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ROMÂNIA – O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA 
REGIONĂRII GEOGRAFICE PE BAZE NATURALE 

Opinie geografică 
 

(1) Elemente teoretice ale regionării 
 
Regionarea unui anumit teritoriu înseamnă 

delimitarea unor anumite întinderi individualizate, 
cu anumite proprietăţi specifice şi elemente de 
omogenitate relativă. Ea se poate realiza în două 
modalităţi posibile: 

prin identificarea unor elemente de specifi-
citate şi omogenitate care să permită conturarea 
unor anumite areale care există în mod obiectiv; 

prin construirea unor limite trasate în mod 
convenţional (cu o îmbinare de elemente obiecti-
ve şi subiective) care să definească entităţi 
spaţiale individualizate, cu funcţionalitate internă. 

În primul caz (a) este urmărită identifica-
rea unor caracteristici care există în mod obi-
ectiv în realitate, reprezentând elemente, pro-
cese şi fenomene naturale (fizico – geografice) 
sau combinări ale acestora şi chiar ansamblul lor 
în mod integrat.  

A doua situaţie (b) se aplică în condiţiile în 
care acţiunea socială vizează gestionarea mai 
bună a teritoriului prin construirea unor alte reali-
tăţi teritoriale conforme unor necesităţi asumate 
sau presupuse. 

Din cele de mai sus rezultă că există două 
categorii mari de regionare a teritoriului, do-
uă demersuri diferite şi două grupe de reali-
tăţi diferite ce rezultă din această acţiune.  

Demersul prin care este identificată o anu-
mită realitate teritorială cu un anumit grad de 
existenţă obiectivă este propriu regionărilor fizico 
– geografice, de geografie umană sau celor 
integrate (de geografie fizică şi umană luate 
împreună). În urma acestui demers există regio-
nări parţiale şi regionări integrate.  

Al doilea demers are un pronunţat carac-
ter voluntar prin care asupra unei anumite reali-
tăţi se aplică un model cu un anumit grad de 
subiectivitate, rezultând de aici anumite decupa-
je de tipul unităţilor administrative, axelor funcţio-
nale, arealelor culturale sau alte structuri teritori-
ale imaginate. Regionarea de acest fel este o 
combinaţie de obiectivitate şi de subiectivitate. 

Geografia regională se ocupă în mod deo-

sebit cu identificarea unor decupaje obiective din 
realitatea teritorială, dar este interesată, în parte 
şi de a doua categorie de decupaje (îndeosebi 
cele administrative), căutând uneori să le dea o 
anumită legitimitate. 

În evoluţia procesului de regionare a teri-
toriului ţării noastre există mai multe momente 
prin care au fost puse în evidenţă direcţii şi so-
luţii corespunzătoare. La nivelul elementelor ge-
ografice (relief, climă, activităţi economice etc.) 
există regionări multiple şi foarte variate. La nive-
lul elementelor integratoare (peisaje, tipuri de 
medii, regiuni geografice), există încercări nota-
bile fără a se ajunge la elemente de conver-
genţă. În cele ce urmează, vom menţiona, pe 
scurt, încercările care au existat referitoare la 
regionarea integrată a elementelor fizice şi uma-
ne ale teritoriului naţional sau a componentelor 
sale majore. Cu alte cuvinte, vom prezenta înde-
osebi regionarea geografică a teritoriului. 

Una dintre primele preocupări de acest fel, 
chiar dacă aparent ea se referă tot la un element 
particular (relieful), este modelul regionării terito-
riului României elaborat în 1931 de Vintilă 
Mihăilescu. În cadrul acestui model se prezintă 
pentru prima oară o încercare de regionare a 
reliefului (dar cu elemente de regionare integra-
tă) prin care se disting o serie de unităţi teritoria-
le majore (Mihăilescu, V., 1931). Aceste idei sunt 
reluate ulterior (Mihăilescu, V., 1936, 1964, 1968 
a, b, 1969, 1970), făcându-se diferite precizări 
asupra noţiunii de regiune geografică. 

O serie de concluzii interesante sub rapor-
tul regionărilor parţiale şi al regionării naturale 
integrate sunt consemnate într-un volum sintetic 
realizat de Institutul de Cercetări Geografice (în 
1958) după un deceniu de activitate (1947 – 
1957). Sunt abordate o serie de regionări parţia-
le. Colectivul de autori (coordonat de Tiberiu Mo-
rariu) a reuşit să identifice anumite diviziuni reale 
ale teritoriului României; menţionăm cele do-
uă mari domenii (provincii) precizate de autori: a) 
provincia central – europeană, cuprinzând regiu-
nea carpatică, regiunea panonică şi regiunea 
getică şi b) provincia est – europeană, cuprin-

Dr.  Octavian MÂNDRUȚ    

octavianmandrut@yahoo.com  
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zând regiunea moldo – podolică şi regiunea pon-
tică. 

H. şi Cornelia Grumăzescu aduc o serie 
de precizări privind conceptul de geografie regio-
nală şi regiune geografică, indicând elemen-
tele lor componente; astfel, H. Grumăzescu 
(1965, 1968) precizează că în stabilirea limitelor 
unei regiuni geografice trebuie avute în vedere 
anumite informaţii cantitative.  

Cornelia Grumăzescu (1970) arată că re-
giunea geografică este un complex teritorial şi 
funcţional care are anumite trăsături fizionomice 
exterioare şi care se defineşte prin trei factori: 
substratul, mediul şi comunitatea. Este foarte 
interesant de subliniat că această triadă arată 
foarte clar cele trei faţete ale unei unităţi regiona-
le integrate.  

Conceptul de regiune geografică este ana-
lizat de P. Deică (1980), care trece în revistă 
principalele puncte de vedere exprimate până în 
acel moment, realizând şi un tabel sintetic cu 
diferitele accepţiuni ale regiunilor geografice.  

Tratatul de geografie a României (vol. I, 
1983, coord. ai capitolului de regionare fizico – 
geografică Valeria Velcea şi Lucian Badea) abor-
dează problema regionării fizico – geografice a 
României care a stat la baza abordărilor ulterioa-
re (vol. III, IV, V), în care sunt analizate detaliat, 
fizic şi uman, fiecare regiune anunţată în primul 
volum.  

Într-o serie de lucrări de sinteză (1972, 
1980) Al. Roşu realizează o taxonomie a uni-
tăţilor şi subunităţilor geografice (considerate 
regiuni geografice) care se suprapun principale-
lor trepte de relief (considerate unităţi). 

V. Tufescu (1974) utilizează o regionare 
geografică a României suprapusă pe regiunile 
naturale. 

Valeria Velcea (1988) subliniază ideea că 
regiunile geografice trebuie considerate în struc-
tura lor funcţională şi ca entităţi teritoriale cu un 
caracter sistemic.  

O abordare nouă şi originală a conceptului 
de regionare geografică o realizează Ioan Ianoş 
(1981, 1993, 1999). Aceasta subliniază contri-
buţia pe care a avut-o V. Mihăilescu la analizele 
geografice regionale din România.  

Ioan Ianoş (1993) încearcă să treacă de 
cantonarea strictă a regiunilor geografice în peri-
metrele lor naturale, introducând ideea că regiu-
nea reprezintă un complex sistem termodinamic 
şi informaţional care are caracteristici opti-
male (sub raportul funcţionalităţii), un carac-
ter deschis şi o structură disipativă.  

Ion Mac (2000), abordând problema regio-
nării geografice, evidenţiază anumite caracteris-
tici ale regiunilor geografice care se referă la lo-
calizare, extindere spaţială, taxonomie ierarhică, 

limite. De asemenea, există o taxonomie a tipuri-
lor de regiuni şi a modului în care sunt definite 
acestea.  

O contribuţie relativ recentă, în acelaşi 
timp nuanţată dar şi teoretică şi sintetică asupra 
geografiei regionale, o aduce P. Cocean (2002, 
2005, 2010). Evidenţiem în acest context impor-
tanţa acordată unităţilor regionale elementare 
care sunt „ţările”, dimensiunea spaţială şi menta-
lă în abordarea regională, precum şi încadrarea 
teoretică în sistemul de gândire din acest mo-
ment al geografiei regionale.  

Există anumite încercări notabile de a se 
sintetiza elementele parţiale ale regionărilor în 
structuri teritoriale comune, astfel încât divizarea 
teritoriului să nu se realizeze pe baza unui singur 
element ci, dacă este posibil, pe baza unui nu-
măr mai mare de elemente, sau chiar pe totalita-
tea lor. 

Există două posibilităţi de a realiza o regi-
onare fizico – geografică a unui teritoriu de di-
mensiunea ţării noastre: 

a) considerarea unui element polarizator, 
care să poată să genereze structura şi taxono-
mia diviziunilor teritoriale; acest element central 
poate să fie relieful sau combinaţia climă – vege-
taţie (Enculescu, P., 1924, într-o lucrare extrem 
de interesantă şi în prezent);  

b) a doua posibilitate o reprezintă încerca-
rea de a identifica un element sintetic, care să 
valorifice caracteristicile naturale într-o formă 
globală; teoretic, ar putea să existe, din acest 
punct de vedere, un proces de identificare a tipu-
rilor naturale de mediu, sau a tipurilor de peisaje 
(tot naturale).  

Regionări economico - geografice demne 
de menţionat sunt, printre altele, cele realizate 
de I. Şandru şi V. Cucu. Recent (2014), V. Cucu, 
în colaborare cu Elena Toma şi Irina Lazăr, a 
reluat problema regionării integrate de geografie 
umană, într-o formă modernă. 

I. Şandru (1978) propune, pe baza unor 
indici calitativi, şase regiuni economico – geogra-
fice, la care se adaugă şi teritoriul metropolitan al 
Bucureştiului. Am semnalat această regionare 
economico – geografică deoarece ea are, istoric 
vorbind, o anumită semnificaţie prin prisma dis-
cuţiilor actuale asupra regiunilor statistice şi a 
regiunilor de dezvoltare. 

Au fost realizate, în timp şi alte regionări 
economico – geografice (Popovici, I., Mihai, Ma-
ria, 1980; Pop, Gr., 1986 etc.). 

 
(2) Abordări şi regionări integrate  

(naturale şi umane) 
 
Acest tip de regionare presupune luarea în 

consideraţie a tuturor elementelor spaţiului geo-



 

P A G I N A  5   

A N U L  V I I  N U M Ă R U L  3 - 4  

 

P A G I N A  5  

grafic în ansamblul său: elemente naturale şi 
elemente antropice. Este, astfel, o regionare ge-
ografică, integrată, fizică şi umană. 

Există mai multe posibilităţi principale 
(dintre care trei par evidente), din perspectiva 
geografiei ca ştiinţă unitară cu un obiect nediso-
ciabil (Mândruţ, O., 2014, Elemente de episte-
mologie a geografiei), de a combina aceste ele-
mente (naturale şi antropice) între ele, pentru a 
se putea identifica unităţi teritoriale cu o anumită 
omogenitate interioară vizibilă, relativ bine deli-
mitate, specifice şi irepetabile:  

identificarea unor deosebiri teritoriale sub 
aspectul exterior al caracteristicilor spaţiului 
geografic, relativ invariant pe parcursul unor 

intervale echivalente cu o experienţă umană indi-
viduală, reunite generic sub denumirea de peisa-
je geografice;  

- identificarea unor diferenţieri teritoriale în 
funcţionalitatea sistemului teritorial 
(geosistemului) sub forma aspectelor calitative şi 
cantitative presupuse de tipurile de mediu; stabi-
lirea acestor tipuri de medii reprezintă, în ultimă 
instanţă, tot un proces de regionare funcţională a 
teritoriului; 

- identificarea unor suprafeţe obiective, 
bine delimitate, cu o coerenţă interioară explicită, 
limitate reciproc şi cu anumite caracteristici de 
omogenitate relativă; dacă aceste suprafeţe au 
ca element de referinţă, în principal, caracteristi-

Figura 1. Regiuni geografice integrate (apreciere provizorie) 
 
Cifrele localizează următoarele regiuni: 1 – Bucovina; 2 – Maramureş; 3 - Silvania – Someş; 4 – Za-
rand – Crişana; 5 – Banat; 6 – Someş; 7 – Mureşul Superior; 8 – Haţeg – Hunedoara; 9 – Oltul Su-
perior; 10 – Siret – Prut („Moldova de Est”); 11 – Bistriţa – Trotuş – Siret („Moldova de Vest”); 12 - 
Vrancea; 13 – Siretul Inferior (Covurlui); 14 – Oltenia de Nord; 15 – Muntenia de Nord; 16 – Oltenia 
de Sud; 17 – Muntenia Central – Sudică; 18 – Bărăgan; 19 – Dobrogea. 
Urmărind această hartă (fig. 1), se poate observa că regiunile integrate pot fi luate în consideraţie în 
cazul încercării de identificare a unor areale funcţionale, peste care ar urma să se suprapună (sau 
nu) regiuni politico – administrative. Utilitatea ei este subliniată şi de caracterul „gravitaţional” al 
spaţiului, centrat pe un anumit sistem urban sau centre de convergenţă. 
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cile reliefului şi pot fi considerate regiuni geogra-
fice delimitate pe baze naturale; regiunile ge-
ografice, chiar delimitate pe baze naturale, re-
prezintă locul geometric de interacţiune a com-
ponentelor naturale şi antropice; 

În primul caz, accentul se pune pe partea 
vizibilă; în al doilea caz, accentul se pune pe 
partea calitativă şi funcţională; în al treilea caz, 
accentul se pune pe elementele de invarianţă 
(perenitate) care, la scara timpului personal şi 
social, sunt date de arhitectura reliefului. Aceste 
modalităţi sunt evident complementare.  

În cele ce urmează, vom aborda problema 
regionării geografice integrate şi a regiunilor geo-
grafice pe baze naturale ca unităţi teritoriale ma-
jore ale României. 

Se consideră că cele mai cunoscute regio-
nări integrate aparţin lui Vintilă Mihăilescu (1932, 
1936, 1964, 1968, 1970, 1971) care, pornind de 
la unităţile morfologice în stabilirea diviziunilor 
majore ale teritoriului ţării (1932) ajunge la defini-
rea acestor unităţi sub forma marilor regiuni geo-
grafice ale României.  

Conceptul de regiune geografică este utili-
zat de Al. Roşu (1972) pentru a desemna uni-
tăţile geografice majore ale ţării. Ele sunt însă, 
înainte de orice, unităţi de relief.  

I. Mac (2000) înţelege prin regiuni geogra-
fice acele arii cu elemente semnificative de uni-
formitate internă şi diferenţe exterioare faţă de 
teritoriile înconjurătoare şi reprezintă un demers 
de generalizare areală a teritoriului, iar regiunile 
geografice se individualizează în funcţie de ierar-
hizarea reţelei de aşezări, precum şi de relaţiile 
dintre fiecare aşezare şi teritoriul adiacent (Mac, 
I., 2000, p. 507).  

Contribuţii recente deosebit de semnificati-
ve au fost aduse de P. Cocean (2002). Con-
cepţia autorului este concretizată, printre altele, 
într-o foarte interesantă regionare geografică a 
României (2002, p. 72, 2005).  

Cursuri relativ recente (Mândruţ, O., 
1993, 2002, 2011), precum şi tratatul de geogra-
fie a României (vol. I – V, 1982 - 2008) abordea-
ză regiunile geografice preponderent pe baze 
naturale.  

Într-o lucrare anterioară (Mândruţ, 2011) 
au fost prezentate un număr de regiuni cu carac-
ter integrat (de geografie fizică şi umană, care 
însă nu sunt construite pe baza diviziunilor clasi-
ce ale reliefului), din care redăm, cu anumite mo-
dificări minore, diviziunile principale. 
 

(3) Regionarea geografică pe baze naturale 
 
Problema definirii regiunilor geografice, ca 

entităţi integrate atât ale spaţiului natural cât  şi 
ale elementelor de geografie umană, este foarte 

complexă şi relativ dificilă (Mândruţ, O., 2011, pp. 
35 – 68, unde sunt prezentate componentele 
parţiale şi regionarea acestora). De aceea, orice 
schemă de regionare a României care să identi-
fice în mod inechivoc regiunile geografice obiec-
tive ale acesteia poate fi supusă analizei, dis-
cuţiilor şi soluţiilor ameliorative. 

Dacă există regionări parţiale şi ordonări 
taxonomice ale unor realităţi teritoriale bazate pe 
diferite criterii, o schemă integratoare a regiunilor 
geografice nu a fost realizată în mod explicit. 
Neexistând un model anterior, o încercare de 
acest fel este susceptibilă de a fi amendată critic 
chiar în lipsa unei înţelegeri aprofundate. Este şi 
riscul regionării şi ordonării taxonomice prezen-
tate în lucrări de până acum (Mândruţ, O., 2002, 
2011 etc.).  

Aceste modele pornesc de la o analiză 
cartografică holistică şi au un anumit aspect 
„tradiţional”.  

Astfel, privind o hartă care reprezintă arhi-
tectonica reliefului, hărţi de regionări integrate 
(peisaje şi tipuri de mediu), hărţi ale elementelor 
geografice de bază, poate fi identificată o trăsă-
tură comună a acestora: existenţa pe fondul 
spaţiului geografic al României a trei diviziuni de 
cel mai înalt rang taxonomic: domeniul carpatic, 
domeniul extracarpatic şi domeniul pontic. 

Pornind de la aceste constatări, au fost 
imaginate mai multe modele de regionare care 
diferă între ele prin accepţiunea unităţilor interi-
oare. Aceste modele (şi variantele) sunt prezen-
tate detaliat anterior (Mândruţ, O., 2002 şi 2011, 
pp. 18 – 34). 

Existenţa mai multor modele (cu variante) 
are ca scop posibilitatea comparării acestora şi 
identificarea unui anumit model considerat ac-
ceptabil. Ele au însă o coloratură „tradiţională” 
vizibilă. 

În prezent (2015), regionarea geografică 
pe baze naturale, care îşi are originea în arhitec-
tura reliefului, poate fi abordată şi dintr-o altă 
perspectivă. Această perspectivă utilizează com-
ponentele regionale „clasice” (regiunile geografi-
ce), dar le grupează într-un alt mod, pe baza 
unor criterii care nu au fost luate în consideraţie 
ca atare până acum. 

Regionarea geografică integrată presupu-
ne abordarea unui număr semnificativ de ele-
mente naturale şi antropice, astfel încât pe baza 
corelaţiilor dintre acestea, să rezulte anumite 
suprafeţe ce pot fi asimilate regiunilor geografi-
ce. La nivelul unei subdiviziuni continentale 
de dimensiunea ţării noastre (dar şi pentru întin-
deri mai mari), elementul principal poate să îl 
constituie arhitectura reliefului.  

Există un număr important de analize şi 
regionări „parţiale” ale elementelor componente 
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(localizare, relief, climă, vegetaţie, soluri, popu-
laţie, aşezări, resurse, activităţi economice, tu-
rism, dintre care unele sunt menţionate în biblio-
grafie) sau ale unor entităţi relativ integrate (ţări, 
ţinuturi) şi construite (împărţirea administrativă, 
regiuni de dezvoltare). 

Conceptul de „arhitectură a reliefului” pre-
supune o viziune mai nuanţată asupra acestuia, 
apelând la mai multe caracteristici geometrice şi 
tipologice: poziţia şi localizarea reliefului, morfo-
grafia şi morfometria acestuia, elemente de mor-
fostructură şi evoluţie paleogeografică (doar atât 
cât este necesar pentru înţelegerea aspectului 
actual), tipurile genetice şi formele reprezentati-
ve de relief, procesele predominante şi asocie-
rea tipurilor, formelor şi proceselor în unităţi geo-
morfologice subordonate. Toate acestea la un 
loc dau o imagine cu un anumit grad de comple-
xitate asupra aspectului real al reliefului. 

Această nouă optică de „aranjare regiona-
lă”, pe care o vom detalia în capitolele următoa-
re, porneşte de la următoarele constatări: 

succesiunea de tratare a regiunilor 
(începând invariabil cu nordul Carpaţilor Orientali 
şi terminând cu Delta Dunării) nu reprezintă o 
posibilitate exclusivă; ea este, cel mult, 
„tradiţională”, cu origini în începuturile geografiei 
moderne (1931); 

succesiunea interioară a regiunilor dome-
niului carpatic (în sensul acelor de ceasornic) 
poate fi înlocuită cu un alt criteriu de ordonare; 

păstrând arhitectura reliefului ca un criteriu 
determinant, ordinea regiunilor poate să urmeze 
criteriul „spaţiu – timp”, iar logica abordării presu-
pune, întâi, poziţionarea celor mai vechi structuri 
(formând împreună „domeniul extracarpatic”, 
inclusiv arealul pontic) şi apoi a structurilor şi 
regiunilor „alpine” („domeniul carpatic”); 

această divizare majoră are la bază toto-
dată cele două tipuri majore de medii naturale, 
tipurile de climă şi chiar de vegetaţie, peisajele, 
precum şi „masa demografică” a teritoriului naţio-
nal; este totodată ordinea de coagulare a Româ-
niei ca stat modern. 

Regiunile geografice pe baze naturale re-
zultă din combinarea în mod predominant a ele-
mentelor fizico – geografice care caracterizează 
întregul teritoriu sau porţiuni ale acestora, iar în 
cadrul lor, elementul esenţial al decupajului îl 
constituie diviziunile majore ale reliefului. 

Relativ recent a fost prezentat pe larg 
(Mândruţ, O., 2015, a) sistemul de regionare a 
reliefului pe baza criteriilor „spaţiu – timp”, pre-
cum şi ordinea regiunilor şi a domeniilor naturale 
(pornind de la Podişul Dobrogei). 

Trebuie să subliniem că diviziunile reliefu-
lui şi relieful în sine oferă o stabilitate a decupa-
jului, deoarece acesta se modifică într-un timp 
mai îndelungat şi, la scara experienţei umane, 

relativ puţin. Celelalte elemente, cum ar fi clima, 
vegetaţia, solurile, aşezările umane, exploatarea 
agricolă a teritoriului, activităţile economice, sis-
temele de transporturi şi diviziunile administrati-
ve, se modifică într-un mod vizibil şi chiar la in-
tervale relativ mici de timp. 

În cazul regiunilor naturale, relieful repre-
zintă elementul de definire teritorială a fiecărei 
regiuni. Arhitectura ansamblului teritoriului se 
bazează pe calitatea marilor structuri subiacente 
reliefului (cu reflectare mai mult sau mai puţin 
vizibilă pe suprafaţa acestuia), în care elementul 
temporal şi asocierea spaţială a acestor structuri 
au un rol determinant. 

La această optică de definire a marilor 
ansambluri teritoriale (unităţile extracarpatice şi 
carpatice) se adaugă învelişul bioclimatic, peisa-
jele şi tipurile de mediu. 

Deşi aceste elemente nu facilitează în to-
talitatea lor o disjuncţie tranşantă între unităţile 
definite pe baza sistemului spaţiu – timp al sub-
stratului, oferă însă anumite argumente, care 
sunt complementare acestei abordări. Este vor-
ba, îndeosebi, despre continentalismul termic, 
peisajul de stepă, mediul continental cu elemen-
te de excesivitate, influenţele climatice est-
europene, precum şi o anumită legătură spaţială 
cu estul Europei prin substrat, relief şi proximita-
tea istmului ponto – baltic (care individualizează 
spaţiul extracarpatic). 

 
(4) Un model nou: domenii şi regiuni 

 
 Elementele principale ale noului model 

de regionare sunt: 
Considerarea a două domenii majore (A – 

domeniul extracarpatic şi B – domeniul carpatic, 
în această ordine); 

Tratarea regiunilor interioare componente 
ale acestor domenii într-o anumită ordine, pe 
baza unor caracteristici şi criterii menţionate în 
fiecare caz; 

 
(A) Domeniul extracarpatic 

 
Prezentarea acestui domeniu înaintea ce-

lui carpatic se bazează pe ideea că substratul şi 
relieful acestuia sunt mai vechi şi au parcurs o 
evoluţie şi modificare mai îndelungată în timp. 

Marile diviziuni geologice ale ţării noastre 
încep, de asemenea, prin prezentarea zonelor 
de platformă (reunite în ceea ce geomorfologic 
numim domeniul extracarpatic) şi apoi a celor de 
orogen (reunite geomorfologic în domeniul car-
patic). 

În cadrul domeniului extracarpatic, ne 
aflăm în situaţia unui relief superficial actual, 
dezvoltat pe cuvertura sedimentară care acoperă 
fundamentul de platformă. Există şi areale în 
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care relieful este situat la suprafaţă: Podişul Ca-
simcei, dezvoltat pe structura şisturilor verzi. 

În interiorul domeniului de platformă sunt 
incluse şi areale care au funcţionat un timp ca 
geosinclinale marginale ale acestuia, umplute 
ulterior cu sedimente şi lipite apoi, în sens tecto-
nic, de scuturile (platformele) anterioare: Dobro-
gea de Nord (orogenul nord-dobrogean). Aces-
tea au însă, în prezent, un aspect cratonizat şi o 
funcţie asemănătoare platformelor. 

În acest context se pot observa următoa-
rele constatări: 

- este conservat, la suprafaţă, cel mai 
vechi relief rezultat dintr-o îndelungată modelare 
policiclică şi poligenetică (Podişul Casimcei); 

- există un relief „la zi” (Dobrogea de 
Nord), dezvoltat pe o structură de tip orogenetic 
(mai veche însă decât orogenul alpin), care con-
servă fragmente de relief vechi, dar şi un relief 
subactual specific (sistemul de pedimente şi gla-
cisuri); 

- celelalte platforme întinse (Platforma 
Moldovenească şi Platforma Moesică) au un reli-
ef vechi, fosilizat, structuri sedimentare dezvolta-
te vertical şi în timp, pe care se dezvoltă un relief 
relativ recent la scara morfocronologică; 

- din coliziunea unor fragmente de platfor-
mă şi orogenul carpatic se produce, la exteriorul 
Subcarpaţilor Curburii, cea mai intensă coborâre 
a scoarţei şi activitate seismică. 

 
(B) Domeniul carpatic 

 
Acest domeniu se caracterizează prin ur-

mătoarele elemente definitorii majore: 
- existenţa unei structuri de orogen, ca 

parte a lanţului alpino – carpatic, format în timpul 
orogenezei alpine; 

- relieful acestui domeniu este relativ nou 
în raport cu relieful fosilizat al domeniului extra-
carpatic şi are o vârstă care se suprapune, în linii 
mari, neozoicului; relieful domeniului carpatic 
poate să fie cel mai devreme de la sfârşitul Cre-
tacicului; 

- mecanismul formării reliefului tectonic 
major al domeniului carpatic este acela al 
apariţiei succesive a structurilor orogenetice, ca 
rezultat al deplasării spre Platforma Est – Euro-
peană, situată spre est; de aici, forma curbată 
generală a exteriorului acestui domeniu (formă 
prezentă şi în alte sectoare ale sistemului alpin); 

- mecanismul asociat acestei orogeneze 
generale a fost cel de ridicare şi coborâre a unor 
blocuri componente (Apusenii Nordici, Carpaţii 
Meridionali, Microplaca Transilvană, Microplaca 
Panonică) şi asocierea unor procese sedimen-
taţionale sau de eroziune, ca rezultat al acesto-
ra; 

- sedimentarea depresiunilor interioare şi 

transformarea acestora în reliefuri superficiale; 
- relieful şi evoluţia acestui domeniu sunt 

identificate şi prin metode geomorfologice (nu 
numai prin metode indirecte, geofizice şi geologi-
ce); 

În interiorul acestui domeniu, modul de 
prezentare succesivă a regiunilor componente 
poate urma una dintre succesiunile de mai jos: 

- pornind de la Depresiunea Transilvaniei, 
cu tratarea în ordine a regiunilor muntoase adia-
cente (cu trei posibilităţi principale de ordonare a 
acestora); 

- pornind de la arealul montan, într-o ordi-
ne diferită de cea de până acum, prezentând 
analiza regiunilor montane de la Carpaţi Meridio-
nali şi urmând, în continuare, într-o logică posibil 
de susţinut, Carpaţii Banatului (care sunt o com-
ponentă mai joasă a Carpaţilor Meridionali), Car-
paţii Apuseni, Dealurile şi Câmpia de Vest, Car-
paţii Maramureşului şi Bucovinei, Carpaţii Moldo 
– Transilvani, Carpaţii Curburii, Depresiunea 
Transilvaniei. 

Modelul cartografic prezintă regiunile 
menţionate mai sus, dar şi reunirea lor în                
structuri supraordonate acestora (macroregiuni 
şi   domenii). 

Pornind de la această organizare taxono-
mică, facem câteva precizări complementare. 

Macroregiunea subcarpatică are, desigur, 
o justificare relativă, deoarece componenta esti-
că (Subcarpaţii Moldovei) şi componenta vestică 
(Subcarpaţii Getici) pot fi considerate ca părţi ale 
celor două podişuri apropiate (Podişul Moldovei, 
respectiv Piemontul Getic). În acest caz, Subcar-
paţii Curburii pot fi incluşi în macroregiunea car-
patică, sub forma unei extinderi a Carpaţilor 
Curburii. 

Macroregiunea panonică are o justificare 
evidentă, dar menţionarea componentelor sale 
este mai logică într-un discurs explicativ, după 
Carpaţii Apuseni. Macroregiunea carpatică ar 
putea fi divizată, teoretic, după poziţia pe care 
diferitele componente o au în raport cu Depresiu-
nea Transilvaniei, astfel: spre nord (Carpaţii Ma-
ramureşului şi Bucovinei), spre est (Carpaţii Mol-
do-Transilvani), spre sud-est (Carpaţii Curburii), 
spre sud (Carpaţii Meridionali, inclusiv Carpaţii 
Banatului) şi spre vest (Carpaţii Apuseni). 
Această divizare ar permite existenţa unor ma-
croregiuni dacă nu egale, cel puţin comparabile 
ca întindere între ele, deoarece în forma actuală, 
macroregiunea carpatică este prea întinsă în 
raport cu celelalte. 

Această ordine de tratare a regiunilor 
(începând cu Podişul Dobrogei) porneşte de la 
criteriile menţionate, care evidenţiază primatul 
substratului în raport cu expresivitatea şi impresi-
onabilitatea formelor, iar ordinea de tratare a 
macroregiunilor şi a regiunilor urmează ordinea 
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din tabel. 
Acest lucru nu reduce însă din funcţia de 

spaţiu de coeziune reprezentată de relieful car-
patic pentru populaţia românească. În acest fel, 
rolul Carpaţilor în coeziunea teritorială a poporu-
lui şi a ţării rămâne, în continuare, într-o poziţie 
determinantă. 

Un element al regionării de faţă care ar 
putea să nu fie deloc neglijabil îl reprezintă şi 
transformarea monotoniei presupuse de regionă-
rile tradiţionale (care încep cu grupa nordică a 
Carpaţilor Orientali şi se încheie cu Delta Dună-
rii). 

În „România – geografie regională” (2015, 
b) sunt prezentate detaliat fiecare unitate regio-
nală, după un algoritm cu elemente de noutate 
faţă de tratările „clasice” (de la Poziţie la Turism). 

Acest algoritm cuprinde următoarele sec-
venţe: Poziţie, localizare şi limite; Elemente defi-
nitorii ca unitate regională; Elemente de geogra-
fie fizică; Elemente de geografie umană; Mediu, 
peisaje şi elemente complementare; Subdiviziuni 
teritoriale. 

Modelul de regionare poate să fie discuta-
bil (ca orice model), dar are cel puţin mai multe 
elemente de reper asumate. 

Acestea sunt: 
a) considerarea „arhitecturii reliefului” ca 

element originar şi determinant al regionării pe 
baze naturale, pentru motivele evocate până 
acum (vizibilitatea spaţială, relativa stabilitate în 
timp, caracterul „polarizator” pentru factorii natu-
rali cât şi, într-o mare măsură, pentru comuni-

tăţile umane, activităţile economice, sistemele 
urbane şi ariile culturale); 

b) în cadrul marilor diviziuni geomorfologi-
ce din perspectiva sistemului „spaţiu – timp”, ele-
mentul de referinţă determinant îl reprezintă ve-
chimea substratului şi a reliefului (superficial şi 
subiacent), care conduce spre identificarea celor 
două mari domenii (A şi B); modelul de regionare 
geomorfologică ilustrând această perspectivă 
este prezentat şi argumentat detaliat într-o lucra-
re recentă (Mândruţ, O., 2015, a); 

c) tratarea regiunilor, care sunt, în princi-
pal, spaţii „clasicizate” (dar cu anumite nuanţări), 
urmează o ordine diferită de cea obişnuită până 
acum (îndeosebi în cazul domeniului carpatic); 

d) pentru anumite extensiuni şi regionime 
au fost luate în consideraţie criterii şi opinii noi, 
diferite parţial de criteriile predominant fiziografi-
ce şi păstrate mai mult prin tradiţie. 
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PĂDUREA CRAIULUI ȘI DEFILEUL CRIȘULUI - REZUMAT GEOLOGIC 
ȘI HIDROGRAFIC PENTRU UZUL GEOGRAFILOR 

Dr. Andrei SCHVAB    

a.schvab@gmail.com  

Majoritatea literaturii de specialitate, atât 
cea geologică cât și cea geografică (Roșu, 1980; 
Mutihac, 1990; Geografia României, 1983) atri-
buie cea mai mare parte a Munților Pădurea Cra-
iului din punct de vedere geologic Domeniului 
Autohtonului de Bihor (partea centrală și nord 
vestică este alcătuită atât din roci cristaline cât și 
din roci sedimentare). Partea estică (valea Iadu-
lui și Drăganului) și sudică este alcătuită din 
magmatite laramice, în timp de rama vestică, 
care flanchează Depresiunea Beiuș, aparține 
Domeniului Pânzei de Codru (Mutihac, 1990). 

Fundamentul acestor munți este alcătuit 
din roci metamorfice prehercinice (cristalinul de 
Șomeș - micașisturi, paragnaise, gnaise, cuarți-
te) și vulcanice dure (magmatite laramice-riolite, 
andezite), și hercinice (într-o măsură foarte mi-
că). Peste acest fundament au fost împinse roci 
de formație sedimentară, formate în condițiile 
unei mări epicontinentale.  

În cadrul Autohtonului de Bihor, literatura 
geologică, alătură nu doar fundamentul cristalin 
și vulcanic, ci si o cuvertură sedimentară mezo-
zoică (Bleahu et al, 1971; Ianovici et al., 1976; 
Mutihac,1990; Cociuba, 1999;). Cuvertura sedi-
mentară a Autohtonului de Bihor este alcătuită 
din brecii și conglomerate de vârstă Permiană 
amestecate cu riolite și tufite, Mutihac (1990) 
admițând chiar și roci de etapă Turoniană. 

Peste sedimentele Permiene sunt depuse 
cele Triasice alcătuite din depozite carbonatice 
peste care urmează conglomerate, gresii cu-
arțoase, șisturi argiloase cu intercalații de dolo-
mite, calcare de tip Guttenstein, dolomite superi-
oare și calcare recifogene (formate în condiții de 
recif). 

La sfârșitul Triasicului regiunea Munților 
Pădurea Craiului este scoasă din domeniul marin 
de sedimentare (exondare) și este supusă erozi-
unii subaeriene. În Jurasic revine în domeniul de 
sedimentare unde se depun sedimente detitrice 
și carbonatice. Liasicul (Jurasic Inferior) în Pădu-
rea Craiului este prezent prin brecii, conglomera-
te, gresii, argile, marne. Doggerul este mai puțin 
răspândit (ca suprafața) în acest masiv montan, 
dar apare deosebit de bine evidențiat între Vadul 

Crișului și Bratca prin prezența marnelor, marno-
calcarelor și calcarelor oolitice. Defileul Crișului 
de altfel a fost săpat prin aceste roci sedimentare 
Jurasice de epoca Doggeriană. 

Ultima epocă a Jurasicului, Malm, se ca-
racterizează prin depuneri masive de calcare în 
perimetrul Munților Pădurea Craiului și a Defileu-
lui Crișului. Regiunea este din nou exondată  
(iese din domeniul de sedimentare salmastră și 
este supus eroziunii subaerine), începând să se 
depună sedimente peste calcare care prin inte-
racțiune fizico-chimică va duce la formarea roci-
lor bauxitice, singurele exploatabile industrial din 
România (Hebristean, 2012). Depozitele de bau-
xită se extrag la Dobrești. 

În Cretacic (Hauterivian) Pădurea Craiului 
reintră pentru a patra oară în domeniul de sedi-
mentare, depunându-se calcare lacustre, calcare 
albe, marne, și calcare cu orbitoline cunoscute 
sub numele de stratele de Ecleja (Ianovici et al., 
1976; Lazăr, 2012; Daoudi, 2004) 

Pânza de Codru, Sedimentarul domeniului 
de Codru (Mutihac, 1990) sau Pânza de Finiș 
(Bleahu et al, 1971; Ianovici et al., 1976) se gă-
sește în Munții Pădurea Craiului sub o formă de 
fâșie îngustă, realizând contactul dintre Autohto-
nul de Bihor și magmatitele laramice pe de o par-
te și sedimentarul pliocen necutat al depresiunii 
Beiuș. Sedimentarul Permian constituit ca mola-
să hercinică, este bine reprezentat în cadrul 
acestei pânze prin prezența conglomeratelor, 
gresiilor, argilelor, această structura fiind compli-
cată de apariția vulcanismului laramic (între Cre-
tacic și Paleogen).  

Sedimentarul Triasic din cadrul Pânzei de 
Codru este reprezentat de depozite carbonatice, 
gresii cuarțoase, șisturi argiloase, dolomite. În 
Jurasic se înregistrează o perioadă de exondare 
după care continuă sedimentarea în regim marin, 
fiind depuse marne, calcare nisipoase, gresii, 
argile, depuse uneori sub formă de fliș.                                 

Ca unitate geologică structurală, Munții 
Pădurea Craiului fac parte din Munții Apuseni de 
Nord, care mai include masivele Gilău, Bihor, 
Vlădeasa, Biharia, Codru-Moma și Zarand 
(Ianovici et al., 1976; Mutihac, 1990; Mutihac et 
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al., 2004). Munții Apuseni de Nord s-au format 
prin procese tectogenetice într-o zonă de rift fiind 
alcătuiți predominant din roci cristalino-
mezozoice, în timp ca Munții Apuseni de Sud au 
fost generați tot ca urmare a mișcărilor tectonice 
din zona de rift dar “constituie cicatricea fostei 
zone de expansiune sau sutură vest-
carpatică”  (Mutihac, pg. 316). Grupa Munților 
Apusenilor de Sud este alcătuită predominant 
din fliș. 

Literatura geografică (Roșu, 1980; Pop, 
2006; Geografia României, 1983) încadrează 
Munții Pădurea Craiului în cadrul grupei Munților 
Crișurilor, împreună cu Munții Codru Moma. Se-
pararea în literatura geografică se datorează în 
principal tot unui criteriu geologic, însă se ia în 
considerare diversitatea geologică regăsită, 
această diviziune fiind rezultatul unei mozaicări 
geologice și petrografice foarte pronunțate. În 
acest sens pe lângă fundamentul alcătuit din 
șisturi cristalino-mezozoice cu intruziuni granitice 
(Autohtonul de Bihor) se regăsește o cuvertură 
sedimentară (Pânza de Codru) alcătuită din 
“calcare mezozoice, conglomerate și gresii per-
miene și triasice, andezite și piroclastite neogene 
și chiar sedimentar miocen (în zonele margina-
le)” (Pop, 2006, pg. 184). 

Cele două depresiuni aflate la nordul și la 
sudul Munților Pădurea Craiului (în nord Depresi-
unea Oradea-Bratca (sau Vad-Borod) și Depresi-
unea Beiuș la sud) scot în evidență acest masiv 
montan acesta fiind în fapt un horst, în timp ce 
unitățile depresionare de la nord și de la sud se 
grefează pe niște grabene. Falierea tectonică 
care a individualizat acești munți a permis însă și 
o scufundare în Badenian. Această scufundare 
este caracteristică întregii laturi vestice a Carpa-
ților Occidentali (Pop, 2006). 
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Hidrografia generală a Pădurii Craiului și a 

Defileului Crișului Repede 
 
Cel mai important râu din această zonă 

este fără îndoială Crișul Repede. Acest râu înde-
plinește un rol de ax gravitațional, atât din punc-
tul de vedere al energiilor reliefului, cât și din 
punctul de vedere al activităților turistice. 

Conform lui Ujvari (1972) Crișul Repede 
are o suprafață de 2425 km

2
 și o lungime totală 

de 148 de km, conform Apelor Române bazinul 
are o suprafață de 2973 km

2 
și o lungime de 171 

de km. Acest râu drenează versanți nordici ai 
munților Gilău-Vlădeasa și Pădurea Craiului. Ba-
zinul are un puternic caracter asimetric întrucât 
pe partea dreaptă dinspre masivele Mezeș și 
Plopiș primește afluenți cu debit foarte scăzut. 

Cursul actual al răului s-a format în urma 
procesului de eroziune și prin captări regresive, 
traversând cumpăna de ape inițială dintre Plopiș-
Mezeș și Vlădeasa și pătrunzând în depresiunea 
Huedinului (Ujvari, 1972). 

Crișul Repede izvorăște de la o altitudine 
nu foarte mare (710 m) în apropierea localității 
sugestiv intitulate Izvorul Crișului. În cadrul De-
presiunii Huedinului râul are o panta mare de 
15m/km. Primii afluenți mai importanți îi primește 
după ce iese din Depresiunea Huedinului, aceș-
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tia fiind Secuietul, fiind întâlnit și sub numele de 
Sebișel sau Henț (Ujvari, 1972) și Călatei, ambii 
coborând din Vlădeasa. În acest sector de înve-
cinare cu Munții Vlădeasa se formează un mic 
defileu în roci vulcanice de la Poieni, pantele 
fiind crescute și în acest sector (6-7m/km). După 
ieșirea din Defileul de la Poieni, Crișul Repede 
intră în bazinetul depresionar Ciucea-Negreni. În 
acest sector panta râului se reduce considerabil, 
se depun aluviuni, ceea ce face ca râul să cree-
ze o mobilitate ridicată a albiei prin despletiri și 
ușoare meandrări. Tot aici Crișul Repede pri-
mește importantul afluent de stânga, pe Drăgan, 
care coboară din Vlădeasa cu o pantă medie 
foarte mare de 26m/km. 

Crișul Repede iese din depresiune Ciucea 
pe la Bucea intrând într-un nou sector de defileu, 
de data această între rocile cristaline de funda-
ment ale Munților Plopiș și a culmii Scorușet-
Dealul Mare (Vlădeasa). Defileul are un aspect 
destul de larg. În acest sector primește un alt 
afluent foarte important, tot de stângă, care co-
boară dintre Masivele Vlădeasa și Pădurea Cra-
iului. 

La Bratca albia se lărgește considerabil, 
râul începând să divagheze și să sape predomi-
nant în lateral, locul primind caracter de bazinet 
depresionar. De la Șuncuiuș și până la Vadul 
Crișului, Crișul Repede și-a creat un defileu 
spectaculos, săpat în calcare triasice și jurasice, 
defileul având caracter epigenetic, cu numeroa-
se fenomene carstice prezente (Bleahu et al., 
1971). Pe lungimea celor 3 km râul primește un 
adevărat caracter montan, cu repezișuri, cata-
racte, mici cascade, pereți calcaroși foarte înalți 
(100-150 m).  

După Vadul Crișului, râul se îndepărtează 
de zona montană a Pădurii Craiului spre zonă 
deluroasă și cea de câmpie, râul transformându-
și caracteristicele în mod corespunzător (pantă 
reduse, divagare, eroziune laterală, ușoare ten-
dințe de meandrare, înmlăștiniri). 

La Ciucea, Crișul Repede are un debit 
mediu multianual de 12,1 mc/s, la Vadu Crișului 
(după primirea Drăganului și Iadului) debitul me-
diu multianual atinge valoarea de 20,4 mc/s, 
pentru ca la Oradea să ajungă cu un debit mediu 
multianual de 25,4 mc/s. Drăganul înregistrează 
un debit mediu multianual de 6,8 mc/s, în timp ce 
Iadul la Bulz înregistrează 5,4 mc/s (Petrea et 
al., 2006). 

Scurgerea anuală, repartizată pe anotim-
puri, este de 35% primăvara, vara 14%, 27%  
toamna şi iarna 24% (Dume, 2009). Scurgerea 
specifică în zona montană este de 25-35l/s/km

2
, 

una din cele mai ridicate din țară (la acest fapt 
contribuie într-un mod semnificativ influențele 
maselor de aer oceanice care se întâlnesc în 

partea de vest a țării, cu peste 1000 mm/an pre-
cipitații). Se observă că debitele cele mai ridicate 
se înregistrează primăvara și toamnă. Alimenta-
rea Crișului Repede și a afluenților acestuia se 
realizează în proporție de 60-80% (în funcție de 
anotimp) din surse nivale, restul fiind asigurat de 
apele subterane (Ujvari, 1972). Scurgerea solidă 
(încărcarea râului cu sedimente erodate) este de 
90.000 t/an, o valoare scăzută și care reflectă 
nivelul crescut de împădurire al bazinului Crișului 
Repede (Dume, 2009). Apele râului sunt puternic 
carbonatate, având un indice general al calității 
de clasa a II-a; pe ansamblu pe râul Crişul Repe-
de se înregistrează110 km în categoria I-a de 
calitate, 47 km de curs din categoria a II-a de 
calitate şi 14 km în categoria a III-a de calitate. 
Conform unui raport al agenției de mediu Bihor: 
“Unităţile cu cea mai mare pondere în procesele 
de poluare a apelor sunt: SC Compania de Apă 
Oradea SA, SC Electrocentrale Oradea SA, SC 
Cemtrade SA Bucureşti şi SC Sinteza SA Ora-
dea” (pg. 95). 

În bazinul Crișului Repede s-au executat 
importante amenajări hidrotehnice (amenajarea 
hidrotehnică Leşu, situată pe Valea Iadului; ame-
najarea hidrotehnică Drăgan-Remeţi, pe râul 
Drăgan; amenajarea hidrotehnică Lugaşul de 
Jos şi amenajarea hidrotehnică Tileagd de pe 
Crişul Repede). Aceste amenajări au schimbat 
regimul hidrologic natural al râului având urmă-
toarele efecte (Dume, 2009, pg. 7). 

”Rezultatul este o uniformizare a debitului 
lichid al Crişului Repede în decursul unui an me-
diu prin diminuarea acestuia în lunile cu precipi-
taţii bogate (III-XII) şi o creştere a valorilor sale 
din condiţii normale (nemodificate) în lunile cu 
precipitaţi mai puţine (IX-XII) […] În corelaţia de-
bitului mediu al Crişului Repede, la Ciucea şi a 
râurilor Drăgan şi Valea Iadului (Bulz), la posturi-
le hidrometrice de închidere observă: 

- Diminuarea semnificativă a contribuţiei 
Drăganului (după anul 1985) în formarea debitu-
lui Crişului Repede.  

- Creşterea aportului de apă adusă în 
Crişul Repede de către Valea Iadului, ca urmare 
a aportului de apă provenită de la U.H.E. Remeţi 
prin acumularea din Lacul Drăgan. 

- Valoarea constantă a debitului râului 
Drăgan la Staţia hidrologică Valea Drăganului, 
efect al eliberării controlate a apei din Lacul Dră-
gan. Anul 2005 constituie o excepţie, legată de 
golirea unei părţi a lacului de acumulare.” 

 Altfel spus, debitul mediu anual al râului 
Crișul Repede a scăzut, prin limitarea aportului 
principalul afluent (Drăgan). Acest fapt a dus la o 
regularizare a debitelor prin estomparea extre-
melor (reținerea apelor mari de primăvară, și 
creșteri ale debitelor prin deversări controlate în 
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 momentele de producere a energiei electrice). 
Distribuția pe anotimpuri a debitelor medii anuale 
(28% primăvara, 24% vara, 24% toamna și 24% 
iarna). 

Dume (2009) surprinde într-un mod foarte 
clar posibilele efecte ale ruperii barajelor de pe 
Iad și Drăgan: 

“O analiză a riscului ruperii barajului Leşu 
arată că debitele deversate în ipoteza de rupere 
de 80%, ar fi de 35.517 m

3
/s, iar în cazul deterio-

rării în proporţie de 50% a barajului, debitul de-
versat ar fi de 22.862 de m3/s . Debitul viiturilor 
suportă o atenuare în timpul tranzitării Văii Iadu-
lui, ajungând ca la confluenţa cu Crişul Repede 
să aibă valori de 11.871 m

3
/s, în cazul ipotezei 

de rupere de 80%, şi de 9.714 m
3
/s în cazul ru-

perii de 50% a barajului. Efectele propagării un-
dei de viitură constau în distrugerea, în diferite 
proporţii a localităţilor din aval de baraj. Astfel, 
localitatea Remeţi ar suferi o distrugere în pro-
porţie de 90%, Munteni 90%, iar localitatea Bulz, 
ar fi distrusă în totalitate. Efectele unor aseme-
nea întâmplări catastrofale se vor resimţi şi pe 
Crişul Repede, aval de vărsarea Văii Iadului, 
unda de viitură ajungând la Aleşd într-un timp de 
5 ore” (pag. 9) 

Cursul superior al Crișului Repede (zona 
montană, de la izvor până la Vadu Crișului) re-

prezintă axul turistic gravitațional spre care tind 
majoritatea activităților turistice (în speciale cele 
de cazare și masă). De la acest ax turistic însă 
pornesc și drumurile către alte obiective turistice 
din zonă (peșterile din Pădurea Craiului). Păstra-
rea calității Crișului Repede ca un punct forte 
pentru turismul din zonă este vital. Operatorii 
economici, dar și turiștii individuali care desfă-
șoară activități turistice în Defileul Crișului Repe-
de între Șuncuiuș și Vadu Crișului trebuie să fie 
informați despre posibilele deversări ale baraje-
lor din amonte. 
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Introducere  
 
Urbanizarea este una din caracteristicile 

definitorii ale societăţii contemporane. Acest pro-
ces complex constă din creşterea accelerată a 
populaţiei urbane şi expansiunea oraşelor, dar şi 
dintr-o multitudine de consecinţe sociale, cultura-
le şi economice. Este un proces desemnat prin 
expresia „explozie urbană”. 

Formele teritoriale pe care le-a luat feno-
menul urbanizării - oraşul propriu-zis, aglome-
raţia urbană, reţeaua urbană - reprezintă expre-
sia în spaţiu şi timp a condiţiilor istorice de dez-
voltare economică a diferitelor ţări şi regiuni ale 
lumii şi a condiţiilor geografice specifice. Aşa se 
explică marea diversitate a categoriilor dimensio-
nale (număr de locuitori, suprafaţă), morfologice 
(formă, structură), funcţionale (funcţii social-
economice) şi arhitectural-urbanistice ale 
oraşelor şi aglomeraţiilor urbane, ca şi marea 
varietate dimensională şi structurală a reţelelor 
de oraşe. Diferenţe mai importante sunt, în pri-
mul rând, între ţările avansate şi cele emergente. 

Acestea sunt considerentele care au ge-
nerat problematica atât de complexă şi de pre-
santă a dezvoltării urbane la scară regională şi 
naţională: reducerea dezechilibrelor în repartiţia 
şi structura reţelei urbane, organizarea şi ame-
najarea spaţiului urban, ameliorarea calităţii ha-
bitatului urban etc. Este problematica în care se 
integrează, spre investigare, teledetecţia satelita-
ră. 

 
1. Integrarea imaginilor/hărţilor satelitare în 

studiile de geografie urbană şi urbanism 
 
În studiile pe teme de dezvoltare urbană 

sunt folosite în tot mai mare măsură imaginile şi 
hărţile satelitare, pe lângă documentele cartogra-
fice tradiţionale (planurile şi hărţile topografice, 
hărţile geografice şi geologice). Analiza vizuală 
directă a acestor documente, dar în special ana-
liza şi cartografia cu ajutorul computerului, res-
pectiv a programelor informatice specifice, per-

mit obţinerea de informaţii bogate şi veridice le-
gate de categoriile de utilizare / acoperire a 
spaţiului urban (land use / land cover), de zonele 
funcţionale ale oraşului, de forma şi structura 
(morfologia) aşezărilor urbane, de raporturile 
oraşului cu aria periurbană, de tendinţele de dez-
voltare în profil teritorial. 

Investigarea procesului de urbanizare şi a 
formelor teritoriale pe care le-a luat acesta folo-
sind informaţia achiziţionată de către sateliţii de 
observare a Pământului este o modalitate de 
lucru modernă şi de succes. Sunt supuse inter-
pretării şi procesării imagini / hărţi digitale înre-
gistrate în domeniile Vizibil, Microunde (Radar) şi 
Infraroşu (IR), documente derivate precum Digi-
tal Elevation Model (DEM), Digital Surface Model 
(DSM), documente obţinute prin tehnica InSAR 
(Interferometric Syntethic Aperture RADAR). Se 
utilizează imagini şi hărţi la scări şi rezoluţii geo-
metrice (rezoluţii la sol) diferite, cu rezoluţii spec-
trale variate, în alb-negru, în culori naturale şi în 
culori false. De exemplu, pentru relevarea trăsă-
turilor de ansamblu, la nivel mondial, continental 
sau naţional, se vor folosi hărţile la scară mică şi 
medie, iar pentru obţinerea de informaţii detaliate 
se va apela la hărţi de scară mare (Ikonos reali-
zează cartografierea la scările 1:10.000 şi 
1:2.400). De asemenea, pentru extragerea de 
date amănunţite se recurge la imagini/hărţi cu 
rezoluţii la sol înalte şi foarte înalte, ca cele oferi-
te de Landsat 7 ETM+ şi Landsat 8 OLI/TIS (15 
m Pan, 30 m MS), IKONOS (82 cm Pan, 3,28 m 
MS), World View-2 (0,5 m Pan, 1,8 m MS), Geo 
Eye-1 (0,41 m Pan, 1,65 m MS - B, G, R, NIR), 
Quick Bird (61 cm Pan, 2,44-1,60 m MS). Fiind 
digitale, aceste documente pot fi vizualizate la 
scări foarte mari şi exploatate pe porţiuni de inte-
res, recurgându-se la decuparea de zoom-uri. 
Astfel pot fi extrase informaţii de detaliu cu privi-
re la modul de acoperire a spaţiului urban, la 
structuri, zone funcţionale, tramă stradală 
(ţesutul urban), cu schimbările lor în spaţiu şi 
timp. 

În vederea obţinerii de date mai variate şi 

REȚELE, AGLOMERAȚII ȘI STRUCTURI URBANE RELEVATE PE BAZA 
IMAGINILOR / HĂRȚILOR SATELITARE 

Dezvoltare regională și locală 

Conf. univ. dr.  Vasile LOGHIN    

vloghin2003@yahoo.com  
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mai exacte se poate aplica metoda combinării 
(interferenţei) imaginilor realizate în benzi spec-
trale diferite, derivând astfel imagini color com-
puse. 

De deosebită utilitate în studiile de dinami-
că urbană (dinamică demografică, teritorială, 
structurală şi funcţională) este metoda compa-
raţiei, implicând compararea înregistrărilor sateli-
tare luate la anumite intervale de timp (10, 20 30 
ani). Pentru astfel de investigaţii avem la dispo-
ziţie şi achiziţiile în timp real (Real Time) (Fig.1). 

În fine, pentru conformitate cu realitatea 
geografică şi cu ridicările topografice cele mai 
recente, dar şi pentru operabilitate este necesar 
să folosim hărţile hibrid (satelit şi politico-
administrative). 

Imaginile/hărţile satelit şi modelele tridi-
mensionale, cele profesionale şi cele destinate 
unui public mai larg, sunt incluse în anumite plat-
forme informatice specializate, cum sunt Google 
Earth, Google Maps, Digital Globe etc. De exem-
plu, imageria Landsat şi Quick Bird este disponi-

Fig. 1 - Înregistrările satelitare la intervale considerabile de timp pun în evidență expansiunea urba-
nă. Este cazul orașului Shenyang din China, observat de Landsat 5-TM în 1984 și de Landsat 8-OLI 

în 2014. 
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bilă pe site-urile Google Earth şi Google Maps, 
iar imageria GeoEye prin site-ul Digital Globe. 

 
2. Observarea din spaţiu a reţelei urbane de 

ansamblu 
 
Sateliţii de observare a Pământului, prin 

senzorii de teledetecţie (V, RADAR, IR) şi prin 
produsele generate (imagini, hărţi, Modele Nu-
merice de Teren - MNT/DEM) ne permit să avem 

o privire sinoptică asupra răspândirii oraşelor şi 
aglomeraţiilor urbane, asupra structurii reţelelor 
urbane la nivelul ţărilor şi regiunilor mari, la nive-
lul continentelor. Deosebit de sugestive şi spec-
taculoase sunt înregistrările satelitare efectuate 
în timpul nopţii. 

Analiza hărţilor spaţiale globale, continen-
tale sau ale statelor de mare întindere, pornind 
de la densitatea şi mărimea oraşelor/
aglomeraţiilor urbane, ne aduce în prim plan ca-

Fig. 3 -  Rețeaua urbană a S.U.A observată din spațiu în toiul nopții  

Fig. 2 -  Rețeaua urbană a Europei văzută noaptea din satelit  

G E O G R A F U L  
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racteristicile reţelei urbane şi ale urbanizării, din 
unele spaţii geografice: omogenităţi şi disparităţi, 
concentrări şi dispersii, echilibre şi dezechilibre. 
De exemplu, hărţile spaţiale Landsat 7 ETM+, 
înregistrările satelitare nocturne pun în evidenţă 
cu claritate cele trei areale de concentrare urba-
nă din SUA: Coasta Estică, Regiunea Marilor 
Lacuri şi Coasta Vestică, ca şi vastul spaţiu din 
Vestul Mijlociu şi Vestul Cordilier în care reţeaua 
urbană este rară sau chiar lipseşte o astfel de 
structură. 

Pot fi recunoscute mai multe categorii de 
reţele urbane după modul de organizare teritoria-
lă a oraşelor şi aglomeraţiilor: reţele radiare 
(convergent-divergente), reţele liniare, reţele 
mixte (liniare şi radiare) (Fig. 2, Fig. 3). 

Reţelele radiare sunt specifice vechilor 
state europene, cu tradiţii în centralizarea, la ni-
vel de stat naţional sau de entităţi statale şi pro-
vinciale mari, a activităţilor administrative, econo-
mice şi culturale. Aşa cum se prezintă astăzi, o 
reţea radiară regională este alcătuită dintr-un 
oraş mare, polarizator, mai multe oraşe mici afla-
te în sfera de influenţă a oraşului principal. Struc-
tura aceasta este cea mai răspândită. Aici 
reţinem cazul l’Île-de-France, în care o reţea ra-
diară extrem de densă este polarizată de Paris. 
Reţelele radiare la nivel naţional s-au format prin 
articularea reţelelor regionale şi direcţionarea 
acestora către oraşul cu cea mai mare putere de 
atracţie - oraşul capitală. Din nou avem exemplu 
Franţei, unde metropolele regionale se înseriază, 
în releu, pe axele urbane majore care converg 
spre Paris (Lille, Strasbourg, Dijon, Lyon, Marse-
ille, Tours, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Brest, 
Caen, Rouen, Reims). Sunt aşa-numitele metro-
pole de echilibru între mare aglomeraţie parizia-
nă (cca 10 milioane de locuitori) şi oraşele mijlo-
cii şi mici (J. Monod, Ph. de Castelbajac, 2006). 
Adăugăm şi exemplele reţelei urbane din Marea 
Britanie, Belgia, Spania, partea europeană a Ru-
siei etc. 

Reţelele liniare de oraşe şi aglomeraţii 
urbane s-au format, în majoritatea cazurilor, în 
lungul căilor majore de comunicaţii (rutiere, fero-
viare, fluviale), în care găsim oraşele de polari-
zare şi aglomeraţiile urbane în punctele de con-
vergenţă ale fluxurilor de oameni şi bunuri. Cazul 
general este cel al axelor urbane care converg 
spre capitale. Un exemplu interesant de reţea 
urbană liniară este cea formată în lungul căii fe-
rate Moscova - Vladivostok („Transsiberianul”), 
în sectorul asiatic: Celiabinsk - Omsk - Novosi-
birsk - Krasnoiarsk - Irkutsk.  

O reţea urbană liniară axată în lungul unei 
artere de navigaţie fluvială de importanţă majoră 
este aceea dezvoltată pe valea Rinului: Basel - 

Strasbourg - Karlsruhe - Mainz - (Frankfurt/Main) 
- Köln - Düsseldorf - Rotterdam. De asemenea, 
reţeaua urbană din lungul fluviului Mississippi: 
St. Louis - Memphis - New Orleans. 

Configuraţii liniare, sinuoase sau mixte au 
reţelele urbane formate în lungul ţărmurilor recti-
linii sau articulate. În cadrul lor se impun o serie 
de aglomeraţii urbane formate la convergenţa 
căilor de transport maritime, fluviale şi terestre 
(transporturi combinate), ca locuri de concentra-
re a activităţilor comerciale şi industriale. Aşa 
sunt reţelele urbane de pe ţărmurile estice şi 
vestice ale Americii de Nord, de pe ţărmurile Chi-
nei şi Japoniei, de pe coasta estică a Australiei, 
de pe ţărmurile Franţei, Spaniei şi Italiei etc. 

 
3. Observarea satelitară a aglomeraţiilor  

Urbane 
 

Aglomeraţiile urbane cele mai dezvoltate, 
mai extinse teritorial şi mai mari ca populaţie, cu 
problemele cele mai complexe legate de amena-
jarea spaţiului, sunt conurbaţiile (cu populaţie de 
sute de mii şi milioane de locuitori) şi megalopoli-
surile (cu populaţie de milioane şi zeci de milioa-
ne de locuitori). Ele sunt rezultatul expansiunii 
urbane din epoca actuală, un fenomen relativ 
controlat în ţările avansate, dar anarhic şi extrem 
de rapid în ţările în curs de dezvoltare sub presi-
unea sporului natural ridicat şi al afluxului uriaş 
de populaţie din mediul rural. Aşa-numita explo-
zie urbană are loc în ţări ca Brazilia, Mexic, Chi-
na, India etc. 

Astfel de aglomeraţii urbane se disting cu 
claritate pe hărţile-satelit. Un plus de relevanţă şi 
spectaculozitate aduc imaginile spaţiale noctur-
ne, pe care conurbaţiile şi megalopolisurile apar 
ca nişte galaxii sau constelaţii. 

Conurbaţiile monocentrice, alcătuite dintr-
un oraş mare, cu rol polarizator, uneori cu peste 
2 milioane de locuitori (metropole) şi un număr 
de oraşe mai mici gravitând, la distanţe diferite 
(10-50 km), în jurul acestuia (oraşe-satelit).            
Astfel au apărut ariile metropolitane, unele dintre 
ele căpătând dimensiuni colosale, de 10-30 mili-
oane de locuitori. Pe hărţile-satelit şi cele hibride 
se deosebesc aglomeraţii de tip conurbaţie, ca 
Paris, o aglomeraţie formată din oraşul propriu-
zis (intramuros), cu cca. 2 milioane de locuitori, 
şi reţeaua de oraşe-satelit din aria de influenţă 
(banlieues), cu aproximativ 8 milioane de locui-
tori (Fig. 4, Fig. 5); de asemenea, Londra (Fig. 6, 
Fig. 7), Moscova (Fig. 8), Madrid, Bruxelles, Ber-
lin, Tokyo (Fig. 9) etc. Este de observat că aglo-
meraţia metropolitană Bucureşti a luat acelaşi 
caracter de conurbaţie (Fig. 10). 

Conurbaţiile policentrice sunt aglomeraţii 
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formate din două sau mai multe oraşe mari, cu 
dimensiuni comparabile, care joacă rol de centre 
de gravitaţie economică pentru un număr consi-
derabil de oraşe de dimensiuni mai reduse, care 
se întreţes într-un ansamblu urban vast şi com-
plex, de sute de mii şi milioane de locuitori,               
îndeplinind funcţii specializate sau multiple. 
Avem cazurile aglomeraţiilor Rhein / Ruhr (Kőln -
Düsseldorf - Dortmund - Essen), Randstad 
(Amsterdam - Haga - Rotterdam) (Fig. 11),                
Liverpool-Manchester etc. 

Megalopolisurile reprezintă aglomeraţia 
urbană cea mai vastă şi mai complexă ca struc-
tură şi funcţii, cu populaţie de zeci de milioane 

de locuitori. Acestea ridică şi cele mai complicate  
probleme privind dezvoltarea în profil teritorial. 
Expresie a urbanizării generalizate a unui terito-
riu întins, megalopolisurile s-au format prin arti-
cularea mai multor conurbaţii monocentrice sau 
policentrice. Aglomeraţii de asemenea amploare 
s-au format în ţările cele mai dezvoltate econo-
mic, cu un grad de urbanizare foarte ridicat (cca. 
80% la populaţie urbană), dar şi în unele din ma-

rile ţări emergente, care trec în prezent printr-un 
proces „exploziv” de urbanizare, cum sunt China 
şi Brazilia. 
 Expansiunea urbană de forma megalo-
polisurilor este relevantă şi pe hărţile spaţiale. În 
S.U.A. sunt impresionante, prin dimensiuni, aglo-
meraţiile Boston - New York - Philadelphia - Bal-
timore - Washington - Richmond (Bosrich), Chi-
cago - Detroit - Cleveland - Pittsburgh (Chipitts) 
(fig. 12), San Francisco - Los Angeles - San Die-
go (San - San); în Canada, megalopolisul Toron-
to – Ottawa – Montreal – Québec; în Japonia, 
megalopolisul Kobe - Osaka - Kyoto - Nagoya - 
Tokyo - Yokohama; în Brazilia, megalopolisul 

Rio de Janeiro - Sao Paolo – Santos (Fig. 13). 
Mai mult, în Statele Unite se observă că megalo-
polisurile de pe coasta nord-estică şi din regiu-
nea Marilor Lacuri s-au contopit într-o enormă 
structură urbană, formând un Ecumenopolis con-
tinental, tendinţă sesizată de A. Toynbee încă 
din anii 1970, în perspectiva „Oraşului mondial”. 

 
 

Fig.4 - Aglomerația pariziană: Paris intramuros și orașele satelit din suburbii (banlieues) - Saint          
Denis, Bobigny, Montreuil, Creteil, Orly, Antony, Versailles, Boulogne-Billancourt, Nanterre,                   

Argenteuil etc. (hartă hibrid, 2015, Google Imagery) 
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Fig. 5 - Aglomerația (conurbația) pariziană observată din spațiu în timpul nopții (gizmodo.com) 

 
Fig. 6 - Londra este o mare conurbație monocentrică (Great London). Imagine Landsat 7-ETM           

achiziționată la data de 13 septembrie 2002 (http://landsat.visibleearth.nasa.gov) 
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Fig. 7 - Aglomerația londoneză văzută noaptea din spațiu 

Fig. 8 - Moscova văzută noapte din Stația Spațială Internațională (ISS) la data de 10 mai 2010. 
Se remarcă structura radiar-concentrică a acestei mari aglomerații urbane 

(http://visiblesuns.blogspot.ro/2011/12/cities-from-space-moscow-russia.html) 
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Fig. 9 - Tokyo este una din cele mai mari aglomerații urbane ale lumii.. 
Structura de ansamblu este radiar concentrică. Imagine NASA luată de bordul Stațiiei Spațiale Inter-

naționale (ISS) în data de 14 mai 2008 .(http://www.eia.gov/library) 

1984                                                                          2014 
Fig. 10 - Orașul București se dezvoltă ca o aglomerație din categoria conurbațiilor monocentrice: 
un mare oraș polarizator (cu cca. 2 milioane loc.) și numeroase orașe-satelit în aria metropolitană. 

În perioada dintre cele două înregistrări satelitare (Landsat 5-TM din 1984 și Landsat 8-OLI din 
2014) se observă expansiunea  urbană tentaculară, pe axele principale de convergență spre cen-

trul capitalei și dezvoltarea orașelor-satelit în suburbii.  
((http://earth.esa.int/web/earth-watching/…/bucharest-romania) 
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Fig. 11 - Aglomerațiile Ruhr-Rhin (1) și Randstadt (2). Hartă hibrid (Goolge Maps) 

Fig. 12 - Megalopolisurile din S.U.A. și Canada văzute noaptea din spațiu. 
Acestea (Boston-Richmond, Chicago-Pittsburg și Toronto-Quebec) formează un Ecumenopolis de 

dimensiuni continentale 
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Fig.13 - Megalopolisul Sao Paolo - Rio de Janeiro. Fotografie satelitară nocturnă 

Fig.14 - Structura radiar-concentrică a orașului Moscova (Moscova Veche)  
(www.afar.com) 



G E O G R A F U L  

  

P A G I N A  2 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.15 - Paris (intramuros) cu structură radiar-concentrică bine evidențiată (imagine SPOT 7) 
(earth.eo.esa.int/satteliteimages/897/paris_SPOT_or) 

Fig.16 - Paris, Place de l`Etoile: structura urbană radiară de detaliu.  
(Google Earth) 



 

P A G I N A  2 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A N U L  V I I  N U M Ă R U L  3 - 4  

Fig.17 - New York City, Insula Manhattan: structură urbană rectangulară. 
Imagine înregistrată de Nigeria Sat-2 în anul 2012. 

Sus: privire de ansamblu. Jos: detaliu din apropierea Central-Park 



G E O G R A F U L  

  

P A G I N A  3 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.18 - Rio de Janeiro. Imagine Formosat 2, mai 2005. 
Se observă contrastul morfologic dintre cartierele moderne de pe linia țărmului și cartierele de favele 

Fig. 19 - Cartier rezidențial din Dubai, cu o configurație extravagantă, de palmier 
(http://www.webpronews.com) 
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4. Relevarea structurilor urbane pe baza 
hărţilor satelitare 

 
Forma şi structura (morfologia) oraşelor/

aglomeraţiilor urbane, în ansamblu sau pe părţi 
componente (cartiere, zone funcţionale, categorii 
de ocupare a spaţiului urban), pot fi studiate şi 
cartografiate pe baza hărţilor satelitare cu rezo-
luţie înaltă şi scară mare. Astfel de însuşiri întru-
nesc documentele Ikonos (cu rezoluţie de 0,82 
m Pan şi 3,28 m MS, cu scările de 10.000 şi 
1:2.400), World View – 2 (0,5 m Pan, 1,8 m MS), 
Geo Eye – 1 (0,41 m Pan, 1,65 m MS), Quick 
Bird (0,61 m Pan, 2,44-1,60 m MS), dar şi 
Landsat 7 şi Landsat 8 (15 m Pan, 30 m MS). 

Privind oraşele pe hărţile-satelit în integra-
litatea lor, se observă structurile radiar-
concentrice ale vechilor şi marilor oraşe din Eu-
ropa. Sunt oraşe care s-au dezvoltat în jurul ce-
tăţilor/centrelor istorice, oraşe care au fost supu-
se în secolele XIX şi XX unor planuri de sistema-
tizare cu o geometrie impusă de trama stradală 
tradiţională (existentă), dar şi de cerinţele 
oraşului modern în expansiune. Este cazul 
oraşelor Moscova (Fig. 14), Paris (intramuros) 
(Fig. 15, Fig. 16), Viena, Bruxelles, Bucureşti etc. 
Un exemplu special ni-l oferă oraşul Amsterdam, 
unde sistematizarea canalelor şi a tramei strada-
le a urmat un plan radiar-concentric, original şi 
funcţional, iniţiat încă din secolul al XVII-lea 
(Dutch Golden Age). Există şi cazuri de aglome-
raţii polinucleare, formate prin agregarea mai 
multor oraşe într-un corp urban comun (un an-
samblu articulat, coerent, cum este Marea Lon-
dră, cum sunt Istanbul, Tokyo, Roma etc. În 
America, structura convenită pentru oraşul mo-
dern este cea rectangulară, considerată a fi mai 
funcţională. O întâlnim pretutindeni, în New York 
(Manhattan) (Fig. 17), Chicago, Detroit, Los An-
geles, San Francisco, Phoenix, Mexico, Sao Pa-
ulo etc. În unele oraşe europene întâlnim struc-
turi mixte (radiar-concentrice şi rectangulare), ca 
la Barcelona şi Madrid (radiar în oraşul vechi, 
rectangular în oraşul modern - sec. XIX, sec. 
XX). 

Aprofundarea şi detalierea studiilor de ge-
ografie urbană şi urbanism pot fi continuate pe 
părţile constitutive ale oraşului prin decuparea de 
zoom-uri din hărţile spaţiale la scară mare şi re-
zoluţii înalte (de ordinul centimetrilor), prin vizua-
lizarea şi interpretarea imaginilor tridimensionale 
(3D). În acest mod sunt identificate, cartografiate 
şi caracterizate morfologii urbane de amănunt, 
mergând până la aspecte arhitectural-
urbanistice. 

În cartiere, cele mai răspândite structuri 
urbane observate şi pe hărţile-satelit sunt struc-

turile radiare, ca în zona l’Etoile din Paris (în jurul 
Arcului de Triumf, astăzi Place Charles de Gaul-
le), structurile rectangulare ca în Manhattan din 
New York. Amenajările urbane contemporane 
introduc structuri dintre cele mai diverse: struc-
turi radiare-circulare în unele cartiere rezidenţiale 
(de exemplu Suny din Phoenix, S.U.A.), structuri 
combinate ca în Rio de Janeiro (Fig. 18), struc-
turi neconvenţionale, chiar extravagante, ca cea 
în formă de palmier dintr-o zonă rezidenţială din 
Dubai (Fig. 19). Sunt reperate şi cartierele impro-
vizate, nestructurate, haotice şi sărace de la pe-
riferia sau din interiorul marilor oraşe, în special 
din ţările în curs de dezvoltare. Acestea sunt 
ghetourile, respectiv cartierele de tip slums, fave-
las, bidonvilles, cum sunt cele din Rio de Janei-
ro, Sao Paolo, Buenos Aires, Caracas, Cairo, 
Mombai, Calcutta etc.  

Se ştie că proiectele actuale de amenajare 
urbană a teritoriului propun cele mai inovatoare 
soluţii, în care fantezia se îmbină cu funcţionalul, 
cu cerinţele tot mai mari de calitate a vieţii citadi-
ne. 
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BAZINUL HIDROGRAFIC BAHNA. ASPECTE DE GEOMORFOMETRIE 

Comunicări și referate de geografie 

Drd. Mihai VLADU    

  

Abstract. The specific spreading areas of the concentration of the dynamics of the relief can be 
delimited by analyzing the morphometric indexes of the hydrographic basins of different kinds which are           
highlighted by a zoning of the morphologic agents which are also generated by the local characteristics of the 
geological substratum. The geomorphologic researches of the hydrographic basins have the advantage of 
making some quantitative measurements which are useful in establishing the evolution of the relief, but also 
the one of practical requirements. The Bahna River, a tributary of the Danube, springs from the Mehedinti 
Mountains from the altitude of 965 meters, digging, throughout millions of years, a large and deep valley with 
naturally afforested mountainsides and, after it receives more tributaries on the right side (Camăna,                   
Gradesnita, Topolova, Racovatuletc.), it flows into the Danube, in the area of the former place called           
Varciorova which is nowadays covered by the waters of the accumulation lake from the Iron Gates/ Porţile de 
Fier I Hydro-electric Station at the highest altitude of 260 metres. The hydrographic basin of Bahna is situated 
on the South-West side of Mehedinţi Tableland and  is a lengthened basin from North to South, with a length 
of 29 kilometers and an area of 153,46 square kilometers. The geographical and geological features of Bahna 
basin required the use of some research methods, which are based on more categories of sources of                
information ( synthesized by Gregory and Walling in 1976), among which there are also morphometric                
elements, morphographic and morphogenetic maps. 

 

Keywords: hydrographic basin, morphometric elements, dynamics of relief. 

 
Introducere, obiective și zona de studiu 

 
Bazinul hidrografic Bahna este situat in 

partea de sud-vest a Podisului Mehedinți și este 
un bazin alungit de la nord spre sud cu o lungi-
me  de 29 km cu o suprafață de 153,46km². 

Bazinul are un caracter pronunțat asime-
tric destul de intins spre dreapta, de unde pri-
mește mai mulți afluenți (Camăna, Grădeșnița, 
Topolova, Racovățul, Țarova etc.). 

Afluent al Dunării, izvorăște din Munții Me-
hedinți de la altitudinea de 965m și se varsă în 
Dunăre la altitudinea absolută de 260m. 

Amplasarea bazinului la contactul unitații 
montane respectiv M. Mehedinți cu Podișul Me-
hedinți ridică probleme deosebite. Calcarele me-
zozoice ocupa mai ales partea înaltă a M. Mehe-
dinți, astfel încât o mare parte a versantului din-
spre podiș este alcătuit în principal din stratele 
de Sinaia ale Pânzei de Severin și din paragnai-
sele petecului de Bahna spre bază. Limita ur-
mează și aici baza acestui abrupt care coincide 
în linii mari cu linia de încalecare a Pânzei Geti-
ce (Fig. 1). Văile afluente ale Bahnei se caracte-
rizează, în munte, prin îngustime și lipsa terase-
lor. 

Dintre toți afluenții Bahnei care izvorăsc 
din M. Mehedinți, Camena a reusit să pătrundă, 
prin eroziune regresivă, cel mai adănc spre inte-
riorul muntelui datorită îngustării puternice a 
Pânzei de Severin si a extinderii formatiunilor 
mai friabile ale wildflysch-ului cretacic, astfel în-
cât, numai în aceasta regiune, la aproximativ 
600 m altitudine. 

La sud de valea Camena, Cristalinul pete-
cului de Bahna se extinde mult spre vest, pentru 
ca în dreptul văii Gherghenițului, Pânza de Se-
verin sa dispara total, întregul versant al M. Me-
hedinți fiind constituiți din paragnaise. Totodată 
se remarcă o scădere a pantei, acest versant 
fiind mult mai lin. În acest sector, apar diferențe 
de declivitate la contactul dintre formațiunea 
gnaiselor și amfibolitelor cu cea a plagiognaise-
lor, contact realizat prin intermediul unor falii cu 
orientare nord-est-sud-vest. Limita se poate ur-
mării de-a lungul acestor falii, la o altitudine de 
500-600 m, pâna la obârșia văii Racovațului. 

Limita sudică a M. Mehedinți trece pe la 
sud de vârful Meteriz (720 m), la altitudinea de 
600 m, la baza unui abrupt cu o denivelare  de 

aproximativ 100 m, care se oprește deasupra 
nivelului de 500-600 m altitudine ce reprezintă 
suprafața de nivelare Gornovița. 
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Fig. 1 - Așezarea  
matematică 

Fig. 2 - Harta geologică 
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Material și metode 
 
Pentru analiza elementelor morfometrice 

ale bazinului hidrografic Bahna s-au folosit urma-
toarele metode: 

-cartarea geomorfologică utilizând hărți 
topografice la scara 1:25000 și ortofotoplanuri; 

-analiza bazată pe modelul numeric al te-
renului (MNT); 

-realizarea hărtii geologice digitale a regiu-
nii prin digitizarea hărtii geologice la scara 
1:50000 a permis, prin analiza spațială cu ajuto-
rul SIG, observarea raportului dintre, petrografie 
și structură; 

-observațiile din teren. 
Hipsometria. Formele de relief din bazi-

nul Bahna se desfășoară între altitudinile de 
1229 m  (Vf. Colțul Pietrii) și 260 m altitudine 
absolută (la vărsarea în Dunăre), având o ampli-
tudine maximă de 875 m, iar înalțimile scad de la 
nord, nord-vest spre sud, sud-est. 

Analiza hărții hipsometrice a permis contu-
rarea a 6 trepte cu diferite proporții în cadrul ba-
zinului după cum urmează: >1100 m; 900-1100 
m; 700-900 m; 500-700 m; 300-500 m; 100-300 
m; < 100 m. 

Înălțimile de peste 1100 m ocupă o supra-
față redusă, de numai 0,7 km

2 
reprezentând 

1,09% din cadrul bazinului. Acesă treaptă se 
regăsește în jurul vârfurilor din nordul și nord-
vestul bazinului în arealul montan: Ciolanul Mare 
(1135 m), Colțul Pietrii (1229 m), Vf. Grăbănic 
(1131 m), și sunt formate în general din calcarele 
Autohtonului Danubian și cele ale Paraautohto-
nului de Severin. 

Treapta hipsometrică 901 - 1100 m. Ocu-
pă 8,2  km², reprezentând 5,24% din suprafața 
totală a bazinului. Această treaptă se regăsește 
în nord-vestul bazinului pe versantul estic al 
Munților Mehedinți format în principal din calcare 
mezozoice. Baza acestui versant este scos în 
evidență de contactul dintre calcare și alte tipuri 
de roci sedimentare sau cristaline și este dublat 
în multe cazuri de falii sau linii de șariaj. 

Treapta hipsometrică 701 – 900 m. Ocupă 
20,8 km², ceea ce reprezintă 13,57% din supra-
fața întregului bazin și se prezintă ca o continui-
tate a treptei anterioare. Pe partea stânga a Bah-
nei această treaptă hipsometrică se regăsește 
pe suprafețe restrânse în nordul bazinului și în 
jurul varfului Gornova (717 m). 

Treapta hipsometrică 501 – 700 m. Ocupă 
52,2 km² (34,1 %) reprezentând cea mai mare 
pondere. Această treapta este caracteristică ba-
zinelor depresionare a afluenților Bahnei (M. Ie-
lenicz, 1999). Se prezintă asemenea treptei an-
terioare ca o continuitate în nord și vest, iar în 

est (stanga Bahnei) are forma unei fâșii prelungi 
ce se leagă de cumpana stanga a bazinului.  

 Treapta hipsometrică 301 – 500 m. Se 
întinde pe o suprafață de 44,06 km², reprezen-
tând 28,75% din întregul bazin. Treapta superi-
oara a nivelului de 400 m se regăsește suspen-
dată în jurul depresiunii tectonice Bahna și for-
mează o treaptă inferioară a culmilor medii cu 
aspect piemontan N. Popescu, 1966).  

Treptele hipsometrice de 101 – 300 m și 
cele mai mici de 100 m ocupă suprafețe de 25,8 
km² (16,85%), respectiv 1,7 km²  (1,09%) cores-
punzând în mare parte cursului inferior al Bahnei 
respectiv lunca acestuia situată în aval de locali-
tatea Moisești. Aceste trepte  apar  mai mult le-
gate de evoluția bazinetelor de eroziune din ca-
drul depresiunii Bahna (N. Popescu, 1966). 

Din analiza hărții hipsometrice putem 
constata că valorile mari (>1100m) sunt domi-
nante în suprafețele modelate pe rocile sedimen-
tarea ale Autohtonului Danubian și ale Paraau-
tohtonului de Severin aflate pe versantul sud-
estic al Munților Mehedinți, în timp ce în restul 
bazinului, pe arealul cristalinului getic domina net 
altitudinile mai mici de 1000 m.  

Altitudinile scad și datorită nivelului de ba-
ză mai scăzut al Topolniței și al afluenților săi, 
drept urmare, aceștia tind să capteze cursurile 
din stânga Bahnei.  

Densitatea fragmentării. În bazinul  
Bahnei valorile densității fragmentării reliefului 
variaza intre cele mai mici  de 1 km/km² și cele 
cu valori mai mari de 6 km/km². 

Densități mici ale fragmentării reliefului 
apar cu precădere pe interfluvii unde se pastrea-
ză urmele suprafețelor miocene si pliocene dez-
voltate pe șisturi cristaline și roci magmatice, dar 
și pe calcarele mezozoice. 

Intervalul cuprins între 1,1 - 2,5 km/km² 
acupă puțin mai mult de 22% din totalul bazinului 
și sunt specifice în general zonelor amintite mai 
sus, dar la o altitudine mai scăzută. 

Valorile cuprinse între 2,5 – 3,5 km/km² 
ocupa cea mai mare parte din suprafața bazinu-
lui (37,5%) și apar pe areale extinse, cu precă-
dere în apropierea principalilor afluenți din jumă-
tatea nordică a bazinului (valea Ciobanului, Ca-
măna, Grădeșnița și Gherghenițu). 

Arealele cuprinse între 3,5 – 5 km/km² 
(35,4%) se prezintă ca o continuare  a treptelor 
menționate anterior, în jurul vârfului Drănic, 
cursul superior al văii Vătăului, continuându-se 
spre nord pe cursul mijlociu al Camănei. 

Valori mari  cuprinse între 5 – 6,5 km/km² 
și peste 6,5 km/km² ocupă areale întinse din De-
presiunea tectonică Bahna și în special în jurul 
afluenților aflati pe stânga Bahnei.  

Geodeclivitatea Înclinarea versanților 
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reflectă îndeaproape constituția geologică și 
structura, stadiile de evoluție ale versanților, pre-
cum și caracterul modelării trecute și actuale. În 
același timp,  panta reprezintă unul dintre factorii 
hotarâtori ce contribuie la individualizarea peisa-
jului unui spațiu (regiuni). 

În bazinul Bahnei, ”plecând de la modelul 
numeric al terenului și de la hărțile topografice 
1:25000,”s-au delimitat 7 intervale de pantă cu 
valori de la 0-2º până la cele de peste 45º. 

Suprafețele cu pante < 2º ocupă areale 
mici în cadrul bazinului, unde totalul însumează 
1,6 km² (1%). Acest interval apare în sectoarele 
de luncă din lungul râului (Tarova, Racovăț, Bah-
na), pe interfluviile aproape plane sau ușor ro-
tunjite, pe podurile teraselor, în sectoarele de 
confluența sau în cadrul complexelor sculpturale 
pe unele suprafețe netezite (Ciolanul Mic, Ciola-
nul Mare, Grăbănic). 

Procesele geomorfologice care domină 
aceste areale sunt: procesele de albie (în secto-

rul de luncă), procese de șiroire, acumulari de 
materiale. 

Pantele cu valori între 2 și 5º au o propor-
ție puțin mai mare (5,34%), cu o suprafață de 8,2 
km² și sunt întâlnite de asemenea în arealele 
amintite anterior.  

Se remarcă prezența acestor declivități pe 
culmile secundare ce coboară din Munții Mehe-
dinți și au o extindere mai mare în sud-estul ba-
zinului (Culmea Bucovei, Câmpul Negrușa, Cul-
mea Balabanului). Aceste valori se găsesc și în 
cadrul suprafețelor de racord dintre interfluvii și 
versanți sau versanți și lunci. În aceste areale se 
întâlnesc și majoritatea localităților.  

Procese dominante principale sunt: șiroi-
rea, spălarea în suprafața, ravenarea. 

Suprafețele cu pante între 5-10º însumea-
ză 27,4 km² (17,86%), și se întâlnesc cu o frec-
vență mai mare în sud-vest, în vest și în nord-
estul bazinului, atât în cadrul interfluviilor și ver-
sanților cât și la nivelul fundurilor de vale. 

Fig.3 - Harta hipsometrică 
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Pantele cu valori cuprinse între 10-20º 
ocupă o suprafață de 65,16 km² reprezentând 
22,54% din suprafața totală a bazinului. Aceste 
suprafețe sunt caracteristice pentru majoritatea 
versanților și sunt răspândite pe aproape întreg 
bazinul. 

Suprafețele din intervalul de pantă 20-30º 
dețin 38,14 km² (24,94%) și apar pe suprafețe 
mari strâns asociate cu arealele aparținând inter-
valelor de 10-20 º și ocupă în cele mai multe ca-
zuri zona superioară a versanților și interfluviile.  

Valorile cuprinse între 30-45º dețin 12,46 
km² (8,1%) și coincid în general cu planul de în-
călecare al Pânzei de Severin peste Pânza Geti-
că (obârșia văii Camena) sau pe suprafețele un-
de rețeaua hidrografică s-a adâncit puternic în 
rocile cristaline (sectorul sud-estic). 

Valorile ce depășesc 45⁰ ocupă o suprafa-
ță foarte mică, 0,5 km² (0,2%) și se întâlnesc 
preponderent in arealul ocupat de calcare, 
aproape de obârșia văii Camăna, unde se for-
mează și un sector de chei.  

Adâncimea fragmentării sau energia 

reliefului reprezintă un indice morfometric ce ex-
primă gradul la care a ajuns la un moment dat 
eroziunea, și în același timp, fiind o importantă 
caracteristică a reliefului ce se leagă strâns de 
intensitatea proceselor actuale. 

Harta adâncimii fragmentării prezintă va-
lori cuprinsa intre cele mai mici de 50 m/km², și 
cele cu valori de peste 450 m/km², fiind grupate 
în 6 intervale după cum urmează: 

Intervalul cu valori mai mici de 50 m/km² 
cu o suprafață de 1,06 km² (01%), 50 – 150 m/
km² cu 21,4 km² (14%), 150 – 250 m/km² însu-
mând 80 m/km² (cea mai mare pondere) repre-
zentând  52,5% din suprafața totală a bazinului, 
apoi urmează intervalul 250 – 350 m/km² cu 44,1 
km² (28,9%), apoi intervalul 350 – 450 m/km² cu 
5,8 km² (3,8%) și intervalul cu valori de peste 
450 m/km² , ocupând 1,1 km² reprezentând 0,7% 
din suprafața totală a bazinului.  

Expoziția versanților exprimă expunerea 
diferitelor fațete ale reliefului față de punctele 
cardinale cu aspectul determinării acțiunii exerci-
tate de radiația solară directă asupra suprafeței 

Fig. 4 - Harta geodeclivităților 
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active, în vederea stabilirii intensitații și frecven-
ței diferitelor fenomene geografice”. (Grecu Flori-
na, Palmentola G., 2003).  

Pentru bazinul hidrografic Bahna suprafe-
țele cele mai mari sunt ocupate de către versanții 
cu expoziție estica și sud-estică, urmați apoi de 
cei cu expoziție nord-estică și sudică, de cei cu 
expoziție sud-vestică și vestică (table x). versan-
ții cu expoziție nordică și nord-vestică ocupă cele  
mai mici suprafețe.  

Din analiza hărții expoziției versanților (Fig 
6) se observă o pondere ușor mai mare a ver-
sanților însoriți și semiînsoriți (ce determină apa-
riția procesului de dezagregare a rocilor si o des-
fășurare mai mare aproceselor de modelare a 
reliefului) față de cei umbriți sau semiumbriți. 

Ca urmare a gradului de împădurire mare 
și a expoziției predominante a versanților în bazi-
nul hidrografic Bahna modelarea actual a reliefu-
lui este mai slabă. 

În partea estică a râului (în stânga acestu-
ia) predomină versanții cu expoziție sudică și sud
-vestică (însoriți) și cei cu expoziție vestică 
(semiînsoriți). 

În partea vestică a râului predomină ver-
sanții nordici și nord-estici (umbriți), cei sud-estici 
(semiînsoriți) și estici (semiumbriți).  

 
 

Concluzii 
 
Elementele morfometrice prin valorile can-

titative întregesc imaginea generală a bazinului. 
În același timp indicii morfometrici sunt conside-
rați factori geomorfologici, în funcție de care se 
desfășoara procesele geomorfologice actuale. 

Analiza morfometrică a arealului studiat 
scoate în evidență asimetria bazinului ce e cau-
zată în principal de tectonică și petrografie. Den-
sități mari ale reliefului se intâlnesc cu precădere 

Fig. 5 - Adâncimea  
fragmentării reliefului 
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pe roci cristaline sau pe sedimentarul din bazine-
tul tectonic aflat în sud-estul bazinului, iar pe de 
alta parte, adâncimi mari ale reliefului se regă-
sesc în partea de nord-vest pe calcarele Autoh-
tonului Danubian.  
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Introducere 
 
Contextul istoric în care se plasează Patri-

ciu Drăgălina este momentul procesului de mo-
dernizare și generalizare a învățământului în lu-
mea germană pe fondul popularizării ideii identi-
tății etnice și a formării statelor naționale, situație 
care a favorizat abordarea în comun a istoriei și 
geografiei (Nicolae, 2011). Este, de asemenea, 
perioada când apar primele publicații de speciali-
tate, moment dublat de apariția materialelor cu 
specific pedagogic în vederea orientării metodo-
logice în maniera noii structuri a învățământului, 
produsă de dezvoltarea geografiei (Nicolae, 
2011).  

Institutul de Geografie-Cartografie 
„Johann Perthes” din Gotha, prin cea mai influ-
entă publicație geografică a momentului în Euro-
pa, editată din anul 1855 de August Petermann 
(exponent al noilor metode în cartografie), devi-
ne sediul comunicării principalelor cunoștințe 
științifice și de popularizare a cunoștințelor geo-
grafice, la care au colaborat unii dintre cei mai 
de seamă geografi și cartografi germani ai mo-
mentului: Adolf Stieler, Heinrich Berghaus, Chris-
tian Gottlieb Reichard, Karl Spruner von 
Mertz, sau Emil von Sydow, perioadă care a cul-
minat cu procesul de academicizare propus de 

statul german începând cu anul 1871. 
Patriciu Drăgălina își desăvârșește pregă-

tirea în spațiul german urmând cursurile de patru 
ani de la Facultatea de Filozofie din Viena, de-
partamentul Istorie (1872-1875) și cursurile de la 
Institutul de Geografie-Cartografie (fondat în 
1785) din orașul turingian Gotha (Linke et. al., 
1986, Krug-Genthe, 1913, Raisz, 1955), timp de 
trei ani, cu specializarea Geografie, concomitent 
primind și dreptul de practică la Institutul Peda-
gogic din Gotha.  

Îndrumătorul lui Patriciu Drăgălina, la Insti-
tutul din Gotha, a fost pedagogul Karl Kehr, elev 
al filozofului Johann Friedrich Herbart, fondatorul 
pedagogiei academice, cel prin care s-a impus și 
herbartianismul, sistem pedagogic 
(experimental), în direcția inductivă a lui Jean 
Jacques Rousseau, cu aplicabilitate în practica 
educativă în opoziție cu direcția deductivă în ca-
drul sistemului pedagogic al lui Jan Amos Come-
nius și a pedagogului elvețian Johann Heinrich 
Pestalozzi. 

 
Câteva repere din opera profesorului de  

geografie Patriciu Drăgălina  
 
Pe fondul pregătirii temeinice cu profesori 

de prestigiu, în 1878 începe activitatea ca profe-

PROFESORUL PATRICIU DRĂGĂLINA ȘI CONTRIBUȚIA SA  
ÎN DOMENIUL GEOGRAFIEI 

Drd.  Dragoș ONEA    

dragosz.v@gmail.com  

Professor Patriciu Drăgălina and his contribution to geography. Patriciu Drăgălina completes 
his academic preparation at the Institute of Geography-Cartography from Gotha, specialising in Geography 
after initially follows the history of the Faculty of Philosophy in Vienna. He specializes in pedagogic practice 
being trained by Karl Kehr, student of philosopher Herbart. Young graduate becomes Professor of Geograp-
hy at the Pedagogical Institute from Caransebeș, onwards 1878, the institution who will lead as director, until 
retirement imposed by political harmful factors. By targeting more specifically in the area of systematic           
geography he published in the year 1886 article "Volcanic phenomena". In the year 1890 edited "Hungary in 
words and pictures" as well as a monograph in three languages (English, German and French) on the presti-
gious publishing house Orell Füssli from Zurich. The teaching activity is successful through publication of 
scolar manuals as "Geography from pedagogical institutes and secondary schools" and "Methodology for 
Geography in elementary school", the last of them presenting the more advanced pedagogical ideas of the 
time in geography. The ratio of its pedagogy and his versatile character, decisively influenced, underlines the 
importance of knowledge of "surroundings", the origin of the place and how to situate yourself in relation to 
the world in which you live. 
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sor la Institutul Pedagogic din Caransebeș, unde 
a predat pe parcursul activității sale: geografia, 
istoria universală, matematica și desenul.  

Prin însușirea aspectului regional al geo-
grafiei (sintetizat de Carl Ritter), acesta face tre-
cerea de la caracterul polivalent (teologie, filozo-
fie și istorie) la cel specializat (Nicolae, 2011) - 
profesor de geografie la Institutul Pedagogic din 
Caransebeș. Din 1894, când Ștefan Velovan 
pleacă în România, devine diriginte/director al 
Institutului Pedagogic până în 1908, când se 
pensionează forțat (Brătescu, 2009), datorită 
împrejurărilor politice precum și din cauza unor 
probleme de sănătate.  

Patriciu Drăgălina, deși provine dintr-un 
domeniu colateral geografiei, și anume istoria, 
acesta s-a orientat și în abordarea proceselor 
naturale, utilizând spre exemplu cercetările geo-
logiei ca suport în demersul său. Prin orientarea 
sa mai ales în domeniul geografiei sistematice, 
publică în anul 1886 articolul „Fenomenele vul-
canismului”, împărțit în trei numere, în săptă-
mânalul „Foaia Diecezană” din Caransebeș 
(Foaia Diecezană, 1886). 

Bazându-se pe influența unor importante 
figuri în studiul vulcanismului, geograful și natu-
ralistului Alexander von Humboldt, geologul 
Christian Leopold von Buch și geologul Jean-
Baptiste Armand Louis Léonce Élie de 
Beaumont, în dezacord cu ideile geo-chimistului 
Karl Gustav Bischof, geograful român invocă 
cercetarea fenomenelor vulcanice ca deosebit 
de importantă pentru explicarea suprafeței 
Pământului.  

În prima parte a articolului, după ce 
comentează pe baza principiului geografiei 
comparate/generale (formulat de Humboldt) 
procesul erupției vulcanice, argumentează și 
efectul acesteia, pe baza unor exemple precum 
vulcanii Vezuviu (din arcul Campanian), 
Cotopaxi (din Anzi), Tambora și Galunggung (din 
Indonezia) sau Jorullo (din Mexic). În următorul 
număr prezintă în detaliu procesele dinamice ale 
Vezuviului (plecând de la partea veche, numită 
Monte Somma, provenit de la un oiconim din 
loc), și specificul acestuia, bazându-se pe 
informații geografice și istorice despre orașele 
Pompei și Herculaneum. În ultima parte a 
articolului, Patriciu Drăgălina tratează modelele 
geodinamice în baza principiului „ridicărilor 
seculare”, teoretizate de geologul Leopold von 
Buch, la care continentele au o dinamică bazată 
pe principiul undelor, prin înălțarea și subsidența/
tasarea scoarței terestre (în opoziție cu „răcirea 
seculară”, contracție care produce 
„discontinuități”, postulată de Élie de Beaumont), 
evocând în sprijinul acestei teorii o hartă a 
geografului Élisée Reclus (Carte Globulaire 

Bathymétrique et Hypsométrique de la 
Méditeranée Occidental,  publicată alături de 
Émile Patesson în anul 1880 la Insititutul de 
Geografie din Bruxelles).  

Deși tratează subiectul în viziunea ridicări-
lor seculare, prin care justifică printre altele exis-
tența plantelor de origine americană în Noua 
Zeelandă sau procentul mai mare al uscatului în 
Emisfera Nordică, intuiește că ipotezele geologi-
ce emise se pot schimba cu timpul asemeni su-
prafeței terestre. 

Patriciu Drăgălina în anul 1890 este coau-
tor al lucrării 

 
„Ungarn in Wort und Bild” (alături 

de F.A. Bell, C. Diaconovich, W. Gerlai, A. Imen-
dörffer, G. Kenedi, F. Kraus, A. Plavsic, C.J 
Römer, K. Siegmeth, E. Sigerus, A. Sternberg, J. 
Sziklay și C. Weingärtner), publicată la Zürich, la 
prestigioasa editură Orell Füssli (Georg, 1890).  

De asemenea, este coautor al unei mono-
grafii geografice, sau ghid ilustrat, despre sudul 
Ungariei (forma simplificată pentru regiunea care 
definea: Slavonia, Banatul și Serbia - la nord de 
Sava), alături de Adolf Sternberg, Cornel 
Diaconovich, Johann Sziklay și Athanasius 
Plavsic. Lucrarea apare la aceeași editură 
elvețiană în colecția „Europa Ilustrată” (prin con-
tribuția lui Johann Weber), difuzată în trei limbi, 
pe parcursul anului 1890, fapt care conferă ca-
racterul de asimilare în cultura europeană. Acest 
aspect este sugerat și de menționarea lucrărilor 
în Bibliographie et Chronique littéraire de la 
Suisse / Bibliographie und Literarische Chronik 
der Schweiz, în numărul 5 - în limba germană 
(Durch Süd-Ungarn), numărul 7 - în limba 
franceză (A travers la Hongrie méridionale

)
 și 

numărul 9 - în limba engleză (Through South 
Hungary), periodic lunar referitor la noile 
publicații din Elveția, editat de H. Georg la Basel, 
Geneva și Lyon (Georg, 1890, Bihl și Epting, 
1987). 

Deși geografia românească din secolul al 
XIX-lea a avut tendința de a se exprima mai ales 
prin studii și manuale școlare concomitent cu 
publicarea de hărți, jurnale și impresii de călăto-
rii, este de remarcat raportarea geografului Patri-
ciu Drăgălina la cunoașterea europeană a mo-
mentului. 

În anul 1892 Patriciu Drăgălina publică o 
„Geografie pentru institutele pedagogice și 
școalele secundare” (Fig. 1), manual care s-a 
dorit a fi un prim volum de geografie fizică 
(despre continentele Australia, America, Africa și 
Asia); stilul și conținutul lucrării fiind apreciate de 
un recenzor în următorii termeni: „Aranjarea po-
trivită a materiei [...], descrierea vie a formelor 
plastice și înrâurirea acestora asupra moravurilor 
și caracterului diferitelor popoare, nu mai puțin și 
momentele istorice [...], cu multă dibăcie cap-
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tivează sufletul cititorului și produc deosebit in-
teres pentru studiul acestui obiect. Recomandăm 

această carte didactică atențiunei celor compe-
tenți și sprijinul cărturarilor noștri” (Brătescu, 
2009, p. 234).  

Pe baza principiului cauzalității, formulat 
de Humboldt, înclinând către determinismul geo-
grafic ritterian (prin care natura influențează 
omul), materialul lucrării este riguros structurat 
pe direcțiile geografiei fizice, geografiei politice 
(istorice) și geografiei matematice.  

După cum reiese și de pe coperta lucrării 
lui Patriciu Drăgălina, în text regăsim transpusă 
metoda profesorului de geografie dr. Hermann 
Guthe, de la Politehnica din München, elevul lui 
Carl Ritter, la care se asociază și geograful și 
cartograful Hermann Wagner, profesor de geo-
grafie inițial la Universitatea din Königsberg ulte-
rior la Universitatea din Göttingen (cel care și 
reeditează manualul de geografie din 1868 al lui 
Wagner, „Lehrbuch der Geographie für die 
mittleren und oberen Classen höherer 
Bildungsanstalten sowie zum Selbstunterricht” - 
Manual de geografie pentru clasele medii și 
superioare ale instituțiilor de învățământ precum 
și pentru autoinstruire - publicat la Hannover).  

Patriciu Drăgălina este influențat în scrie-
rea manualului de câteva figuri importante din 
domeniul geografiei fizice, precum: geograful 
Alexander von Humboldt, geograful Carl Ritter, 
geologul Horace Bénédict de Saussure și 
geologul Charles Lyell. De asemenea, în modul 
său de lucru, pe direcția „umană” a geografiei, s-
a lăsat influențat de persoane ilustre după cum 

urmează: antropologul Johann Friedrich 
Blumenbach, antropologul James Cowles 

Prichard sau geograful Oscar Ferdinand 
Peschel. 

Lucrarea de metodică geografică publicată 
de Patriciu Drăgălina în anul 1881, reeditată cu 
îmbunătățiri în 1895 (Figura 1, supra), intitulată 
„Metodica specială pentru Geografia în școa-
la poporală” este văzută de profesorul V. 
Țîrcovnicu (alături de metodica pentru predarea 
istoriei din 1887), ca „cele dintâi metodici specia-
le din literatura pedagogică românească [...], 
cele mai înaintate idei metodice ale 
vremii” (Brătescu, 2009 apud Țîrcovnicu, 1970, 
p. 233)  

Autorul, propune ca studierea geografiei 
să se bazeze pe formarea în manieră inductivă 
(drumul de la particular la general), cu scopul de 
a stimula atenția, memoria sau creativitatea. 
Pentru aceasta este nevoie să se folosească trei 
metode, și anume: analitică, sintetică și (carto)
grafică; pe următorul principiu: instruirea intuitivă 
prin observație, descrierea prin reproducere gra-
fică, interpretarea rațională a hărții prin abstracti-
zare, descrierea geografică prin corelației, sedi-
mentarea cunoștințelor prin repetare. 

 
Concluzii 

 
Apreciem astfel că Patriciu Drăgălina, pro-

fesionist, cunoscut ca istoric, este validat de scri-
erile sale geografice și poate fi asumat de geo-
grafi. Acesta, în spiritul educațional-formativ, se 
plasează în noua gândire geografică care se 

G E O G R A F U L  

Fig. 1 - Manuale de geografie editate de Patriciu Drăgălina 
Sursa: foto D. Onea, 2015 
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dezvoltă în liniile geografiei generale și ale geo-
grafiei regionale, fundamentate aplicativ pe di-
recțiile geografiei fizice. Ideea care generează 
demersul științific urmărește principiile metodolo-
gice consacrate ale geografiei, prin sintetizarea 
cunoștințelor și a gândirii geografice contempo-
rane, într-o formă critică, deși mai puțin persona-
lă, urmând direcția conceptual-aplicativă a peda-
gogiei germane. 

Deși nu de mare anvergură, opera geo-
grafică a lui Patriciu Drăgălina surprinde un con-
ținut structurat și un stil riguros, dat fiind contex-
tul de difuzare a educației de școală germană. 
Conținutul operei pedagogice a acestuia serveș-
te cunoașterii și interesului specific Austro-
Ungariei. Raportul dintre pedagogia sa și carac-
terul său polivalent, influențat decisiv, subliniază 
importanța cunoașterii „împrejurimilor”, al originii 
locului și modul de a te situa în raport cu lumea 
în care trăiești.  

Eruditul profesor alături de personalități 
ale generației sale, după studiile pe care le-au 
efectuat în Europa, au pus baze solide științifice 
într-un oraș precum Caransebeș, cu atmosferă și 
energii creatoare, adunând în jurul ideii identității 
naționale un corp profesional de elită. 
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Introducere 
 
Cercetarea geomorfologică actuală din 

Franţa este continuatoarea unei vechi şi prestigi-
oase tradiţii. Aflată într-o poziţie avansată a cer-
cetărilor de profil la nivel mondial, şcoala geo-
morfologică franceză, în cel de-al doilea deceniu 
al secolului al XXI-lea, întruneşte o serie de ca-
racteristici definitorii: spiritul novator sub raport 
conceptual şi metodologic, rigoarea ştiinţifică a 
observaţiilor şi a elaborărilor, accentuarea carac-
terului practico-aplicativ al cercetărilor, anvergu-
ra internaţională a rezultatelor obţinute. 

În acest articol, dorim să facem cunoscută 
structura organizatorică a cercetării geomorfolo-
gice din această ţară. De asemenea, am consi-
derat a fi utilă o listă bibliografică cuprinzând ce-
le mai reprezentative opere ale geomorfologilor 
francezi şi principalele periodice de specialitate. 

 
1. Caracteristici ale cercetării geomorfologice 

din Franţa 
 
În primul rând, observăm preocuparea 

pentru înnoirea continuă a aparatului teoretic şi 
metodologic cu ajutorul căruia geomorfologii 
francezi investighează obiectul de studiu al aces-
tei ştiinţe – relieful scoarţei terestre. Avem în ve-
dere că de la mijlocul secolului al XX-lea, în stu-
diile de geomorfologie (de geomorfologie gene-
rală şi geomorfologie regională) îşi fac loc expli-
caţiile bazate pe teoria sistemelor. Urmare a apli-
cării conceptului de sistem, au fost definite şi în 
literatura franceză noţiunile de sistem morfoge-
netic, sistem de eroziune, unitate morfogenetică, 
perioadă morfogenetică. Pe aceeaşi cale a reno-
vării teoriei geomorfologice, constatăm revizuirea 
unor concepte clasice cu privire la geneza şi 
evoluţia reliefului precum teoria ciclului eroziunii 
normale a lui W.M. Davis (adoptată şi de unii din 
marii geomorfologi francezi: Emm. de Martonne, 
H. Baulig etc.), teoria evoluţiei policiclice şi lan-
sarea de concepte morfogenetice noi, ca teoria 
aciclică, adică a evoluţiei reliefului sub acţiunea 
unor procese endogene şi exogene neciclice, o 

evoluţie cu continuităţi şi discontinuităţi, în 
funcţie de variabilitatea şi complexitatea tempo-
rală şi spaţială a condiţiilor tectonice şi climatice, 
oferind explicaţii mai plauzibile pentru aspectele 
atât de diferite din realitatea peisajului geomorfo-
logic. Pe acest fir de gândire au fost formulate 
noţiunile de secvenţă morfogenetică, criză mor-
fogenetică, limită de prag etc. 

Rezultate deosebite au fost obţinute prin 
modernizarea metodelor şi a tehnicilor de inves-
tigare, respectiv de observare şi măsurare a pro-
ceselor modelatoare şi a formelor elementare în 
dinamica lor, dar şi a metodelor şi tehnicilor de 
colectare, stocare, prelucrare şi reprezentare a 
datelor de ordin geomorfologic. Evocăm în speci-
al dezvoltarea cercetărilor geomorfologice expe-
rimentale prin aplicarea metodei experimentului 
(de teren şi laborator) legat de morfodinamica de 
albie şi de versant. Sunt cunoscute laboratoare-
le / sălile de experienţe ale Centrului de geomor-
fologie de la Caen şi ale Centrului de geomorfo-
logie a cuaternarului de la Cessière (Aisne). De 
asemenea, avem în vedere perfecţionarea meto-
delor şi tehnicilor de realizare a hărţilor geomor-
fologice, constând din aplicarea cartografiei au-
tomate în reprezentarea reliefului, aşa cum este 
cazul Hărţii geomorfologice a Franţei la scara 
1:50.000. Semnalăm şi utilizarea curentă a foto-
grafiilor aeriene şi a imaginilor satelitare în carto-
grafierea reliefului, operaţie cerută de proiectele 
de amenajare a teritoriului şi de protecţie a medi-
ului în care sunt implicaţi geomorfologii. Cât pri-
veşte tehnologia SIG/GIS (Sisteme Informaţiona-
le Geografice), aceasta este integrată îndeosebi 
în studiile de geomorfologie aplicată. O serie de 
programe informatice facilitează achiziţionarea, 
arhivarea, procesarea şi reprezentarea datelor. 
În acest cadru, evidenţiem şi colaborarea strân-
să dintre geomorfologi şi Institutul Geografic 
Naţional, devenit din 2012 Institutul Naţional al 
Informaţiei Geografice şi Forestiere (dar care îşi 
păstrează sigla IGN). 

Apoi, este de reţinut că cercetarea geo-
morfologică din Franţa a urmat calea aprofundă-
rii pe diferite subdiscipline şi teme, calea specia-
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lizării tot mai stricte a cercetătorilor, ceea ce a 
dus la elaborarea de studii analitice pe subiecte 
dintre cele mai variate, mai interesante pentru 
ştiinţă şi mai utile pentru diferite sectoare social-
economice. 

O altă caracteristică este marea capacita-
tea de sintetizare a rezultatelor obţinute de geo-
morfologii francezi de notorietate, de echipele şi 
centrele de cercetare, concretizate în lucrări am-
ple (tratate, manuale, atlase) de geomorfologie 
planetară şi geomorfologie regională (în special 
geomorfologia Franţei, geomorfologia Europei şi 
a Africii francofone), de geomorfologie funda-
mentală (geomorfologia structurală, geomorfolo-
gia climatică şi geomorfologia litorală), de geo-
morfologia dinamică, cu privire specială la morfo-
dinamica externă, la procesele geomorfologice 
actuale, la procesele de risc. 

Cercetarea geomorfologică din Franţa dis-
pune de un efectiv numeros şi valoros de cadre, 
format din cadre didactice – cercetători 
(enseignants-chercheurs) şi cercetători speciali-
zaţi (geographes professionnels). Dacă universi-
tarii lucrează în unităţi de cercetare cu dublă tu-
telă (universitate şi Centrul Naţional al Cercetări-
lor Ştiinţifice/CNRS), cercetătorii activează în  
unităţile care aparţin de CNRS. 

O altă caracteristică este perfecţionarea 
continuă a personalului şi în special a cercetăto-
rilor tineri prin cursuri de specializare şi stagiu de 
practică în teren organizate de diferite centre de 
cercetare. 

Articularea cercetărilor geomorfologice cu 
cercetarea geografică, cu cercetarea ştiinţifică în 
general se realizează sub forma echipelor inter-
disciplinare. Geomorfologia, disciplină inovatoare 
şi activă, este deschisă mediilor profesionale din 
domeniul dezvoltării teritoriale. 

Cercetarea geomorfologică în Franţa are 
un pronunţat caracter aplicativ, aceasta fiind im-
plicată în soluţionarea unor probleme utilitare  la 
nivelul comunităţilor locale şi regionale, cum sunt 
amenajarea spaţiului (urban, rural, agricol) şi 
protecţia mediului. 

Vizibilitatea cercetărilor reprezintă o carac-
teristică importantă a cercetărilor geomorfologice 
din Franţa. Rezultatele acestora sunt făcute cu-
noscute pe plan naţional şi internaţional prin or-
ganizarea sistematică de seminarii, colocvii, con-
ferinţe şi congrese de către Grupul Francez de 
Geomorfologie (Groupe Français de Géomor-
phologie), de către Centrele de cercetare din 
universităţi şi cele aparţinând CNRS. 

Totodată, rezultatele obţinute sunt difuzate 
la scară naţională şi internaţională printr-o activi-
tate publicistică susţinută şi diversificată. Pro-
ducţia editorială este formată din tratate şi manu-
ale, volume de studii şi comunicări, atlase, perio-

dice (reviste de specialitate, buletine, anale), în 
formă tipărită şi în format electronic. 

De-a lungul timpului, au căpătat o largă 
recunoaştere lucrările unor geomorfologi francezi 
de prestigiu: Emm. De Martonne, H. Baulig, J. 
Tricart, A. Cailleux, A. Cholley, P. Birot, M. Der-
ruau, J. Demangeot, L. Llibutry, M. Phlippon-
neau, R. Coque etc. De asemenea, contribuţiile 
cercetătorilor sunt publicate în reviste de specia-
litate (Geodinamica Acta, Géomorphologie. Reli-
ef, Processus, Environnement, Revue de Gé-
omorphologie dynamique) sau în reviste geogra-
fice de mare circulaţie (Annales de Géographie, 
Bulletin de l’Association des Géographes frança-
is). 

Cercetarea geomorfologică din Franţa es-
te strâns conectată la cercetarea de profil la nivel 
mondial prin Uniunea Geografică Internaţională 
(Union Géographique International / Internartio-
nal Geographical Union), respectiv prin comisiile 
de specialitate (Geomorfologie şi societate, Ha-
zarde şi riscuri, Degradarea terenului şi deşertifi-
care, Răspunsul muntelui la Schimbarea Globa-
lă, Modelarea sistemelor geografice, Analiza pei-
sajului etc.) şi prin Asociaţia Internaţională a Ge-
omorfologilor (Association Internationale des 
Géomorphologues / International Association of 
the Geomorphologists), respectiv prin comisiile 
de lucru ale acesteia (Răspunsul geomorfologic 
la schimbarea mediului, Studierea hazardelor 
naturale, Eroziunea şi deşertificarea, Sisteme 
costale etc.). 

Cercetările geomorfologice din Franţa, 
prin aria tematică, prin spiritul novator şi originali-
tate, prin nivelul înalt al elaborărilor ştiinţifice şi 
aplicabilitatea acestora, au inspirat cercetările de 
specialitate din toată lumea. 

Geomorfologii francezi sunt deschişi 
schimbului de experienţă şi idei cu geomorfologii 
aparţinând marilor şcoli ale domeniului, în speci-
al cu cei britanici, germani şi americani. Obser-
văm îndeosebi asistenţa ştiinţifică pe care o 
acordă colegilor din ţările francofone (mai ales 
magrebiene). O veche şi fructuoasă tradiţie lea-
gă cercetarea geomorfologică din Franţa cu cea 
din România. Sub influenţa şcolii franceze de 
geografie, respectiv de geomorfologie, s-au for-
mat unii dintre marii noştri geografi/geomorfologi, 
ca George Vâlsan, dar şi mulţi geografi din gene-
raţiile care au urmat. 

Desfăşurată pe unităţi / centre specializa-
te, cercetarea geomorfologică din Franţa este 
organizată coerent la nivel naţional. Există două 
categorii de unităţi de cercetare: unele care 
funcţionează în universităţi, dar în parteneriat cu 
Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice (Centre 
National de Recherche Scientifique – CNRS), 
numite unităţi asociate de cercetare (UAR), şi 
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altele care aparţin numai de CNRS, numite uni-
tăţi proprii de cercetare (UPC). De asemenea, 
geomorfologii activează în echipe de lucru, în 
cadrul şcolilor doctorale din universităţi şi institu-
te de învăţământ superior specializat, cum este 
Institutul de Geografie şi Amenajare (Institut de 
Géographie et d’Aménagement) al Universităţii 
Paris IV (Sorbona). 

 
2. Unităţi de cercetare / Centre de cercetare 

geomorfologică 
 
Cercetarea geomorfologică din Franţa es-

te structurată şi se derulează sub forma a două 
entităţi, numite unităţi sau centre de cercetare: 
unităţi (centre) de cercetare asociate (URA), ca-
re sunt structuri organizatorice în cadrul universi-
tăţilor, pe diferite Unităţi de Formare şi Cercetare 
(UFR) ale acestora, dar în asociere cu Centrul 
Naţional de Cercetări Ştiinţifice (CNRS), şi unităţi 
(centre) proprii de cercetare (UCP), care funcţio-
nează numai sub administrarea CNRS. Acestea 
sunt încadrate ca profesori-cercetători 
(enseignants-chercheurs), ingineri şi tehnicieni. 
În cadrul lor mai activează doctoranzi şi postdoc-
toranzi. 

Considerăm, pentru început, a fi de interes 
câteva date despre Centrul Naţional de Cercetări 
Ştiinţifice (Centre National de Recherches Scien-
tifiques – CNRS): 

- A fost înfiinţat în anul 1939 în scopul co-
ordonării activităţii tuturor laboratoarelor de cer-
cetare din Franţa, pentru amplificarea randamen-
tului acestora; 

- Se află sub administrarea Ministerului 
Învăţământului Superior şi al Cercetării din 
Franţa; 

- Este cea mai mare instituţie de cercetări 
ştiinţifice din Franţa, cuprinzând mai mult de 
1100 unităţi de cercetare, din care 95% în parte-
neriat cu universităţi şi diferite organisme de cer-
cetare; 

- Orientat spre cercetările fundamentale, 
CNRS este prezent în toate disciplinele majore 
prin cele 13 institute, printre care şi cele în care 
îşi găseşte locul şi geografia (l’Institut d’écologie 
et environnement – INEE, l’Institut de Sciences 
Humaines et Sociales – INSHS). 

- Este pe locul 5 în lume (după NASA şi 
alte trei instituţii americane) şi pe primul loc în 
Europa ca vizibilitate pe web; 

- Are o mare tradiţie de excelenţă, cu 20 
de laureaţi ai premiului Nobel; 

- În cadrul său îşi desfăşoară activitatea 
11.204 cercetători, dintr-un total de 33.000 de 
angajaţi (2014); 

- Dezvoltă o largă colaborare internaţiona-

lă: convenţii de cercetare cu peste 60 de ţări, 
313 programe de cooperare, 103 grupuri inter-
naţionale de cercetare, 35 unităţi mixte de cerce-
tare, 26 institute franceze în străinătate;  

- Un buget de 3,3 miliarde de euro la nive-
lul anului 2014. 

 
Unităţi de Cercetare Asociate şi laboratoa-

re specializate funcţionează în multe universităţi 
franceze, profilul lor fiind determinat de tradiţiile 
existente şi de cerinţele actuale ale dezvoltării 
locale şi regionale. Remarcăm Laboratorul de 
Geomorfologie al Şcolii Practice de Înalte Studii 
(Laboratoire de Géomorphologie de l’École Prac-
tique des Hautes Études), orientat spre cercetări 
de  geomorfologie litorală. 

Din rândul Unităţilor Proprii de Cercetare 
ne oprim la Centrul de Geomorfologie al CNRS 
din Caen (Le Centre de Géomorphologie du 
CNRS au Caen). Acesta a fost creat în 1964, 
devenind un centru de referinţă nu numai în 
Franţa. Dispune de echipe de cercetare de înaltă 
calificare şi specializare, de laboratoare dotate 
cu echipamente dintre cele mai avansate. Expe-
rienţele şi-au extins continuu aria tematică, astfel 
încât astăzi ele privesc aspecte precum: granulo-
metria, crioclastia şi termoclastia solurilor şi roci-
lor, influenţa descompunerii rocilor prin procese 
fizice, chimice şi biologice asupra formelor ele-
mentare de relief, aplicaţii ale fenomenelor de 
criergie asupra construcţiilor de infrastructură 
rutieră. 

Relevăm, de asemenea, şi activitatea 
Centrului de Studii şi de Realizări Cartografice şi 
Geografice (Le Centre d’Études et de Réalisati-
ons Cartographiques et Géographiques de Pa-
ris). Înfiinţat în 1976, activităţile sale privesc con-
cepţia, execuţia şi imprimarea hărţilor tematice, 
dar şi răspândirea tehnicilor cartografice. Acest 
centru a coordonat lucrările pentru Harta geo-
morfologică a Franţei (scara 1:50.000). 

Activitatea geomorfologilor este importan-
tă şi în cadrul unor institute ca Institutul de Geo-
grafie şi Amenajare / l’Institut de Géographie et 
Aménagement  (Université Paris IV – Sorbonne), 
Institutul de Geografie Alpină / l’Institut de Géo-
graphie Alpine (Grenoble). 

Cercetarea geomorfologică, cea geografi-
că şi de amenajare a teritoriului (a celui urban în 
special), în Institutul de Geografie şi Amenajare 
al Universităţii Paris IV – Sorbona este integrată 
şcolilor doctorale. Prin legăturile pe care le dez-
voltă cu o serie de organisme profesionale, cum 
ar fi Societatea Franceză a Urbaniştilor, se asi-
gură articularea cercetărilor interdisciplinare. 

Institutul de Geografie Alpină al Universi-
tăţii „Joseph Fourier” Grenoble 1 promovează o 
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geografie activă şi inovatoare, deschisă mediilor 
profesionale din domeniul dezvoltării teritoriale. 
Astfel, devine posibilă racordarea cercetării geo-
morfologice la problematica dezvoltării şi gestio-
nării locale şi regionale (amenajarea spaţiului, 
protecţia mediului, dezvoltarea urbană). Aici 
funcţionează mai multe laboratoare specializate 
pe teme de mediu (LTHE). 

 
3. Din literatura geomorfologică franceză (o 

listă bibliografică selectivă) 
 
Bardintzeff J.-M., 1992, Volcanologie, 

Masson, Paris 
Baulig H., 1950, Essais de géomorpholo-

gie, Les Belles Lettres, Paris 
Baulig H., 1966, Vocabulaire franco-anglo-

allemand de géomorphologie, Les Belles Lettres, 
Paris  

Birot P., 1955, Les Méthodes de la mor-
phologie, P.U.F., Paris  

Birot P., 1958, Morphologie structurale, 
P.U.F., Paris 

Birot, P., 1967, Précis de géographie phy-
sique générale, A. Colin, Paris 

Birot P., 1970, Les régions naturelles du 
globe, Masson, Paris 

Birot P., 1981, Les Processus d’érosion à 
la surface de continents, Masson, Paris 

Bravard J.-P et Petit F., 1997, Les Cours 
d’eau. Dynamique du système fluvial, Coll. U., 
Armand Colin, Paris 

Cailleux A., 1976, Géologie générale, 
Terre – Lune – Planetes, Masson, Paris 

Cholley A., 1957, Recherches morpholo-
giques (articles sur la morphologie de la France), 
Paris 

Coque R., 2006, Géomorphologie, 6
e
 éd., 

Armand Colin, Paris 
Demangeot J., 1994, Les milieux 

«naturels» du globe, Masson, Paris 
Demangeot J., 1999, Tropicalité, Géogra-

phie physique intertropicale, A. Colin, Paris 
Derruau M. et al., 1996, Composantes et 

concepts de la géographie physique, A. Colin, 
Paris 

Derruau M., 1988, Précis de géomorpho-
logie, 7

e
 éd., Masson, Paris 

Derruau M., 1993, Les Formes du relief 
terrestre, 6

e
 éd., Masson, Paris 

Dresch J., 1982, Géographie des régions 
arides, P.U.F., Paris 

Dufaure J.-J., 1994, La recherche fran-
çaise en géomorphologie, Bulletin de l’Assoc. de 
Géogr. Français, nr. 4, p. 420 

Flageollet J.-C., 1989, Les mouvements 
de terrain et leur prévention, Masson, Paris 

Foucault A., Raoult J.-F., 2000, Diction-

naire de Géologie, 5
e
 éd. Dunod, Paris 

Fournier F., 1960, Climat et érosion, 
P.U.F., Paris  

Frécaut R., Pagney P., 1983, Dynamique 
des climats et de l’écoulement fluvial, Masson, 
Paris 

George P. et al., 1964, La Géographie 
active, P.U.F., Paris  

Godard A., Rapp A., 1982, Processus et 
mesures de l’érosion, CNRS, Paris 

Guilcher A., 1954, Morphologie litorale et 
sous-marine, P.U.F., Paris  

Guilcher A.,  1979, Précis d’hydrologie 
marine et continentale, Masson, Paris 

Klein Cl., 1993, Du dynamisme des pro-
cessus à la dynamique des formes en géomor-
phologie, Ophrys, Gap 

Klein Cl., 1996, Du polycyclisme à l’acy-
clisme en géomorphologie, Ophrys, Gap 

Larras J., 1964, Embouchures, estuaires, 
lagunes et deltas, Eyrolles, Paris 

Le Coeur Ch., (sous la coordination de), 
1996, Éléments de géographie physique, Rosny, 
Bréal  

Lliboutry L., 1964-1965, Traité de Glacio-
logie, Masson, Paris 

Lliboutry L., 1982, Tectonophysique et 
géodynamique, Masson, Paris 

Martonne Em. de, 1931, L’Europe Cen-
trale, Géog. Univ. 

Martonne Em. de, 1940, Géographie phy-
sique de la France, Géog. Univ. 

Martonne E. de, 1948, Traité de géogra-
phie physique. Le relief du sol, A. Colin, Paris 

Meynier A., 1969, Histoire de la pensée 
géographique en France (1872-1969), P.U.F., 
Paris  

Neboit R., 1991, L’Homme et l’Erosion, 
Fac. Lettres et sciences, univ. Blaise Pascal, 2

e
 

éd., nouvelle série, fasc. 34, Clermont-Ferrand. 
Nonn H., 1972, Géographie des litoraux, 

P.U.F., Paris  
Paskoff R., 1981, L’Érosion des cotes, 

P.U.F., Paris  
Paskoff R., 1998, Les littoraux, impact es 

aménagements sur leur évolution, A. Colin, Paris 
Pech P. et al., 1998, Lexique de géogra-

phie physique, A. Colin, Paris 
Pech P., 1998, Géomorphologie dyna-

mique, A. Colin, Paris 
Petit M., 1990, Géographie physique tropi-

cale, Kathala-ACCT, Paris 
Phlipponneau M., 1960, Géographie et 

action, introduction à la Géographie appliquée, 
A. Colin, Paris 

Pinchemel P., 1964, Géographie de la 
France, Paris 

Pinchemel et. al., 1984, Deux siecles de 
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géographie française, Comité des Trav. hist. et 
scient. 

Pinchemel P., 1988, La Face de la Terre, 
Armand Colin, Paris 

Reynaud A., 1971, Épistémologie de la 
géomorphologie, Masson, Paris 

Rittmann A., 1963, Les Volcans et leur 
activité (éd. fr. H. Tazieff), Masson, Paris 

Rougerie G., 2000, L’homme et son mi-
lieu, l’évolution du cadre de vie, Nathan, Paris 

Tazieff H., Derruau M., 1990, Le volca-

nisme et sa prévention, Masson, Paris 
Tricart J., 1962, L’Épiderme de la Terre. 

Esquisse d’une géomorphologie appliquée, Mas-
son, Paris 

Tricart J., 1965, Principes et méthodes de 
la géomorphologie, Masson, Paris 

Tricart J., 1972, La Terre, planète vivante. 
Esquisse d’une géomorphologie appliquée, PUF, 
Centre de géogr. Appliquée de Strasbourg 

Tricart J., 1977, Précis de géomorpholo-
gie, II, Géomorphologie dynamique générale, 
SEDES, Paris 

Tricart J., 1978, Géomorphologie appli-
cable, Masson, Paris 

Tricart J., 1981, Précis de géomorpholo-
gie, III, Géomorphologie climatique. 

Tricart J., Cailleux A., 1954, Le Modele 
des chaînes plissées, C.D.U., Paris 

Tricart J., Cailleux A., 1965-1969, Traité 
de géomorphologie, SEDES, Paris 

Tricart J., Cailleux A., 1967, Géomorpho-
logie des régions de plates-formes, C.D.U., Paris 

Veyeret Y., Pech P., 1993, L’homme et 
l’environnement, PUF, Paris 

 
Revues 

 
*** 1985, Nouvel Atlas de formes  du re-

lief, Nathan, Paris 

*** Annales de Géographie (Ann. Géogr.) 
*** Information géographique (Inf. géogr.) 
*** Bulletin de l’Association des Géo-

graphes français 
*** Bulletin de la Société Géologique de 

France 
*** Bulletin de l’Association française 

d’Etude du Quaternaire 
*** Geodinamica Acta 
*** Géomorphologie. Relief. Processus. 

Environnement 
*** Revue de Géomorphologie dynamique 
*** Conseil international de la langue fran-

çaise, 1979, Vocabulaire de la géomorphologie, 
Hachette, Paris 
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terrestre, 6
e
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Le Coeur Ch., (sous la coordination de), 
1996, Éléments de géographie physique, Rosny, 
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Reffay Annie, La géomorphologie: compo-
santes et concepts epistémologiques, en Com-
posantes et concepts de la géographie physique 
(sous la direction de Max Derruau), 1996, A. Co-
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www.en.wikipedia.org: Centre National de 
Recherches Scientifiques, Institut de Géographie 
et d’Aménagement (Paris IV-Sorbonne), Institut 
Géographique National, Centre de Géomorpho-
logie du CNRS à Caen, Association des Géo-
morphologues Français. 

 
 

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

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

http://www.en.wikipedia.org/
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Universitatea din București, prin Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra 
Dinamicii Teritoriale al Universității din București, și Universitatea de Urbanism și Arhitectură „Ion 
Mincu” din București au elaborat, în perioada 14 mai 2014 – 13 decembrie 2015, proiec-
tul ,,Promovarea inovării și asigurării calității în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente prin ela-
borarea unui program de studii interdisciplinare de masterat”. Acest proiect a fost finanțat din 
Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Uma-
ne 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice 
și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”,  Domeniul major de intervenție 1.2 – „Calitate în în-
vățământul superior”.  

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unui program de master inovativ, în do-
meniul dezvoltării teritoriale inteligente. Acest program de studii are ca țintă formarea, din perspec-
tivă interdisciplinară, a unor specialiști înalt calificați, în vederea unei mai bune inserții pe piața 
muncii pe un segment prioritar, de interes național și european. 

 Întrucât, prin definiție, dezvoltarea teritorială are o importantă componentă practică, asoci-
ată politicilor publice în domeniu, proiectul, prin rezultatele obținute, va contribui la creșterea capa-
cității învățământului universitar de a armoniza  achizițiile teoretice cu cele aplicative.  

Cele 26 suporturi de curs pot fi descărcate folosind adresa:                                              
http://intermaster.geo.unibuc.ro/?page_id=14 

UN MASTER INTERDISCIPLINAR ÎN DOMENIUL GEOGRAFIE!    
Dezvoltare teritorială inteligentă 
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Universitatea din București, prin Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra 
Dinamicii Teritoriale al Universității din București,  a elaborat, în perioada 14 mai 2014 – 13 decem-
brie 2015, proiectul „Inovarea și creșterea calității în învățământul superior geografic prin dez-
voltarea unor ghiduri ca instrumente metodologice și didactice în domeniul planificării și 
dezvoltării teritoriale” (ID POSDRU/156/1.2/G/141105). 

Acest proiect a fost finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Educația și formarea profe-
sională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul ma-
jor de intervenție 1.2 – „Calitate în învățământul superior”.  

Obiectivul general al proiectului a fost elaborarea unor ghiduri ca instrumente metodologice și 
didactice în domeniul planificării  și  dezvoltării teritoriale,  pentru  o  mai  bună integrare a absol-
venților pe piața  muncii,  prin  creșterea  competențelor  specifice,  validarea  unei calificări și intro-
ducerea unei noi ocupații în Clasificarea Ocupațiilor din România. Ghidurile elaborate vor facilita 
extinderea oportunităților de învățare pentru studenți, conducând la profesionalizarea acestora și la 
optimizarea traiectoriilor de carieră, inclusiv prin accesul la o nouă ocupație: Specialist Planificare 
Teritorială. Această ocupație este deja înscrisă în Clasificarea Ocupațiilor din România. 

Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive majore în domeniul planificării și dezvoltă-
rii teritoriale,  prin  faptul că materialele elaborate reprezintă documente de referință ce vor fi folosite 
atât ca instrumente didactice,  pentru  o  mai  bună pregătire  a  studenților  în  vederea  integrării  
mai  rapide  pe  piața  muncii,  cât și ca instrumente  metodologice.  

Toate materialele pot fi descărcate folosind adresa:  
                           http://geoplanning.geo.unibuc.ro/?page_id=14 

MATERIALE DIDACTICE ȘI DE ÎNVĂȚARE PENTRU O                        
NOUĂ OCUPAȚIE ÎN DOMENIUL GEOGRAFIE! 
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Investeşte în oameni ! 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane” 

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie 1.2 “Calitate în învăţământul superior” 

Titlul proiectului: „ Inovarea și creșterea calității în învățământul superior          
geografic prin dezvoltarea unor ghiduri ca instrumente metodologice și         

didactice în domeniul planificării și dezvoltării teritoriale ” 
Beneficiar: “Universitatea din Bucureşti” 

Numărul de identificare al contractului:  
Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/141105 

 
 
 
 
 

INOVAREA ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  
SUPERIOR GEOGRAFIC PRIN DEZVOLTAREA UNOR GHIDURI  

CA INSTRUMENTE METODOLOGICE ȘI DIDACTICE ÎN  
DOMENIUL PLANIFICĂRII ȘI DEZVOLTĂRII TERITORIALE  
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ISSN 2067 - 4090

Investeşte în oameni ! 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane” 

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie 1.2 “Calitate în învăţământul superior” 

Titlul proiectului: ,,Promovarea inovării și asigurării calității în domeniul  
dezvoltării teritoriale inteligente prin elaborarea unui  Program de studii  

interdisciplinare de masterat” 
Beneficiar: “Universitatea din Bucureşti” 

Numărul de identificare al contractului:  
Contract nr. POSDRU/156/1.2/G/141260 

 
 
 
 
 

PROMOVAREA INOVĂRII ȘI ASIGURĂRII 
CALITĂȚII ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII  

TERITORIALE INTELIGENTE PRIN ELABORAREA UNUI  
PROGRAM DE STUDII INTERDISCIPLINARE DE MASTER 


