 
prevăzut de aceasta”. La art.84, paragraful 1 
se precizează: “În termen de 3 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe 
registrele persoanelor juridice, aflate în 
grefa tribunalelor în circumscripţiile cărora 
funcţionează persoanele juridice de drept 
privat pevăzute de Legea nr.21/1924 vor fi 
transmise judecătoriilor în ale căror 
circumscripţii teritoriale îşi au sediul”. 

 În Proiectul de Statut al “noii” Societăţi 
de Geografie din România se precizează la art. 
4 paragraful 3: “SGR continuă activitatea şi 
păstrează legal tradiţia şi patrimoniul material şi 
spiritual al Societăţii Geografice Române, cu 
toate denumirile sub care aceasta a activat în 
perioada 1875-1991. Prezentul Statut păstrează 
spiritul şi valorile Societăţii, aşa cum erau 
înscrise în Statutul din 18 martie 1938, cu 
îmbunătăţirile şi actualizările de rigoare, ca 
semn de preţuire a istoriei Societăţii de dinainte 
de dictatura comunistă”.  
 Este foarte frumos şi înălţător, ca limba 
de lemn, din perioada mult hulită. Dar, din 1991 
şi până în 2009 nu a eixstat un statut aprobat în 
1991, modificat apoi în anul 2004, în baza 
căruia au fost alese structurile de conducere ale 
SGR?  
 Acest nou statut al SGR contestă, 
practic, toată activitatea SGR din perioada 1991
-2009, inclusiv activitatea depusă de actuala 
conducere a SGR, chiar şi munca redacţională 
la revista TERRA şi Buletinul Societăţii, 
realizate în perioada 2001-2008. 
 Ultimul număr al Terrei (2008-2009) a 
fost însă redactat de o echipă formată ad-hoc, 
fără a respecta tradiţia impusă în numerele 
anterioare şi implicit Conducerea Societăţii. În 
componenţa Colegiului redacţional s-a omis, cu 
bună ştiinţă, numele unuia din cei doi prim-
vicepreşedinţi ai SGR.  
 O analiză sumară a conţinutului revistei 
indică amatorismul echipei redacţionale. Iată 
câteva exemple: volumul se deschide cu un 
articol dedicat Domnului Dan Bălteanu, care se 
vrea un omagiu adus Domniei Sale la alegerea 
ca membru al Academiei Române. Numai că un 
articol de o asemenea ţinută nu începe ca un 
discurs (de altfel prost redactat şi extrem de 
superficial) care de fapt aduce un deserviciu 
Domnului Academician. La paginile 304 şi 308 
din revistă, în casetele dedicate prezentării 
conducerii SGR din perioada 1991-2004 s-a 
realizat o selecţie arbitrară, fără a respecta 
adevărul şi chiar omiţând numele regretatului 
Profesor Nicolae Popescu, în calitatea sa de 
vicepreşedinte. Câteva articole care se referă la  
rezervaţii naturale încep cu harta rezervaţiei 
respective. Incontestabil, harta este de 
neînlocuit în Geografie, dar un articol începe cu 
altceva.    
 În documentele noi ale Societăţii de 
Geografie nu se precizează că Revista TERRA 
şi Buletinul Societăţii de Geografie au fost 
acreditate de către CNCSIS (cod 498 şi 
respectiv 499) prin adresa 1613 din 29 mai  
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2002, prin strădania celor care s-au ocupat de 
editarea acestor publicaţii şi a unui geograf 
membru al CNCSIS, la momentul respectiv.
 Din păcate, numai Buletinul Societăţii 
mai poate aspira la o reacreditare din partea 
CNCSIS, având o apariţie constantă în perioada 
2004-2008 (4 numere din care trei în 
integralitate în limbi străine). Dacă se păstrează  
stilul nou al revistei Terra şansele de 
reacreditare vor fi minime. 
 Să revenim, însă, la Statutul nou al 
SGR şi anume la Art.4, paragraful 4. Prin acest 
paragraf (“Asociaţia, prin reprezentanţii săi, va 
face demersuri pentru ca Preşedintele 
României şi Şeful Casei Regale să devină 
preşedinţi de Onoare ai Societăţii de 
Geografie”) s-a reuşit eliminarea preşedintelui 
de onoare al SGR şi a Colegiului Consultativ 
Onorific al SGR ales în anul 2004, format în 
semn de respect pentru cei care au ocupat 
funcţii de conducere în structurile naţionale şi 
teritoriale ale SGR. Nu mai este loc nici măcar 
pentru funcţii onorifice şi pentru un minim 
respect.  
 Se putea proceda democratic, chiar şi 
de formă,  prin respectarea Statului existent din 
anul 2004 şi reactualizat la Conferinţa pe ţară a 
Societăţii din 2005. Din Consiliul de Conducere 
al SGR format din 31 membri plus 
reprezentanţii celor 42 de filiale judeţene (vezi 
Buletinul SGR, 2005, pag.86-87) s-au întrunit în 
ziua de 12 noiembrie 2009 numai 12, care au 
hotărât Convocarea “Congresului” Societăţii. A 
funcţionat, probabil,  frica faţă de opinii contrare 
şi în consecinţă nu au mai fost recunoscute, nici 
formal, structurile existente.  
 În documentele noi ale SGR se face o 
confuzie gravă între ceea ce reprezintă 
Conferinţa pe ţară a Societăţii (ca for unic de 
decizie) şi Congresul Societăţii de Geografie, 
care este o manifestare ştiinţifică fără nici o 
legătură cu organizarea administrativă a 
Societăţii. Aşa este în tradiţia Societăţii, dar 
cum să înţeleagă acest lucru cineva care nu are 
nici-o legătură cu Geografia, dar ocupă un loc în 
conducerea SGR. Să reamintim că sub 
titulatura “Congresul anual al profesorilor de 
geografie” s-au desfăşurat întâlniri ale 
geografilor, iniţiate de Simion Mehedinţi, în 
perioada interbelică.  
 Prin strădania conducerii Societăţii,  
chiar sub dictatura comunistă, a fost reluată 

tradiţia Congreselor Societăţii (1984 şi 1988).   
S-a continuat apoi în anul 1992, 1995 - Anul 
Geografiei Româneşti, 1997, 2001 şi anual în 
perioada 2004-2009. 
 Acelaşi amatorism şi nerespectare a 
tradiţiei şi continuităţii SGR se remarcă şi din  
Comunicatul din data de 1 decembrie 2009, 
publicat pe site-ul www.terramagazin.ro în care 
printre altele se precizează că “În cadrul 
Congresului (n.a. care în noul statut este numit 
congres, adunare generală) s-a prezentat 
darea de seamă asupra activităţii societăţii 
din 2004-2009 (n.a. deci Societatea a existat şi 
în acest interval !?) şi s-a aprobat raportul 
financiar pentru aceeaşi perioadă. A fost 
dezbătut Statutul SGR, iar cei 137 de 
delegaţi au semnat cererile de adeziune  
(n.a. ca pe vremea PCR-ului), devenind 
membri ai SGR.” Frumos, dar până la 
momentul respectiv nu au fost membri ai SGR ? 
Şi tot în spiritul PCR-ist  s-a format şi o Comisie 
de disciplină, probabil cu rolul de a înlătura pe 
toţi cei care gândesc altfel sau au alte opinii 
referitoare la domeniul Geografie. 
 Raportul financiar contabil nu 
precizează că, în anul 2004, s-a cheltuit suma 
de 15 milioane de lei vechi, din fondul central al 
SGR, pentru plata unei aplicaţii practice 
organizată de Filiala Bucureşti cu toate că în 
anul respectiv filiala Bucureşti nu depusese cota 
de 50 % din cotizaţii. În anul 2004 bilanţul 
contabil anual a fost negativ tocmai din cauza 
acestei plăţi (neconforme cu statutul şi imorale), 
care nu a mai fost recuperată. 
 Tradiţia celor 135 de ani de existenţă a 
Societăţii de Geografie, precum şi un minim  
respect pentru Şcoala Geografică Românească, 
dar şi necesitatea conducerii prin rotaţie ar fi 
impus alegerea ca preşedinte al SGR a unui 
reprezentant de seamă al Şcolii Geografice 
Clujene, ca un semn de preţuire, chiar şi din 
perspectiva aniversării, în 2019, a unui secol de 
existenţă a Geografiei în cetatea universitară 
clujeană. 
 Viaţa Geografiei Româneşti continuă 
însă, inclusiv a Societăţii de Geografie din 
România căreia trebuie să-i urăm “LA MULŢI 
ANI !” cu ocazia aniversării a 135 ani de la 
fondarea sa, iar tuturor geografilor multe 
realizări profesionale şi cât mai multe opinii liber 
exprimate.  
  

 Revista GEOGRAFUL aşteaptă de la cititorii săi opinii referitoare la diferite probleme ale 
comunităţii geografilor, ale Geografiei ca ştiinţă sau ca obiect de învăţământ. Toate acestea vor fi 
înserate în rubrica “Opinie geografică”, răspunderea pentru conţinutul articolelor revenind, în totalitate, 
autorilor. 
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Învăţământul preuniversitar 
 

Partea I: PROPUNERI GENERALE 
 
Acest set de propuneri generale se 

referă la elemente de principiu, precum şi la 
aprecieri privind învăţământul preuniversitar, din 
perspectiva temelor majore abordate de Legea 
Educaţiei Naţionale. 

Asemănător oricărui actor din domeniul 
educaţional, sugestiile construite de profesori 
implicaţi în domeniul predominant disciplinar al 
geografiei au o credibilitate asemănătoare. 

 
I. Dispoziţii generale 
 
Setul de articole cu un caracter general 

(1 – 13), care evidenţiază sistemul referenţial 
maximal al învăţământului, cuprinde elemente 
completabile. 

Astfel, articolul 3, enunţând principiile 
generale ale învăţământului preuniversitar, deşi 
a suferit o mică modificare, în sensul că sunt 
incluşi toţi cetăţenii României, nu are o 
formulare care să sublinieze identitatea 
naţională, în context european şi mondial, a 
populaţiei majoritare.  

De aceea, este obligatorie introducerea 
unei prevederi referitoare la această temă.  

 
Formularea ar putea fi următoarea: 
Art. 3 (7): Principiul afirmării 

identităţii naţionale, a identităţii culturale a 
tuturor cetăţenilor ţării, în context european 
şi mondial. 

 
Articolul 9 (3) se referă la limba română, 

dar ar fi necesar să fie completat cu o referire la 
disciplinele care asigură conturarea identităţii 
naţionale (istoria românilor, geografia României 
şi educaţia civică). 

 
II. Dimensiunea naţională în context 
european şi mondial 
 

Deşi Legea Educaţiei Naţionale face 
referiri frecvente la diferite competenţe, 
dimensiunea naţională este prezentă într-o 
formă minimală şi mai mult implicită.  

Competenţele – cheie evocate în Lege 
(competenţele civice, sociale şi competenţa 
culturală) arată foarte clar, într-un mod extrem 
de precis şi pertinent, că trebuie să existe o 
preocupare pentru raportarea corectă a 
dimensiunii locale, regionale şi naţionale la 
contextul european şi mondial. Dimensiunea 
naţională este menţionată în mod expres în 
câteva sintagme în competenţele – cheie ale 
U.E. 

În acest context, este necesar ca 
raportul dintre individualitatea naţională şi 
contextul european şi mondial să fie precizat 
într-un mod explicit, prin: 

- sublinierea rolului limbii române, al 
istoriei românilor şi geografiei României în 
construirea identităţii naţionale în context 
european şi mondial;  

- sublinierea ideii că o limbă străină, 
europeană, istoria Europei şi a lumii 
contemporane, geografia Europei, a Uniunii 
Europene şi a lumii contemporane sunt 
elemente care facilitează înţelegerea corectă a 
raportului dintre dimensiunea naţională, 
europeană şi mondială; 

Această dimensiune naţională în 
context european şi mondial:  

- nu supralicitează elementele de 
identitate naţională în forma lor din urmă cu 
câteva decenii;  

- asigură cultivarea ataşamentului atât 
la ideile europene şi la valorile democratice ale 
lumii contemporane, cât şi la valorile naţionale; 

- asigură o aparentă coeziune minimă a 
naţiunii, poporului şi ţării în contextul în care 
acestea se află într-un proces de relativă 
disoluţie. 

Menţionăm că formularea acestui articol 
nu a fost modificată, păstrându-se o anumită 
discriminare pozitivă a limbii române în raport 
cu alte discipline (cum ar fi geografia, istoria şi  

PROPUNERI COMPLEMENTARE PENTRU LEGEA  
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educaţia civică), care au contribuţii 
semnificative la afirmarea acestei identităţi. 

 
III. Structura Curriculum-ului Naţional 
 
Articolul 52 (1), renumerotat, arată că 

planul de învăţământ urmează să cuprindă:  
- discipline obligatorii în proporţie de 

80% la gimnaziu şi 70% la liceu şi  
- discipline opţionale (20% în gimnaziu 

şi 30% în liceu). 
La această prevedere se adaugă 

precizarea conform căreia programele şcolare 
au o parte obligatorie (de aproximativ 75%) şi o 
parte la dispoziţia profesorului (25%). 

Faţă de cele de mai sus, facem 
următoarele constatări:  

- ponderea disciplinelor opţionale este 
foarte mare şi nu poate fi cantonată în cifre de 
acest fel decât, eventual, în ciclul liceal 
superior;  

- combinarea opţionalităţii cu partea 
aflată la dispoziţia profesorului (25%) creează 
pentru unele discipline o reducere cu 50% a 
conţinuturilor actuale;  

- reducerea conţinuturilor la asemenea 
dimensiuni, coroborată cu păreri frecvent 
exprimate recent referitoare la menţinerea a 6 - 
7 discipline şcolare oferă imaginea unei 
reduceri de 40 – 50 % a ofertei actuale de 
învăţare; 
 Această prevedere ar marginaliza sau 
chiar ar exclude unele discipline şcolare 
tradiţionale (cum ar fi, printre altele, şi 
geografia) din anumite segmente ale 
învăţământului obligatoriu. 

 
Argument: Nivelul actual al pregătirii 

elevilor, aflat într-o scădere continuă, va fi redus 
sensibil în această situaţie ipotetică nouă. 

 
Articolul 57 (2), renumerotat în acest fel, 

din 54 (2), cuprinde ideea obligativităţii 
tehnologiei informaţiei şi comunicării pentru 
învăţământul gimnazial şi liceal. 

Această idee ar conduce la alocarea 
unor resurse de timp în trunchiul comun, pentru 
această disciplină şcolară nouă, în detrimentul 
altor discipline, a căror inutilitate nu a fost 
demonstrată (printre acestea sunt, desigur, 
istoria, geografia şi alte discipline şcolare). Din 
foarte multe motive, introducerea TIC-ului nu 
rezolvă problema competenţelor digitale, ci 
transformă exerciţiul de dobândire al acestora 
în „cursuri magistrale” ţinute de profesorii de 

TIC, prin aceleaşi metode statice (dictare, 
scriere pe tablă etc.). Competenţa digitală se 
dobândeşte într-un cadru extracurricular şi 
nonformal, în ipoteza existenţei bazei materiale 
corespunzătoare. 

Propunem eliminarea acestui articol.  
 
IV. Competenţele – cheie ca 
referenţial al învăţării şcolare 
 
Menţionăm că introducerea 

competenţelor – cheie s-a realizat de fapt prin 
planurile de învăţământ şi programele şcolare 
elaborate şi aprobate în perioada 2002 – 2003. 
În acele documente curriculare se fac referiri 
precise la documentele europene şi modul lor 
de concretizare în programele şcolare şi 
procesul de învăţământ. 

Dimensiunea europeană este 
concretizată, deocamdată, într-un singur obiect 
de învăţământ care îşi asumă o astfel de 
identitatea, geografia pentru clasa a XII-a: 
Europa, România, Uniunea Europeană. 

Menţionăm că până în prezent există un 
singur ghid metodologic referitor la 
implementarea competenţelor – cheie prin 
intermediul competenţelor generale şi specifice, 
care a fost construit pentru domeniul disciplinar 
al geografiei. 

 
V. Manuale şi auxiliare şcolare 
 
Problematica acestor instrumente de 

lucru este prezentată într-un mod limitativ. În 
legătură cu problema manualelor (articolul 58), 
trebuie să precizăm următoarele:  

- în majoritatea ţărilor europene, 
acestea se achiziţionează pe piaţa liberă;  

- părerile editorilor şi ale Uniunii 
Editorilor din România converg spre ideea 
liberalizării pieţei de manuale, astfel încât să fie 
posibilă dezvoltarea ei ca parte a economiei de 
piaţă;  

- suportul de carte educativă poate să 
fie atât pe hârtie, cât şi digital, indiferent de tipul 
de suport;  

- gratuitatea învăţământului obligatoriu 
ar trebui să se refere doar la taxele şcolare (nu 
şi la manuale); prevederea acestui element în 
constituţie nu va putea fi susţinută în condiţiile 
actuale;  

- în majoritatea ţărilor U.E. (mai bogate 
decât România) nu se acordă integral manuale 
gratuite tuturor elevilor;  
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- sprijinul statului ar trebui limitat la 
achiziţionarea manualelor şi auxiliarelor pentru 
bibliotecile şcolare şi anumite categorii de elevi, 
dar nu pentru toţi elevii. 

Menţionăm că unele discipline şcolare 
(printre care şi geografia) au, la anumite clase, 
sisteme curriculare complete (caiet, atlas, ghid 
metodologic, teste, cartea profesorului, 
elemente complementare, culegeri). 
 Legea ar trebui să cuprindă, la articolul 
58, un aliniat nou (7), vizând ideea stimulării 
construirii sistemelor de instruire de tip 
curricular. 

 
VI. Evaluarea şi certificarea elevilor 
 
Articolul 63 propune un sistem nou de 

evaluare continuă şi de certificare a rezultatelor 
şcolare. Ar fi foarte util ca examenul de 
certificare de la sfârşitul învăţământului 
obligatoriu să cuprindă şi probe care 
evidenţiază dimensiunea naţională a societăţii 
(prin istoria românilor, geografia României şi 
educaţie civică). 

La articolul 63 (5), finalizarea 
învăţământului obligatoriu va include o probă 
transdisciplinară, care să evalueze competenţe 
de bază din domeniul cunoaşterii şi afirmării 
identităţii naţionale (istoria românilor, geografia 
României, educaţia civică). 

Modificarea propusă (o probă 
transdisciplinară de evaluare a competenţelor 
civice şi sociale – probă orală) nu precizează 
conţinutul acesteia.  

Considerăm că este necesară 
realizarea unei specificaţii care să cuprindă 
ideea de dimensiune civică şi naţională a 
competenţelor investigate. 

De asemenea, examenul de BAC 
trebuie să reflecte şi modul în care este 
raportată identitatea naţională la spaţiul 
geografic, istoric şi cultural european şi mondial. 
 La articolul 66 (numerotarea nouă) se 
fac referiri la structura examenului de BAC, 
cuprinzând (la punctul c 2 i) o probă de 
geografie, obligatorie pentru profilul uman. 
 Însuşirea acestei propuneri avansate 
într-o formă asemănătoare de către geografi, 
reprezintă o încurajare sub raportul înţelegerii 
de către legiuitori a semnificaţiei disciplinei 
noastre pentru atestarea competenţelor finale, 
cel puţin pentru profilul uman. 
 Această prevedere însă exclude 
geografia de la celelalte profiluri non-umaniste, 
ceea ce considerăm că reprezintă o 

restricţionare foarte severă şi nu numaidecât un 
câştig real. 
 Pentru această poziţie, ar trebui 
formulată ideea posibilităţilor oferite de 
disciplina noastră şcolară din clasa terminală 
(Europa, România, Uniunea Europeană) 
pentru certificarea unor competenţe minimale 
din domeniul raportării corecte a absolventului 
învăţământului liceal la spaţiul european, al 
Uniunii Europene şi, într-un mod mai larg, la 
lumea contemporană. 
 Trebuie să susţinem ideea de a oferi 
elevilor posibilitatea unei opţiuni minimale în 
raport cu aspiraţiile proprii faţă de disciplinele 
obligatorii, impuse într-un mod dirijist. 
 Acest lucru s-ar rezolva prin 
introducerea unui punct d) la articolul 66, 
formulat astfel:  

- o probă disciplinară, la alegerea 
elevului. 

Argument: În acest fel se acordă o 
minimă posibilitate de alegere, de către elev, a 
unui domeniu de opţiune personală, deoarece 
cadrul probelor de BAC nu îi conferă nici o 
posibilitate de alegere, având un caracter prea 
dirijist.  

În acest fel, elevii vor putea susţine 
probe disciplinare neincluse între probele 
anterioare, ca opţiuni pentru admiterea în 
învăţământului superior:   

- chimie (pentru facultăţile de chimie şi 
medicină),  

- fizică (pentru facultăţile de fizică şi 
universităţile politehnice),  

- biologie (pentru facultăţile de medicină 
şi de biologie),    

- geografie (pentru facultăţile de 
geografie, ASE şi facultăţile de turism),   

- istorie (pentru facultăţile de istorie şi 
drept),   

- matematică, informatică (pentru 
facultăţile de matematică),  

- alte discipline (filosofie, economie, 
psihologie, pedagogie etc.), pentru facultăţi de 
profil. 

Prin proba la alegere se asigură o reală 
democratizare a examenului de BAC, oferindu-
se posibilitatea elevului de a opta şi pentru o 
disciplină practicată din interes personal. Acest 
lucru oferă totodată multiple posibilităţi de 
afirmare a olimpicilor. 
 Universităţile (care, în cazul admiterilor, 
vor păstra probele disciplinare relevante) ar 
putea opta, în procesul de selectare a 
candidaţilor, pentru utilizarea rezultatelor probei   
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corespunzătoare de la BAC sau pentru 
realizarea unei noi probe de admitere, pentru 
acea disciplină.  

  
VII. Ierarhizarea unităţilor de învăţământ 

 
Există prevederi în Legea Educaţiei 

care evocă ierarhizarea calitativă a instituţiilor 
de învăţământ superior şi a celor din 
învăţământul preuniversitar.  

Îndeosebi în rândul directorilor unor 
licee considerate mai importante (prin nume şi, 
eventual, prin rezultate) există opinia că 
acestea reprezintă „altceva” decât unităţile 
similare de acelaşi rang. Există chiar un anumit 
dispreţ faţă de alte unităţi de învăţământ care 
nu au tradiţie sau nu au rezultate aparente 
corespunzătoare. 

Ierarhizarea unităţilor de învăţământ 
trebuie făcută însă în raport cu anumite criterii 
de calitate şi nu de la nivelul aparent actual. 
Este ştiut că sistemul de repartiţie 
computerizată a furnizat liceelor importante 
elevi buni şi foarte buni, celelalte fiind în mod 
flagrant defavorizate. 

Criteriul principal de apreciere a 
performanţei liceelor ar trebui să îl reprezinte 
progresul la învăţătură al elevilor. 

 
VIII. Biblioteci şcolare 
 
Legea este foarte eliptică în ceea ce 

priveşte bibiotecile şcolare şi modul în care este 
finanţată achiziţia de carte.  

Ar trebui să existe programe naţionale 
pentru achiziţia de carte, din resurse centrale 
precum şi programe bazate pe utilizarea 
resurselor locale. 

Biblioteca trebuie să devină un centru 
de documentare şi informare modern, inclusiv 
cu informaţii pe suport electronic. 

 
Partea a II-a: PROPUNERI PREDOMINANT 
DISCIPLINARE (din perspectiva geografiei) 

 
 I. Principii 
 

Articolul 3 cuprinde un set de principii.  
În acest articol nu există nici o referire 

la identitatea naţională. Considerăm că este 
doar o simplă omisiune. De aceea, propunem 
introducerea unui paragraf (după paragraful 6), 
cu următorul conţinut: „principiul afirmării 
identităţii naţionale, în context european şi 
mondial”. 

II. Învăţământul preuniversitar – dispoziţii 
generale 

 
La articolul nr. 17 se adaugă (3) 

„Planurile – cadru ale învăţământului obligatoriu 
includ resurse de timp corespunzătoare în 
trunchiul comun pentru disciplinele care asigură 
educaţia în spiritul identităţii naţionale în context 
european şi mondial: limba şi literatura română, 
istoria românilor şi geografia României” 

 
Argument: Păstrarea în forma iniţială a 

articolului 16 creează din start o puternică 
discriminare pozitivă pentru disciplina religie, 
atât în aria curriculară „Om şi societate”, cât şi 
în ansamblul planului – cadru. 

Această precizare concretizează 
elemente din competenţe – cheie ale Uniunii 
Europene, astfel:  

- domeniul 5, competenţa socială şi 
competenţe civice, care prevăd: înţelegerea 
modul de interacţiune dintre identitatea culturală 
naţională şi identitatea europeană; 

- sentimentul apartenenţei la localitatea 
natală, la ţară, la Uniunea Europeană, la 
Europa în general şi lumea contemporană şi 
disponibilitatea de a participa la activităţi la 
nivelul comunităţii;  

- cunoştinţe de bază referitoare la 
elemente ale spaţiului naţional şi ale culturii 
naţionale. 
 La articolul nr. 37 (6) se poate adăuga 
(c) „În programele şi manualele de geografie se 
vor reflecta în mod corespunzător regiunile şi 
spaţiile geografice locuite de minorităţi naţionale 
din România, cu relevarea elementelor specifice 
ale acestora”. 
 
 III. Curriculum  
 
 La articolul 53 se poate adăuga (3), o 
formulare care ar trebui să cuprindă următoarea 
idee: Curriculum-ul Naţional are în centrul său 
construirea identităţii naţionale în context 
european şi mondial, prin studierea obligatorie a 
domeniilor disciplinare care contribuie la 
această finalitate: limba şi literatura română, 
istoria şi geografia (cu elemente referitoare la 
stat, popor, naţiune, dimensiunea istorică şi 
teritorială), educaţia civică şi o limbă 
europeană.  

La articolul nr. 57 (3) în loc de “celelalte 
competenţe - cheie” propunem reformularea 
“celelalte competenţe generale şi specifice”. 
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La articolul nr. 63 (5) în loc de “o probă 
de evaluare a competenţelor de utilizare a 
calculatorului” propunem reformularea “o probă 
de evaluare a competenţelor care presupun 
cunoaşterea, înţelegerea şi definirea identităţii 
naţionale în spaţiul european şi mondial actual: 
Istoria românilor, Geografia României şi 
Educaţie civică”. Formularea actuală nu este 
satisfăcătoare. 

Argument:  
 Proba de evaluare a competenţelor de 
utilizare a calculatorului ar trebui să fie opţională 
şi realizată în interiorul clasei a IX-a. 
 Proba transdisciplinară menţionată mai 
sus asigură, pentru întreaga generaţie de elevi 
care parcurg învăţământul obligatoriu, formarea 
unor competenţe minimale referitoare la 

teritoriul şi identitatea naţională; acesta a fost 
un element pozitiv al tradiţiei învăţămîntului 
românesc. 
 
 IV. Evaluare  
 

 La articolul 63 (d), finalizarea 
învăţământului obligatoriu va include o probă 
transdisciplinară, care să evalueze competenţe 
de bază din domeniul cunoaşterii şi afirmării 
identităţii naţionale (istoria românilor, geografia 
României, educaţia civică). Formularea actuală 
nu este satisfăcătoare. 

La articolul nr. 66 (4) E trebuie adăugat 
d) „o probă disciplinară la alegerea elevului”. 

Aceste propuneri avansate de colegul nostru dr. Octavian Mândruţ sunt utile, dar timpul 
foarte scurt destinat dezbaterii Legii Educaţiei Naţionale nu ne-a permis o diseminare a 
documentului către toţi cei interesaţi. 

Acest document a fost transmis de autor şi Societăţii de Geografie. 

Aşteptăm opiniile Dvs. pe această temă pentru a formula un punct de vedere, care să fie 
sprijinit de întreaga comunitate a geografilor. 

A N U L  I I  N U M Ă R U L  1   

 

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

Educaţie prin geografie 
Dezvoltare regională şi locală 
Pe meridianele şi paralele Globului 

 Revista GEOGRAFUL aşteaptă de la cititorii săi opinii referitoare la diferite probleme 
ale comunităţii geografilor, ale Geografiei ca ştiinţă sau ca obiect de învăţământ. Toate 
acestea vor fi înserate în rubrica “Opinie geografică”, răspunderea pentru conţinutul 
articolelor revenind, în totalitate, autorilor. 
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Încerc, cu adâncă emoţie, cu un respect 
copleşitor, cu o recunoştinţă pe care am acordat-o 
părinţilor şi dascălilor care au avut un rol decisiv în 
formarea mea socială şi profesională, să creionez 
(dacă este posibil), succint, datele biografice, 
activităţile universitare, lucrările ştiinţifice şi alte 
eforturi sociale, culturale şi administrative care au 
încununat prestigiul prof. univ. dr. docent Ioan 
Şandru. 
 Născut în fosta comună Poiana Sărată din 
judeţul Bacău la 22 iulie 1913 într-o familie de 
poienari transilvăneni, încă de pe băncile şcolii 
primare din satul natal s-a dovedit a fi foarte silitor, 
absolvind-o cu distincţie, fapt ce i-a permis să 
urmeze gimnaziul din Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc şi 
apoi liceul din Gheorgheni şi Braşov (Liceul „Dr. Ioan 
Meşotă”) unde a primit numeroase premii şi a 
susţinut bacalaureatul cu rezultate excepţionale. 
 A urmat Facultatea de Litere şi Filosofie 
(1932–1936) a Universităţii din Bucureşti – fiind 
printre licenţiaţii cu rezultate foarte bune. În anul 
1934 intelectualii şi alţi oameni din Poiana Sărată 
care participau la o conferinţă a profesorului Simion 
Mehedinţi, i-au solicitat să încredinţeze unui student 
din localitate un subiect, ca lucrare de licenţă, cu 
tema „Valea Oituzului – studiu geografic”, cu scopul 
de a sprijini reconstrucţia satelor. Simion Mehedinţi    
i-a încredinţat tema studentului Ioan Şandru şi s-a 
preocupat între 1934–1936 de îndrumarea acestuia.  
 Studiul l-a realizat în două etape: în prima 
etapă a elaborat studiul satelor de pe valea Oituzului, 
sub îndrumarea prof. S. Mehedinţi, ca teză de licenţă 
(1934-1936), în a doua etapă, sub îndrumarea prof. 
Gh. Năstase şi Vintilă Mihăilescu, studiul s-a extins 
asupra aşezărilor rurale şi urbane din Depresiunea 
Oneşti-Bacău, ca teză de doctorat, susţinută în 
1949 cu calificativul maxim. 
 În timpul studiilor universitare a fost 
îndrumat de profesorii S. Mehedinţi, C. C. Giurescu, 
Vintilă Mihăilescu, Gh. Năstase şi C. Brătescu. 
 Din 1937 până în 1943 a funcţionat ca 
profesor de geografie la Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” 
din Rădăuţi şi aşa cum scria directorul prestigioasei 
instituţii într-o Adeverinţă – recomandare, „ ... a făcut 
pe deplin dovada că este un element capabil, bine 
pregătit şi muncitor şi s-a achitat în mod conştiincios 
de toate obligaţiile impuse prin legi şi regulamente 
şcolare ”. 
  În 1943 s-a transferat ca asistent – 
doctorand la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. În 
1949 obţine doctoratul în geografie la Universitatea 
„C. I. Parhon” din Bucureşti cu calificativul „foarte 
bine cu distincţie”, avându-l conducător pe 

profesorul Vintilă  Mihăilescu. 
 Urmează toate 
gradele didactice la 
Universitatea „ Al. I. Cuza ” din 
Iaşi : şef de lucrări (1949), 
conferenţiar (1951), profesor  
(1957) ; în 1957 devine şef de 
catedră, iar din 1963 
conducător de ştiinţific pentru 
doctorat în geografie 
economică, prorector (între 
1956–1972), a predat cursuri 
de geografie la Universitatea „Kosuth Layos” din 
Debrecen (1970), ca profesor invitat. 
 Această ascensiune în ierarhia universitară 
a fost rezultatul unei munci perseverente, cu pasiune, 
împlinită cu contribuţii ştiinţifice şi practice de valoare 
deosebită. A predat studenţilor Geografia generală, 
umană şi economică, Geografia umană şi economică 
a României, Geografia economică şi politică, 
Geografia economică a lumii, Geografia economică a 
României ş.a. – insuflând multor generaţii de studenţi 
pasiunea pentru geografie, atrăgându-i definitiv spre 
acest interesant domeniu al cunoaşterii umane, prin 
conţinutul riguros ştiinţific al prelegerilor, prin 
cursurile universitare, manualele şcolare şi alte 
lucrări documentate pe care le-a elaborat şi editat, 
dar şi prin bunătatea şi naturaleţea care l-au 
caracterizat şi pe care le-a  manifestat în toate 
împrejurările. 
 Profesor emeritus dr. docent Ioan Şandru, 
până în anul 2009, a avut un bilanţ impresionant de 
activităţi şi lucrări ştiinţifice, care încununează o 
carieră universitară de excepţie: peste 200 de 
lucrări ştiinţifice, 150 conferinţe şi comunicări 
ştiinţifice în ţară şi străinătate, 16 diplome şi medalii 
acordate de prestigioase instituţii din România şi din 
străinătate, îndrumarea a 38 de teze de doctorat. 
 Profesorul emeritus doctor docent Ioan 
Şandru a fost şi rămâne un exemplu de 
independenţă a spiritului, de profunzime şi 
longevitate ştiinţifică, dar şi de implicare totală în 
viaţa academică naţională. 
 Îi aparţin în mare măsură o serie de acţiuni 
meritorii: începând cu anul 1956 devine membru al 
comitetului de redacţie al Analelor Ştiinţifice ale 
Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, între 1956-2003 
membru al comitetelor de redacţie ale revistelor 
„Natura” şi „Terra”, membru în Comitetul Naţional de 
Geografie (1957-1973), membru în Asociaţia 
Internaţională de Geografie (Rio de Janeiro, 1956), 
membru corespondent în Comisia a XI-a „Geografia 
în şcoală” a Uniunii Internaţionale de Geografie  

In memoriam 

Profesor universitar emerit doctor docent  
IOAN ŞANDRU 
(1913 – 2010) 
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(Londra, 1964), membru corespondent al Societăţii 
de Geografie din Italia (1965), membru de onoare al 
Societăţii de Geografie din Paris (1966-2003), 
membru de onoare al Societăţii de Geografie din 
Ungaria (1971), membru titular al Institutului de 
Geografic din Ungaria (1971), membru titular al 
Institutului Internaţional de Ştiinţe Municipale (Viena, 
1973), membru de Onoare „Honoris Causa” al 
Societăţii de Geografie din Polonia (1974), membru 
în Comitetul director al revistei de geografie „ Norois” 
din Poitiers (Franţa, 1975-2003), membru în 
comitetul de onoare al revistei „Geoforum” (R. F. 
Germania, 1975), directorul cursurilor universitare 
internaţionale de vară, organizate de Universitatea 
„Al. I. Cuza” Iaşi (1972-1979), membru titular în 
Comisia „Geografia Populaţiei” din cadrul Uniunii 
Internaţionale de Geografie, Canada (1979-1980; 
membru corespondent 1980-2003), preşedintele 
Societăţii de Ştiinţe Geografice din România (ales 
în 1972; din 1991 preşedinte de onoare), membru şi 
colaborator principal al publicaţiei „Bibliographie 
Géographique Internationale”, editată de „Centre 
National de la Recherche Scientifique” (ales în 1976, 
Paris – 2003), membru în Uniunea Internaţională 
pentru Studiul Ştiinţific al Populaţiei (ales 1979, 
Liege, Belgia), membru corespondent în Comisia 
„Géographie du tourisme et des loisirs” din cadrul U. 
I. G. (1981, Franţa, 2003), membru de onoare al 
Societăţii de Geografie din Bulgaria (1985) şi, 
enumerarea ar putea continua. 
 Dintre numeroasele sale lucrări şi articole 
ştiinţifice unele au fost publicate în reviste din 
Germania, Franţa, SUA, Olanda, Italia, Marea 
Britanie, Belgia, Brazilia, Finlanda. În cadrul 
colaborărilor externe a publicat lucrări prin care a 
făcut cunoscută România: în Enciclopedia olandeză 
(Zeist, 1961), Enciclopedia II Milione (Novara, 1967), 
în lucrarea Les Républiques socialiste d’Europe 
(Paris, 1967). Începând cu anul 1955 a reprezentat 
geografia românească la congresele şi conferinţele 
internaţionale: Rio de Janeiro  (1956), Budapesta 
(1955), Stockholm (1960), Londra (1964), Kiev 
(1960), Roma (1965), Wroclaw (1966), Paris (1970), 
Moscova (1976), Helsinki – Oulu   (1978) ş.a. 
 Metoda cantitativă aplicată în geografia 
urbană care a condus la precizarea elementelor de 
bază în clasificarea oraşelor a fost apreciată în 
literatura română de specialitate cât şi în străinătate ; 
această metodă a fost prezentată în lucrarea 
Contribution géographiques à la classification des 
villes de la R. S. Roumanie (Annales de géographie, 
nr. 320, Paris, 1963) şi a fost introdusă de geografii 
G. Chabot şi J. Beaujeu Garnier în tratatul  
Géographie urbaine (Paris, 1963). 
 În domeniul geografiei turismului a formulat 
variaţiile raportului dintre ariile emiţătoare de turişti şi 
cele de primire necesare evaluării fluxurilor turistice 
publicat în lucrarea Considerations sur la géographie 

du tourisme avec spécial regard sur le  Roumanie 
(Rev. Rom. de Géographie de l’Academie, tom 14, 
1970), precum şi metodologia regionării economico – 
geografice în lucrarea Considération sur la 
regionalisation economico – géographique de la 
Roumanie (Analele Şt. Univ. „ Al. I. Cuza ”, Iaşi, 
1969). 
 A condus 38 de teze de doctorat pe teme de 
geografie istorică, geografie umană, geografie 
economică şi geografie aplicată; lucrările sunt 
publicate în reviste de specialitate, de edituri din 
România şi din străinătate, în limbile: română, 
franceză, engleză, rusă şi italiană. Cu o mare 
responsabilitate şi competenţă, Profesorul emerit dr. 
docent Ioan Şandru a îndrumat 38 de geografi care, 
prin doctorat, au ales calea consacrării ştiinţifice; le-a 
călăuzit paşii pe drumul sigur al unor rodnice 
cercetări şi, în final, al elaborării unor teze de 
doctorat riguros ştiinţifice, bogate în contribuţii 
originale la cunoaşterea geografică a României. 
 Ca urmare a prestigiului său ştiinţific a primit 
diplome şi medalii din partea unor universităţi, 
societăţi de geografie din Italia, Franţa, Ungaria, 
Bulgaria şi bineînţeles România. 
 Cele peste şapte decenii de activitate 
didactică şi ştiinţifică au reprezentat perioada unor 
fertile rezultate de excepţie – oferind slujitorilor 
geografiei un exemplu de muncă fără preget pentru 
promovarea geografiei româneşti a unui intelectual 
remarcabil, a unui OM, cu vederi înaintate, o fire 
totdeauna optimistă, dornică de a oferi sprijin, 
inspirând mereu încredere celor cu care a colaborat 
sau pe care i-a îndrumat. 
 În ciuda multor dificultăţi de alt ordin decât 
cel ştiinţefic legăturile dintre geografii români şi 
geografii din alte ţări au fost permanente şi 
fructuoase. Rolul profesorului Ioan Şandru pentru 
extinderea colaborării dintre geografi pe plan 
internaţional nu poate fi trecut decât în rândul faptelor 
de importanţă deosebită. 
 Dispariţia sa este aceea a unei mari 
personalităţi ştiinţifice.  
 A trăit cu demnitate manifestând o prietenie 
sinceră şi deschisă geografilor români şi străini, a 
servit cu devotament interesele învăţământului 
geografic, iar prin ceea ce a scris, ca de altfel 
întreaga sa activitate poartă amprenta românismului 
curat, a onestităţii şi a permanentei hotărâri de a 
căpăta certitudinea faptului gândit şi exprimat corect. 
 

 Conf univ.dr. Nicu I. AUR 

A N U L  I I  N U M Ă R U L  1   
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G E O G R A F U L  

 Cu o apariţie bianuală această revistă este 
susţinută de Asociaţia Română-Americană a 
Managerilor de Proiect pentru Educaţie şi Cercetare.  
 Prezentul număr abordează unul dintre cele 
mai vaste câmpuri de cercetare a turismului şi anume 
turismul montan.  
 Articolele privesc din diferite unghiuri 
această temă, aducând în atenţia cititorului probleme 
de actualitate.  
 Cele 11 contribuţii tratează următoarele 
subiecte legate de turismul montan: turismul în 
regiunile montane greu accesibile, turismul religios şi  
pelerinajul, analiza traseelor turistice prin metode 
GIS, turismul sportiv, aero-turismul, importanţa 
rezervaţiilor, implicarea managementului turistic 
asupra ecosistemelor montane, dezvoltarea 
turismului conform opinii localnicilor, ciclismul 
montan, turismul între practică şi teorie, schimbarea 
climatului şi durabilitatea, atractivitatea turismului 
montan în rândul populaţiei tinere, turismul de nişă, 
managementul turistic.  
 Majoritatea subiectelor dezbătute sunt  
studii ce caz şi abordează doar anumite arii montane, 
destul de diversificate şi anume: munţii Hăşmaş, 
munţii Himalaya, munţii Pieninen, valea Mugla – 
Milas, zona montană a Indiei, zona montană a 
României în general, fie fac referire la anumite zone, 
fără a insista pe una singură în mod special 
(Alexandra Z., Olivia R., Religious and pilgrimage 

tourism as a special segment of mountain tourism). 
 Un articol care atrage atenţia este cel 
intitulat Aero Sport Tourism in Himachal Himalayas: 
Global Prespectives,  care aparţine lui Vinaz 
Chauhan. În acest articol pe lângă o scurtă 
prezentare a acestui tip de turism sportiv de nişă (am 
putea spune un fel de sport extrem ce necesită 
cursuri de pilotaj) practicat în zona Himachal, autorul 
stabileşte şi o metodologie a cercetării acestui tip de 
turism, (metodologie care se conformează literaturii 
de specialitate, aşa cum însuşi autorul recunoaşte). 
Numărul mare de tabele şi de figuri înlesneşte 
parcurgerea articolului şi perceperea lui. 
 Un alt material interesant este The Analysis 
of mountain tourist trails with GIS methods in the Red 
Lake region, Hasmas mountains (Romania) - Zsolt 
M.S., Ştefan D.  Autorii aduc în actualitate o 
problemă acută cu care se confruntă turismul montan 
românesc şi anume starea marcajelor turistice şi 
corectitudinea hărţilor turistice în ceea ce priveşte 
trasarea traseelor. Un alt aspect relevant este dat de 
aplicarea metodelor GIS în acest domeniu. 
 Conţinutul diversificat al revistei, precum şi 
multitudinea de informaţii de actualitate, dar şi 
aspectele teoretico-metodologice recomandă 
această publicaţie ca un instrument de lucru util 
tuturor celor interesaţi de domeniul turismului. 

                                  Drd. Laurenţiu DINU  

Cartea geografică 

 Elementele ,,clișeu” ale unei recenzii ar 
începe cu structura lucrării, complexitatea acesteia, 
enumerarea articolelor mai importante, noi însă vom 
încerca să semnalăm tematica volumului şi unele 
elemente mai interesante din punct de vedere 
teoretico-metodologic din cuprinsul acestei publicaţii 
editată de Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca.  
 Ultimul număr al revistei pune în valoare 
rezultatele activităţii ştiinţifice ale membrilor corpului 
profesoral din cadrul facultăţii, concretizate prin  
numeroase contracte de cercetare cu caracter 
aplicativ, necesare acţiunii de dezvoltare regională, 
dar şi a altor geografi români sau străini. 
 Într-un număr de 10 articole sunt abordate 
probleme ce aparţin hidrogeografiei, la care se 
adaugă şi altele din domenii precum geografia fizică, 
geografia umană sau geografia turismului. 
 O contribuţie interesantă este cea legată de 
folosirea unei metodologii ingenios elaborate legat de 
calcularea volumului debitului maxim indus de ploile 

torenţiale prin metoda G.I.S.-SCS-CN, cu aplicaţie la 
bazinele hidrografice mici din sudul ș i vestul 
Podișului Someșan, având un rezultat știinţific și 
practic ale aplicării acestuia. 
 Semnalăm, de asemenea, şi o serie de 
contribuţii aparţinând geografiei electorale, analizei 
peisajelor culturale, tendinţelor în turismul 
internaţional sau cele legate de dezvoltarea şi 
amenjarea turistică.  
 Două articole interesante cu caracter 
lingvistic, dar cu implicaţii în domeniul nostru, 
abordează caracteristicile limbii engleze pentru 
turism şi dificultăţile traducerii textelor geografice din 
limba română în limba engleză. 
 În concluzie, numărul recenzat ale acestei 
reviste se remarcă printr-o varietate şi o actualitate a 
subiectelor abordate, prin nivelul ştiinţific ridicat al 
contribuţiilor, dar şi printr-o excelentă prezentare 
grafică. 
            Drd. Laurenţiu DINU 

Journal of Tourism - Challenges & Trends, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, vol. II, Nr. 1,  
171 pag. ISSN 1844-9743 

Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographia, 1/2010, Editor DĂNUŢ PETREA, Cluj 
University Press, Cluj-Napoca, 2010, 310 pag. 28 articole 
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 Rezultat al unui grant finanţat de CNCSIS, 
tipărit în condiţii grafice excelente, lucrarea se 
remarcă prin conţinut, dar şi prin formatul său. 
Coordonat de Corneliu Iaţu şi Ionel Muntele, atlasul, 
redactat în limba română, reuşeşte să-l familiarizeze 
pe cititor cu probleme actuale legate de geografia 
umană, cât şi cu evoluţia fenomenelor în judeţul Iaşi, 
perioada analizată cu precădere fiind cuprinsă între 
anii 1930 şi 2002, chiar 2004 în unele cazuri. Atlasul, 
structurat în text şi materiale grafice, are patru 
capitole. 
 Potenţialul uman este caracterizat sub toate 
aspectele sale: densitate, ritm anual de creştere, 
bilanţ natural, bilanţ migratoriu, structură pe vârste şi 
sexe, structura etnică. Se remarcă prezenţa 
analizelor şi interpretarea tuturor hărţilor şi a 
celorlalte materiale grafice. 
 Un alt aspect prezentat este cel al calităţii 
locuirii. Axându-se pe evidenţierea caracteristicilor 
oraşelor din judeţ materialele cartografice surprind 
situaţia actuală a unor indicatori relevanţi precum 
numărul de persoane dintr-o gospodărie, numărul 
locuinţelor cu instalaţie de canalizare, numărul 
locuinţelor cu instalaţie electrică etc.
 Capitolul Activităţile agricole reuşeşte să 
facă o selecţie cât mai cuprinzătoare a principalilor 
indicatori specifici acestui sector economic, 

evidenţiind zonele agricole ale judeţului. Autorii 
realizează tipologii concludente pentru modul de 
utilizare a terenurilor agricole, a formelor de 
proprietate şi exploatare a terenurilor. Sunt 
evidenţiate situaţia dotării cu mijloace de mecanizare, 
sau structura şi evoluţia ramurilor principale ale ale 
agriculturii, anul de referinţă fiind 2002. 
  Ultima secţiune este dedicată amenajării şi 
planificării teritoriului. Sunt analizate reţeaua de 
localităţi, echiparea tehnică, căile de comunicaţii prin 
prezentarea situaţiei actuale, cu evidenţierea 
problemelor şi a disfuncţionalităţilor, dar şi prin 
realizarea unor prognoze de dezvoltare. 
 Prin diversitatea şi exactitatea informaţiilor 
catografice, atlasul este un instrument de lucru util 
cercetătorilor, dar şi studenţilor, ale căror preocupări 
vizează geografia judeţului Iaşi, dar şi domeniul vast 
al planificării şi amenajării teritoriului.  
 Totodată considerăm că această lucrare 
poate şi trebuie să constituie un model de implicare a 
geografilor în procesul de dezvoltare regională şi 
locală. 
 Aşteptăm cu interes apariţia unor lucrări 
similare şi pentru alte judeţe 

 
Drd. Petronela NOVĂCESCU 
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Revista Română de Geografie Politică este 
o publicaţie bianuală, cu apariţie în lunile mai ș i 
noiembrie. Actualul număr ale revistei publică o serie 
de analize detaliate, structurate în șaptesprezece 
articole, ce tratează teme diferite de la ,,Războiul 
Gazului” până la ,,Comunitatea Evreilor din 
Oradea...”. 

În opinia noastră autorii reuşesc să 
ilustreze, în contribuţiile lor, cu claritate, concepte 
precum: globalizare, reconstrucţie, geografie politică, 
coaliţie, dezvoltare, mediul rural, descentralizare, 
tranziţie, resurse.  

Fără a intra în amănunte remarcăm calitatea 
ştiinţifică ridicată a articolelor, stilul concis şi obiectiv, 
ilustraţia cartografică şi fotografică complexă, care 
permite vizualizarea şi înţelegerea explicită a unor 
idei expuse. 

În cadrul promovării elementelor de noutate 
se observă studii îndrazneţe, care îşi propun să 
largească orizontul geografic în interfaţa acestuia cu 
geopolitica printr-o abordare complexă, 
multidisciplinară a unuia dintre fenomenele cheie ale 
postmodernităţii: globalizarea. 

Ultimul articol al publicaţiei are o temă 
interesantă şi incitantă legată de o problemă majoră, 
cea a resurselor de gaz, ceea ce vizează relaţiile 
dintre ţările Uniunii Europene, pe de-o parte şi 
Ucraina şi Federaţia Rusă, pe de altă parte, titlul său 
fiind semnificativ, ,,Războiul Gazului”. 

Aşa cum ne-a obişnuit şi acest număr din 
Revista Română de Geografie Politică publică 
articole de referinţă pe probleme geografice, politice, 
economice, sociale care se constituie drept surse 
utile de informare, documentare şi analiză pentru toţi 
cei interesaţi de problemele lumii contemporane. 
 

Drd. Laurenţiu DINU 

 

 

 

 

 

 

Atlas statistico-geografic şi de amenajare a teritoriului judeţului Iaşi,  
Coordonatori: Corneliu Iaţu, Ionel Muntele, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2009, 

147 pagini, 143 figuri, ISBN 978-973-703-301-7 

Revista Română de Geografie Politică, Anul XI nr.2/2009, Editori: ALEXANDRU ILIEŞ, VOICU 
BODOCAN, Editura Universitatea din Oradea, Departamentul de Geografie,Turism ș i Amenajare 

Teritorială, Oradea, 2009, 198 pag., 17 articole. 
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G E O G R A F U L  

 Satul românesc a fost o temă abordată de 
mulţi geografi români şi sper că va rămâne mereu în 
sfera de interes a celor preocupaţi de Geografia 
umană.  

Autorii acestei lucrări nu abordează pentru 
prima dată acest subiect vast, existând anexate în 
lista bibliografică lucrările în care aceştia au 
prezentat rezultatele unor cercetări asupra aşezărilor 
şi diferite elemente ale aşezărilor rurale, respectiv ale 
satului românesc. Bibliografia folosită de autori poate 
fi de un real folos celor care vor să studieze evoluţia, 
tipologia şi caracteristicile aşezărilor rurale româneşti. 

Lucrarea este structurată în 10 capitole, 
ultimul capitol cuprinzând, pe lângă concluzii şi 
bibilografie, câte un rezumat în limbile engleză şi 
franceză. 

Titlul ales de autori este deosebit de atractiv 
pentru oricare cititor interesat de geografia şi istoria 
aşezărilor româneşti, autorii îmbinând armonios 
informaţii şi date istorice culese dintr-o listă 
bibliografică vastă cu informaţii, date şi concepte pur 
geografice. Nici o lucrare ce vrea să abordeze 
evoluţia aşezărilor umane nu va avea valoare dacă 
nu se face apel la istorie, autorii realizând în acest 
sens o incursiune în timp, prezentând în capitolul III, 
începând cu perioada geto-dacă, principalele 
evenimente ce au avut loc în evoluţia şi formarea 
reţelei săteşti din România.   

Lucrarea se dovedeşte a fi deosebit de utilă 
celor interesaţi atât de Geografia rurală, în ansamblu, 
cât şi celor care vor să studieze o regiune rurală din 

România. 
Autorii au ataşat în lucrare fotografii color, 

hărţi şi grafice deosebit de sugestive care aduc 
informaţii în plus şi facilitează înţelegerea noţiunilor, 
datelor şi a argumentelor prezentate cu scopul de a 
demonstra că satul românesc este un factor de 
continuitate în organizarea şi funcţionalitatea 
spaţiului Carpato-Danubiano-Pontic şi un simbol 
antropic primar în spaţiul geografic românesc. 

Deosebit de interesant este modul în care 
autorii au realizat tipologiile geografice ale satului 
românesc în raport cu formele de relief şi respectiv 
tipologiile geografice altitudinale, analizând, 
caracterizând şi dând exemple de sate pentru fiecare 
subtip. În ultimele capitole autorii realizează alte 
două clasificări ale satelor româneşti: tipuri 
demografice şi tipuri regionale. 

Lucrarea demonstrează faptul că geografii 
trebuie să fie preocupaţi de studierea acestei teme 
pentru că “satul românesc reprezintă o entitate demo
-economică, pe ale cărui resurse naturale poporul 
român şi-a întemeiat viaţa şi devenirea sa istorică”. 
 Considerăm că lucrarea este un instrument 
valoros de informare cu privire la rolul satului carpato
-danubiano-pontic în organizarea şi funcţionalitatea 
cadrului geografic şi istoric în care a evoluat poporul 
român. 

 
Drd. Florentina ION 

 

 Sub îngrijirea Registrului Urbaniştilor din 
România a reapărut revista Urbanismul. Serie nouă. 
Conţinutul fiecărui număr este dedicat unei teme 
principale, publicaţia având un rol însemnat în 
informarea celor interesaţi de acest domeniu. 
 Sub genericul Satul ca peisaj cultural, 
cititorii vor descoperi subiecte interesante din sfera 
satului romanesc şi nu numai. 
 Regăsim la secţiunea Repere o selecţie 
reuşită din opera antropologului Henri H. Stahl. 
Intitulat Despre sat, articolul încearcă şi reuşeşte să 
pună în valoare într-un mod original şi simplu noţiuni 
ca sat, ţăran, tradiţie. 
 Prezentul număr este structurat pe teme de 
actualitate precum prezentarea unor programe de 
urbanism şi amenajare teritorială şi reforma dreptului 
urban din România în rubricile Actualităţi, respectiv 
Opinii juridice. 
 Articolele conţin rezumate în franceză şi 
engleză, prezentarea grafică fiind una de calitate, 
reprezentativă.  

 Nu lipseşte nici secţiunea dedicată 
evenimentelor dedicate urbaniştilor. Un debut 
important în aceste sens, ale cărui principale 
subiecte sunt punctate în rubrica Evenimente, este 
prima Conferinţa Naţională a Urbaniştilor din 
România. 
 Sunt trecute în revistă noţiuni de bază: 
peisaj cultural, sat global, conexiuni teritoriale în 
cuprinsul capitolului numit Glosar, menit să introducă 
un segment important consacrat satului ca peisaj 
cultural. Se pune, aşadar, accentul pe conceptul de 
sat, sub toate aspectele sale, precum şi pe rolul pe 
care îl are acesta în societate, fiind prezentate cazuri 
atât din România, cât şi tendinţe existente la nivel 
european.  
 Pentru specialiştii din domenii conexe, 
merită reţinut articolul intitulat Între tradiţie şi 
dezvoltare economică ce tratează cazul Rimetea, 
zonă arhitecturală şi urbanistică protejată, care printr-
un program de protecţie a patrimoniului a reuşit să 
beneficieze de fonduri însemnate pentru reabilitarea 

Satul românesc: factor de continuitate în organizarea şi funcţionalitatea spaţiului  
Carpato- Danubiano-Pontic, ION BĂCĂNARU, ION VELCEA, DIMITRIE OANCEA, Facultatea 

de Geografia turismului, Sibiu, 361 pag., 41 figuri, ISBN 978-973-739-446-0 

Urbanismul. Serie nouă, Satul ca peisaj cultural, nr.2/2009, Registrul Urbaniştilor din 
România, 96 pagini. 
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 Aşa cum ne-a obişnuit, revista “Urbanismul” 
ne încântă nu doar prin calitatea deosebită a hârtiei 
şi claritatea imaginilor, ci şi prin calitatea articolelor 
scrise de valoroşi arhitecţi, urbanişti, ingineri şi spre 
bucuria noastră şi geografi. 

Primul articol din acest număr al revistei 
este un editorial realizat de arhitectul Gabriel 
Pascariu. Acest articol, doar prin titlul ales de autor 
“Eretşerc ed ilop”, adică “poli de creştere” pe dos sau 
anti-discurs, sugerează cititorului că va urma o 
părere spusă la imperativ prin care autorul doreşte să 
atragă atenţia asupra unor fapte şi să clarifice câteva 
noţiuni înainte ca cititorul să pornească a rasfoi 
revista.  
 Fiecărui articol îi sunt ataşate fotografii 
deosebit de sugestive şi hărţi realizate sau ataşate 
de autori din alte lucrări cu scopul de a clarifica şi a 
completa problemele abordate. În acest sens 
exemplificăm articolul referitor la Legea 
administrativă din 1938 şi harta ataşată acestuia din 
care reiese că 5 din cei 7 poli de creştere ai 
României se regăseau şi la acea vreme: Craiova 
(ţinutul Olt), Constanţa (ţinutul Mărei), Iaşi (ţinutul 
Prut), Cluj (ţinutul Someş), Timişoara (ţinutul Timiş). 
 Un articol care doreşte să revigoreze 
interesul pentru valorile naţionale este cel realizat de 
doamna Ileana Tureanu care prezintă o istorie 
succintă a vieţii celei care a fost “marea doamnă a 
arhitecturii româneşti” şi ale cărei capodopere 
arhitecturale au fost exponatele expoziţiei “Henrieta 
Delavrancea Gibory: arhitectură 1930-1940”.  
 Un instrument deosebit de folositor pentru 
cei interesaţi de zonele metropolitane ale polilor 
naţionali de creştere din Romănia este articolul în 

care au fost realizate profilurile acestora, articolul 
oferind răspunsuri mai multor întrebări referitoare la 
suprafaţa şi populaţia polului de creştere (municipiu 
şi zona de influenţă), principalele obiective de 
dezvoltatre stabilite prin Planul Integrat de 
Dezvoltare, numărul de proiecte şi valoarea 
investiţiilor preconizate prin Planul de Acţiune pentru 
perioada 2009-2015 şi altele. Contribuţia este însoţită 
de materiale grafice ce ilustrează structura polilor de 
creştere analizaţi. 
 Pentru a veni în completarea articolelor ce 
analizează polii de creştere, Marta Sassella şi Valeria 
Valeri, experţi în dezvoltare regională, realizează un 
tabel în care sunt clasificaţi polii naţionali de creştere 
din România pe baza unui punctaj obţinut din suma 
mai multor indicatori, precum populatia, gradul de 
accesibilitate, capitalul uman. Punctajul maxim este 
obţinut, desigur, de municipiul Bucureşti, respectiv 
23, iar cel minim de municipiul Brăila, respectiv 12 
puncte.  
 Pentru cititor este o adevărată plăcere 
lecturarea acestei reviste ce abordează subiecte 
deosebit de atractive pentru o gamă largă de 
specialişti din domenii precum ca Urbanism, 
Arhitectură, Geografie, Istorie Statistică, dar şi pentru 
cititori nespecializaţi care vor doar să-şi 
îmbogăţească bagajul de cunoştinţe. 

 
Drd. Florentina ION 

şi conservarea locuinţelor tradiţionale. 
 În finalul ediţiei ne atrage atenţia tratarea 
celor mai însemnate proiecte urbanistice: 
reactulalizarea P.U.G.-urilor în sprijinul modernizării 
satului romanesc prin investiţii în infrastructura rurală, 
care totodată aduce cu sine ideea pierderii identităţii 
spirituale a satului românesc. 
 Concepte noi şi teorii de notorietate, 

maifestari şi evenimente ştiinţifice, proiecte şi 
programe de lucru, toate îşi găsesc un loc în 
prestigioasa revistă a urbaniştilor din România, o 
publicaţie valoroasă şi de actualitate, necesară unei 
societăţi în căutarea unei căi de dezvoltare cât mai 
eficiente. 

                                                                                                      
Drd. Petronela NOVĂCESCU 

Urbanismul. Serie nouă, Polii de creştere din România, nr.4/2010, Registrul Urbaniştilor din 
România, 96 pag. 
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