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Nivelul redus de absorbţie al fondurilor 
europene la nivel local a redeschis polemica 
viabilităţii actualului decupaj administrativ-
teritorial. Dacă în anii ce au precedat momentului 
1989 s-a pus accentul pe fragmentarea structuri-
lor administrativ-teritoriale prin revenirea la 
judeţele din perioada interbelică (Iordan, Alexan-
drescu, 1996; Iordan, 2000), depunerea candida-
turii României la Uniunea Europeană în 1995 a 
inversat trendul de acţiune către implementarea 
unor structuri macroregionale, de nivel superior 
judeţelor, comparabile ca suprafaţă şi mărime 
demografică cu nivelul regional din majoritatea 
statelor UE. Acestea au devenit efective sub for-
ma a opt regiuni de dezvoltare, stipulate legisla-
tiv prin Legea dezvoltării regionale din 1998 
(Legea nr. 151 din 15 iulie  1998)

1)
. Statutul lor 

nu este însă administrativ, acestea constituind în 
prezent doar unităţi teritoriale de raportare 
statistică.  

Polemicile actuale ce divizează actuala 
clasă politică vizează tocmai transformarea 
acestora în judeţe. Realizate pripit, din raţiuni 
politice şi fără o consultare prealabilă a 
specialiştilor şi a opiniei publice, propunerile de 
agregare a actualelor judeţe în macrostructuri de 
nivel regional, prezintă o serie de distorsiuni evi-
dente în raport de funcţionalitatea teritorială.  

S-au conturat deja două tendinţe: propu-
nerea PDL bazată pe investirea actualelor regiu-
ni de dezvoltare cu statut administrativ şi propu-
nerile UDMR şi PCM, agreate de Budapesta, de 
creare a Ţinutului secuiesc şi retrasare a frontie-
relor din 1940. 

 
DIRECŢII ŞI TENDINŢE ÎN REORGANIZAREA 
ACTUALELOR STRUCTURI ADMINISTRATIV-

TERITORIALE DIN ROMÂNIA 
 

Regiunile de dezvoltare, ca bază a noilor 
judeţe. Propunerea PDL 

 
Sprijinită de preşedinţie, propunerea PDL 

are în vedere investirea celor opt regiuni de dez-
voltare cu statut administrativ prin transformarea 
acestora în judeţe. 

Deşi au fost delimitate pe baza unor anali-
ze multicriteriale (economice, sociale, culturale 
ş.a.) şi sunt definite prin relaţii funcţionale, regiu-
nile de dezvoltare din România constituie 
agregări de unităţi administrativ-teritoriale de 
rang superior (judeţe), fără o identitate regională 
proprie, în condiţiile în care teritoriul României 
este structurat în ansambluri regionale cu perso-
nalitate istorică şi culturală distinctă (provinciile 
istorice), a căror funcţionalitate a fost 
demonstrată de-a lungul timpului. Constituite prin 
asocierea a 4 – 7 judeţe, actualele regiuni de 
dezvoltare, ce corespund nivelului statistic NUTS 
2, se caracterizează prin mărimi demografice şi 
teritoriale comparabile (cu excepţia regiunii 
Bucureşti-Ilfov, care în pofida suprafeţei reduse 
are o mărime demografică asemănătoare cu 
celelalte regiuni de dezvoltare), oferind un bun 
cadru de raportare statistico-teritorială.  

REFORMELE ADMINISTRATIVE DIN ROMÂNIA –  
ÎNTRE RAŢIUNILE POLITICE ŞI REALITĂŢILE GEOGRAFICE 

Conf.univ.dr. Radu SĂGEATĂ 

radusageata@yahoo.com 

Administrative reforms in Romania – between political motivation and geographical realities. 
Initially promoted as a necessity for efficiently taking in European funds, the idea of an administrative-territorial 
reorganization of Romania has tensioned inter-party relations, also stirring up discussions on the hastily 
outlined structures alien to current flows and territorial functions. The present paper is an attempt at a critical 
approach to the new administrative proposals, while underscoring the historical and social-political background 
against which administrative reforms in this country have been conceived and implemented. At the same time, 
an alternative solution is offered based on European models, as well as on the nuclei polarizing regional 
convergence areas in line with the functional attributes of the Romanian territory. 

 
Key words: administrative reforms, territorial functions, Romania.  

1) Modificată şi actualizată prin Legea nr. 315 
din 28 iunie 2004. 

Opinie geografică 
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La aceasta se adaugă faptul că în toate regiunile 
ţării există zone urbane cu industria 
destructurată şi zone rurale subdezvoltate, am-
bele generatoare de şomaj şi sărăcie. 

Structura regiunilor de dezvoltare se 
bazează însă pe complementaritatea funcţională 
a judeţelor şi un pe omogenitatea lor, 
discrepanţele intraregionale fiind suprioare celor 
interregionale. Configuraţia lor se suprapune 
doar în parte regiunilor istorice (Oltenia, Banat), 
limitele unora dintre regiunile de dezvoltare se-
parând judeţe între care există puternice fluxuri 

tradiţionale (judeţele din sudul Moldovei sunt mai 
legate funcţional de restul Moldovei decât de 
Dobrogea, după cum limitele ce separă Transil-
vania în două regiuni sau judeţele Brăila şi 
Buzău de restul Munteniei, corespund unor area-
le de maximă concentrare a fluxurilor economice 
şi demografice). Prin urmare, caracterul artificial 
al configuraţiei unora dintre actualele regiuni de 
dezvoltare le limitează considerabil gradul de 
viabilitate ca potenţiale structuri administrativ-
teritoriale (Fig. 1). 

Fig. 1- Reorganizarea administrativ-teritorială a României. Propunerea PDL 

Pe de altă parte, pe lângă actualele con-
troverse privind unele limite ale actualelor regiuni 
de dezvoltare (separarea judeţelor din sudul Mol-
dovei şi asocierea acestora cu cele din Dobro-
gea şi nord-estul Munteniei sau limita ce separă 
cele două regiuni de dezvoltare aferente Transil-
vaniei), denumirile unora dintre cele opt noi 
„judeţe” nu numai că ar depersonaliza harta 
administrativă prin înlocuirea unor denumiri isto-
rice, statornicite de-a lungul timpului, cu altele 
impersonale indicând puncte cardinale, dar ar 
statuta unele aberaţii teritoriale. Spre exemplu, 

din cele şase judeţe actuale ce ar compune viito-
rul judeţ „Moldova de Sud”, doar două (Galaţi şi 
Vrancea) ar aparţine teritoriului istoric al Moldo-
vei, în vreme ce principalul nucleu polarizator al 
Dobrogei (Constanţa) ar deveni capitală a Mol-
dovei de Sud !!! In această situaţie, o denumire 
precum „Dunărea de Jos” considerăm că ar fi 
mai oportună pentru noua structură 
administrativă macroteritorială deoarece patru 
dintre cele şase judeţe actuale care o compun 
sunt riverane cursului inferior al Dunării.  
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Judeţul Suprafaţa 
(km

2
) 

Populaţia 
(loc., 2010) 

Capitala PIB estimat în 2011 
  

(mld. lei) (%) 

Banat 32 034 1 940 187 Timişoara 13,55 9,95 

Bucureşti-Ilfov 1 811 2 231 961 Bucureşti 68,875 25,8 

Centru 34 100 2 638 809 Braşov 10,2 11,12 

Crişana 34 159 2 737 400 Cluj-Napoca 10,47 11,5 

Moldova de Nord 30 949 3 836 875 Iaşi 9,23 10,17 

Moldova de Sud 35 770 2 932 124 Constanţa 9,56 10,50 

Muntenia 34 450 3 485 759 Ploieşti 13,32 10,44 

Oltenia 31 211 2 394 895 Craiova 8,45 7,64 

Tabel 1 
Viitoarele judeţe ale României. Propunerea PDL 

 
Propunerile reprezentanţilor minorităţii      

maghiare (UDMR şi PCM). 
Ţinutul Secuiesc şi amintirea Dictatului de la 

Viena 
 

Propunerile UDMR şi PCM, au ca numitor 
comun individualizarea politico-administrativă a 
Ţinutului Secuiesc prin unificarea judeţelor cu 
majoritate etnică maghiară (Harghita – 84,61% şi 
Covasna – 73,81%) cu judeţul Mureş (39,26% 
din total, populaţie maghiară), după modelul fos-
te Regiuni Autonome Maghiare care a funcţionat 
între 1952 şi 1960. Următorii poli de importanţă 
demografică pentru UDMR ar urma să fie 
constituiţi din ansamblurile teritoriale formate din 
actualele judeţe Satu Mare (35,22% populaţie 
maghiară), Bihor (25,92%) şi Sălaj (23,07%) şi 

respectiv din judeţele Cluj (17,37% maghiari), 
Maramureş (9,06%) şi Bistriţa-Năsăud (5,89%).   

Pe de altă parte, aceste decupaje readuc 
în discuţie frontiera stabilită în 1940 în urma Dic-
tatului de la Viena, prin transformarea acesteia 
în limită politico-administrativă, fiind în deplin 
acord cu tendinţele manifestate la Budapesta de 
repunere în discuţie a frontierelor Ungariei din 
1941 (Fig. 2, 3 şi 4). 

Decupajul administrativ propus de UDMR 
şi intens sprijinit de oficialii politici de la Buda-
pesta

2)
 are la bază 16 judeţe grupate în cinci ma-

croregiuni, una dintre acestea (Macro-regiunea 
V) semănând izbitor cu teritoriul încorporat în 
Ungaria în urma Dictatului de la Viena, prin care 
România a fost silită să cedeze acesteia aproa-
pe jumătate din Transilvania (43 492 km

2
). 

 

2) „Este o problemă de viaţă şi de moarte pentru etnicii maghiari ca regiunea istorică a Ţinutului Secuiesc şi 
judeţele populate de etnicii maghiari să rămână unite”, a declarat la Budapesta vicepremierul maghiar Zsolt 
Semjen. Ǐn replică la decupajul teritorial propus de PDL, prin care cele două judeţe cu majoritate etnică 
maghiară au fost asociate cu judeţe dominate de români în aceeaşi unitate administrativă, acesta declara că 
„România şi-a asumat angajamente internaţionale de a nu schimba forţat harta etnică”, iar propunerea PDL 
„reaminteşte de măsurile antimaghiare din vremea lui Nicolae Ceauşescu, când regiunea autonomă Mureş a 
fost desfiinţată”. Poziţia Ungariei este că, indiferent de modificări „realitatea” Ţinutului Secuiesc trebuie 
respectată, a declarat acesta (citat de Marius Vulpe în Evenimentul Zilei, http://www.evz.ro). Aceste afirmaţii 
sunt în deplin acord cu materialele propagandistice publicate în Ungaria ce contest Tratatul de la Trianon şi fac 
trimitere la hărţile Ungariei din 1910 şi 1941 (Fig. 4).    
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Fig. 2 - Reorganizarea administrativ-teritorială a României. Propunerea UDMR 

Fig. 3 - Teritoriul intrat în componenţa Ungariei 
în urma Dictatului de la Viena  30 aug. 1940)  

Fig.4 - Hartă propagandistică publicată în 
Ungaria în 2010 ce face trimitere la frontierele 

din 1941 
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Dacă formula celor opt judeţe propuse de 
PDL este apreciată de liderii maghiari ca o nouă 
formă de desfiinţare a majorităţii maghiare din 
secuime, radicalii maghiari reuniţi în Partidul Ci-
vic Maghiar (PCM) propun revenirea la vechile 

provincii şi voievodate istorice care au făcut par-
te din Ungaria Mare.  In acest context, ei aduc în 
discuţie un decupaj administrativ prin care se 
propune înfiinţarea a 12 macro-judeţe, prin co-
masarea actualelor judeţe (Fig. 5).  

Macroregiunea 
(NUTS II) 

Judeţe componente 
(NUTS III) 

Judeţe actuale 

I 1 Botoşani, Suceava. 

2 Bacău, Iaşi, Neamţ, Vaslui. 

3 Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea. 

II 4 Constanţa, Tulcea. 

5 Bucureşti, Ilfov. 

6 Călăraşi, Ialomiţa. 

7 Giurgiu, Teleorman. 

8 Dolj, Olt, Mehedinţi. 

III 9 Gorj, Vâlcea. 

10 Argeş, Dâmboviţa, Prahova. 

IV 11 Arad, Caraş-Severin, Timiş. 

12 Alba, Hunedoara. 

13 Braşov, Sibiu. 

V 14 Covasna, Harghita, Mureş (Ţinutul Secuiesc). 

15 Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj. 

16 Bihor, Satu Mare, Sălaj. 

Tabel 2 
Structura macroregiunilor propuse de UDMR 

Fig.5 - Reorganizarea administrativ-teritorială a României. Propunerea PCM 
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Dacă regiunile istorice extracarpatice şi-au 
păstrat omogenitatea, fapt ce le asigură o bună 
funcţionalitate, spaţiul transilvănean a fost pter-
nic fragmentat, în patru macroregiuni: Transilva-
nia de Nord, Transilvania de Sud, Ţinutul Secui-
esc şi Parţium, în vreme ce Maramureşul 
depăşeşte cu mult regiunea istorică propriu-zisă, 
fiindu-i ataşat şi judeţul Satu Mare. „Partium” 
este o denumire comună tradiţională folosită în 
Ungaria pentru a desemna o regiune istorică din 
România formată aproximativ din judeţele Arad, 
Bihor, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, care un 
era considerată ca făcând parte din Transilvania. 
In delimitarea propusă de PCM „judeţul Partium” 
este însă redus la actualele judeţe Arad, Bihor şi 
Sălaj. Numele provine din latinescul „Partium 
Regni Hungaricae”, ce desemna o porţiune din 
Regatul Ungariei care a fost transferată Principe-
lui Ioan Sigismund de Transilvania prin Tratatul 
de la Speyer din 1570

3)
. 

 
Regiunile istorice, ca bază a unor noi  regiuni 

administrative 
 
O propunere mult mai viabilă din punct de 

vedere al convergenţei cu actualele realităţi eco-
nomico-sociale, vine din partea unui colectiv de 
cadre didactice de la Universitatea „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca, coordonat de Prof. univ. 
dr. Pompei Cocean. Elaborată în urma unor stu-
dii multicriteriale privind dinamica teritorială a 
României, modelul de regionare propus are ca 
punct de plecare regiunile istorice, structuri teri-
toriale caracterízate printr-un grad mare de  
funcţionalitate dobândită pe parcursul timpului. 

Proiectul are la bază reorganizarea 
administrativă pe în 18 regiuni şi o regiune 
metropolitană, ce cuprinde capitala şi actualul 
judeţ Ilfov (Fig. 6).  

Fig.6 - Decupajul teritorial propus de colectivul de specialişti de la Cluj  
(coordonat de Prof. univ. dr. P. Cocean) : 1. Teritorii ataşate noilor unităţi administrative,  

2. Centre polarizatoare. 

3) Sursa: http://ro.wikipedia.org./wiki/Partium  
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Decupajul teritorial ar rezulta din comasa-
rea actualelor judeţe, cu excepţia judeţului Arad, 
împărţit între regiunile Banat (sudul) şi Crişana 
(nordul) şi a judeţului Olt, inclus în regiunile Tele-
orman (cea mai mare parte) şi Muntenia de Nord
-Vest (partea nordică). Dacă în prima situaţie 
lucrurile par a fi clare, actualul judeţ Olt, consti-
tuit la limita dintre Oltenia şi Muntenia, tinde să 
graviteze către Oltenia, nicidecum către Teleor-
man sau Muntenia. La fel, actualul judeţ Vâlcea 
este mai legat de Oltenia, decât de Muntenia. 
 Pe de altă parte, unele dintre centrele 
administrative propuse, precum Alexandria sau 

Slobozia, oraşe dezvoltate hipertrofic în perioada 
socialistă şi cu economie în declin în prezent, ar 
putea avea serioase dificultăţi în a prelua statutul 
de centru coordonator al unei unităţi teritoriale de 
nivel superior actualelor judeţe. De asemenea, 
denumirea unităţilor propuse ridică unele semne 
de întrebare: există o Muntenie nordică şi alta de 
nord-vest, dar şi una sudică, o Moldovă centrală, 
dar şi una de nord sau de sud; un Mureş supe-
rior - suprapus practic fostei regiuni Mureş - 
Autonomă Maghiară (1960-1968), dar  şi unul 
inferior, o Transilvanie sudică (nu şi una nordică) 
etc.      

Tabel 3 
Structura regiunilor propuse de colectivul de specialişti de la Cluj-Napoca 

Regiunea propusă Centrul polarizator Judeţe actuale intrate în componenţă 

Alba Alba Iulia Alba, Hunedoara 

Banat Timişoara Arad (jumătatea sudică), Caraş-Severin, 
Timiş 

Bărăgan Slobozia Călăraşi, Ialomiţa 

Bucovina Suceava Botoşani, Suceava 

Crişana Oradea Arad (jumătatea nordică), Bihor, Sălaj 

Dobrogea Constanţa Constanţa, Tulcea 

Dunărea de Jos Galaţi Brăila, Galaţi 

Maramureş Baia Mare Maramureş, Satu Mare 

Moldova Centrală Iaşi Bacău, Iaşi 

Muntenia Nordică Ploieşti Dâmboviţa, Prahova 

Muntenia de Nord-Vest Piteşti Argeş, Olt (partea nordică), Vâlcea 

Mureşul Superior Târgu Mureş Harghita, Mureş 

Oltenia Craiova Dolj, Gorj, Mehedinţi 

Siret Bacău Bacău, Vaslui 

Someş Cluj-Napoca Bistriţa-Năsăud, Cluj 

Teleorman Alexandria Giurgiu, Olt (partea centrală şi sudică),          
Teleorman 

Transilvania Sudică Braşov Braşov, Covasna, Sibiu 

Vrancea Buzău Buzău, Vrancea 

Bucureşti Bucureşti Bucureşti, Ilfov 

În nici o situaţie nu este însă specificat 
nivelul (nivelele) administrative inferioare, subre-
gionale. Se vor păstra limitele actualelor judeţe 
pe un nivel administrativ inferior ? Ce se va 
întâmpla cu nivelul administrativ inferior (comune 
şi oraşe) al căror număr s-a mărit considerabil 
după 1990 ?  

 Iată de ce se impune o discuţie amplă a 
acestor propuneri şi orientarea lor nu către foste 
decupaje teritoriale, rezultate ale unor ambiţii 

politice şi conjuncturi istorice, ci către unele care 
să corespundă actualelor funcţionalităţi teritoria-
le. 

Suntem de acord că actualele judeţe, 
consfinţite prin organizarea administrativă din 
1968 prezintă serioase carenţe în ceea ce 
priveşte decupajele teritoriale, carenţe amplifica-
te de-a lungul celor peste patru  decenii de 
funcţionare a acestora, însă nu putem fi de acord 
că România are una  
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dintre cele mai vechi organizări administrative 
din Europa, iar schimbarea trebuie făcută de dra-
gul schimbării şi cât mai repede posibil. Configu-
rarea departamentelor franceze a început încă 
de pe vremea Revoluţiei franceze (1789), iar 
dintre cele 45 de comitate britanice existente în 
prezent, 30 datează de peste un mileniu, fiind 
menţionate aproximativ între aceleaşi limite, încă 
din anul 1086 (Duby, 1995). Landurile germane 
au fost configurate pe fundalul fostelor state me-
dievale germane, cantoanele elveţiene sunt de 
asemenea rezultatul unui îndelung proces istoric 
început încă de la afirmarea Elveţiei ca stat 
(1291); la fel regiunile italiene sau franceze, 
comunităţile autonome spaniole au fost create 
pe fundamentul regiunilor istorice ce au cunoscut 
în timp stabilitatea necesară închegării unor 
relaţii funcţionale durabile. Nu mărimea teritorială 
sau demografică a fost determinantă pentru con-
figurarea acestor decupaje administrative, ci 
funcţionalitatea lor. Logica şi contextul istoric 
de implementare a acestor decupaje le-am deta-
liat cu alte ocazii (Săgeată 2000, 2004, 2006, 
2008 ş.a.); în cele ce urmează vom încerca să 
insistăm pe contextul social-istoric şi politic care 
a precedat implementarea diferitelor decupaje 
administrative în România.  

 
REFORMELE ADMINISTRATIVE ÎN  

ISTORIA ROMÂNIEI 
 

Contextul istoric şi social-politic al reformei 
administrative din 1925 

 
În perioada cuprinsă între Marea Unire (1 

decembrie 1918) până la votarea Legii pentru 
unificarea administrativă (14 iunie 1925), pe teritoriul 
României au funcţionat 4 regimuri administrative 
cuprinse într-un sistem global unic, care s-au 
apropiat tot mai mult ca urmare a măsurilor legis-
lative luate: 

- Regimul administrativ al Vechiului Regat al 
României (reglementat prin Legea pentru 
Consiliile judeţene din 2 aprilie 1894); 

- Regimul administrativ al Transilvaniei 
(reglementat prin Decretul privind instituirea 
conducerii serviciilor publice în Transilvania nr. 
3632 din 11 decembrie 1918); 

- Regimul administrativ al Basarabiei 
(reglementat prin Decretul privind instituirea 
conducerii serviciilor publice în Basarabia nr. 852 
din 9 aprilie 1918); 

- Regimul administrativ al Bucovinei 
(reglementat prin Decretul pentru administraţia Buco-
vinei nr. 3715 din 18 decembrie 1918). 

Realizate sub imperativul unor sisteme şi 
conjuncturi politice şi economice diferite, cele 
patru decupaje administrative prezentau 
caracteristici proprii, inducând la nivelul întregii 
ţări dezechilibre pronunţate, atât ca mărime 
teritorială şi demografică, cât şi în ceea ce 
priveşte forma, poziţia reşedinţei în cadrul 
judeţului sau gradul de accesibilitate. Astfel, în 
privinţa suprafeţei, judeţele din Bucovina erau de 
7–10 ori mai mici decât judeţele vecine din 
Basarabia sau decât unele judeţe din Transilvania 
şi Banat; chiar şi în Vechiul Regat se înregistrau 
diferenţieri semnificative între fostele ţinuturi ale 
Moldovei şi unele judeţe din Muntenia, Oltenia 
sau Dobrogea

4)
, după cum decupajul 

administrativ al Transilvaniei, constituit pe criterii 
etnice se caracteriza el însuşi prin mari disproporţii

5)
. 

Sarcinile prefecţilor şi a celorlaltor instituţii ale 
administraţiei locale erau astfel foarte diferite: 
dacă prefecţii din Bihor sau Caraş-Severin trebuiau 
să administreze peste 450000 locuitori, cei ai 
judeţelor din Bucovina aveau în administraţie o 
populaţie de peste 10 ori mai mică (Văşcăuţi 
doar 25 000 locuitori), adică de mărimea unui 
orăşel mijlociu, condus de un primar. La aceasta se 
adăugau diferenţe mari în ceea ce priveşte 
infrastructura de comunicaţie, fapt ce limita 
gradul de accesibilitate în zonele periferice ale 
unor judeţe. Dacă în mod normal judeţele mai 
mari ar fi trebuit să corespundă unor zone cu 
densităţi mari de căi de comunicaţie, care să 
asigure o circulaţie fluentă, deci o bună 
administrare, iar acolo unde reţelele feroviare sau 
rutiere lipseau sau aveau densităţi foarte reduse 
judeţele trebuiau să fie mai mici, situaţia din 
teren era inversă: Basarabia care se caracteriza 
printr-o infrastructură de comunicaţii foarte 
deficitară avea judeţe foarte mari, în vreme ce în 
Bucovina, unde reţeaua rutieră şi feroviară era bine 
dezvoltată, judeţele erau foarte mici (Meruţiu, 
1929). Dacă şi Basarabia ar fi fost organizată după 
mărimea judeţelor din Bucovina, ar fi trebuit să aibă 
nu 9, ci 49 de judeţe ! 

4) Judeţele Roman, Vaslui, Tutova, Fălciu sau 
Covurlui erau de 3-4 ori mai mici decât judeţe precum 
Ialomiţa, Tulcea, Constanta sau Dolj. 

5) Judeţul Braşov era, de exemplu, de 6 ori mai 
mic decât judeţul Hunedoara, judeţe   precum Caraş-
Severin, Arad, sau Bihor întreceau de 2–9 ori pe majo-
ritatea judeţelor Transilvaniei. 
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Pe de altă parte, unele judeţe precum 
Cojocna, Turda-Arieş, Suceava sau Tecuci aveau 
o formă foarte alungită, ce nu corespundea unei axe 
majore de circulaţie, fapt ce diminua considerabil 
eficienţa implemenetării deciziilor administrative în 
zonele marginale, cu un grad redus de accesibilitate. 
Unele reşedinţe de judeţ (Râmnicu Vâlcea, Piteşti) 
erau situate foarte aproape de limita structurilor 
administrative din care făceau parte, creind în 
extremităţile opuse reşedinţelor de judeţ, zone rurale 
nepolarizate sau foarte slab polarizate de acestea, 
ce gravitau spre reşedinţele judeţelor limitrofe. 
Configuraţia căilor de comunicaţie amplifica aceste 
disfuncţionalităţi, astfel că deplasările din arealele 
marginale judeţelor către reşedinţele acestora 
deveneau foarte anevoioase. 

Coabitarea românilor împreună cu 
populaţii de alte naţionalităţi în teritorii care 
fuseseră administrate de diferite capitale 
imperiale, a făcut ca populaţiile de aici să aibă, în 
ceea ce priveşte administraţia, concepţii total 
diferite faţă de tendinţele centraliste promovate 
în Vechiul Regat. În consecinţă, oamenii politici ai 
vremii, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale şi ai 
românilor din Transilvania, Basarabia, Bucovina şi 
din Cadrilater susţineau că cel mai optim cadru 
pentru realizarea coeziunii naţionale şi a unui 
climat de înţelegere şi toleranţă între populaţia 
majoritară şi cea minoritară ar fi o structură 
administrativă decentralizată, care să permită 
oamenilor din diferitele părţi ale ţării să-şi 
păstreze vechile instituţii care deosebeau cultura 
şi tradiţiile lor de cele ale regiunilor vecine. Ei 
considerau că nu se putea ajunge la o veritabilă 
unitate prin ignorarea deosebirilor dintre diferitele 
părţi ale teritoriului naţional care au evoluat sub 
sisteme politice diferite, sau depunând eforturi 
pentru a reduce totul la un sistem comun, scopul 
principal al guvernului fiind acela de a asigura 
unitatea prin diversitate. Această moştenire 
diferenţiată s-a reflectat şi în prima hartă 
administrativă a României Mari prin care au fost 
asociate structuri administrativ-teritoriale 
eterogene, ce au fost constituite şi au evoluat în 
sisteme politico-administrative diferite (Fig. 7). 

Iată de ce, în perioada interbelică, aproape 
toate partidele politice mai importante şi elitele 
ştiinţifice au întocmit proiecte de unificare 
administrativă, unele orientate în direcţia 
centralizării, altele bazate pe un regionalism 
administrativ fundamentat pe decentralizare şi 
autonomie locală. 
În acest context, a fost constituită o comisie 
alcătuită din 7 personalităţi ale vremii, oameni de 
ştiinţă şi reprezentanţi ai armatei

6)
 (trei fiind 

geografi: Simion Mehedinţi, Vintilă Mihăilescu şi 
Vasile Meruţiu), ce avea ca obiectiv realizarea 
unui decupaj administrativ optim, argumentat 
ştiinţific, dar care să ţină seama şi de propunerile 
venite din teritoriu. S-a optat iniţial pentru 
constituirea unor judeţe mari, care să cuprindă în 
medie 300 –  400 000 locuitori, cu suficiente 
resurse financiare, care să permită implementarea 
unei autonomii locale funcţionale. Pe această bază, 
comisia a propus un decupaj administrativ din 48 
de judeţe, urmând să fie desfiinţate prin contopire 
28 de judeţe, fapt ce a atras ample proteste din 
partea consiliilor locale. O a doua propunere a 
Comisiei, viza reducerea la 14 a numărului judeţelor 
desfiinţate. Şi de această dată, sub presiunea 
autorităţilor locale s-a renunţat la desfiinţarea 
unor judeţe, consfinţindu-se în final organizarea 
administrativă a teritoriului României în 71 de 
judeţe

7)
 (Fig. 8), ca urmare a desfiinţării prin 

contopire a 6 judeţe din Bucovina (Cotmani, Gura 
Humorului, Siret, Văşcăuţi, Vijniţa şi Zastavna) şi 
a divizării judeţului Caraş-Severin. Cu acest prilej, 
au fost reajustate şi unele limite dintre judeţe, cu 
precădere a celor din Transilvania, Banat, 
Basarabia şi Cadrilater.  

Deşi atenuate, contrastele se menţineau încă 
profunde, atât sub raport demografic (în vreme ce 
judeţul Ilfov, datorită Capitalei se apropia de 1 milion 
de locuitori, iar judeţe precum Timiş, Bihor, 
Prahova sau Dolj se apropiau sau chiar 
depăşeau 500 000 locuitori, altele se situau chiar 
sub plafonul a 100 000 locuitori (Făgăraş, 
Câmpulung), cât şi teritorial (între 1 309 km

2
 – jud. 

Suceava şi 8 626 km
2
 – jud. Timiş). Totodată, 

disfuncţionalităţile induse de poziţia periferică a 
reşedinţei unor judeţe (Râmnicu Vâlcea, Slatina, 
Piteşti, Miercurea Ciuc, Turnu Măgurele ş.a.) au 
fost menţinute prin păstrarea configuraţiei judeţelor, 
iar în cadrul noului judeţ Severin s-a optat pentru 
fixarea reşedinţei la Lugoj, foarte aproape de 
limita sa nord-vestică, fapt ce a determinat 
gravitarea comunelor din extremitatea sa sudică 
(Clisura Dunării) către Drobeta - Turnu Severin. 

6) Comisia constituită pentru elaborarea primu-
lui decupaj administrativ-teritorial unitar al României 
era constituită din: Simion Mehedinţi – preşedinte, 
Vintilă Mihăilescu – secretar general, Al. Crăsnaru, 
Vasile Meruţiu, colonelul Linteş, colonelul A. Vasilescu 
şi Al. Grigorescu – membri (Nistor, 2000, p. 116). 

7) Cele 71 de judeţe erau organizate în 429 plăşi, 
care cuprindeau 8 751 comune, 179 oraşe şi 15 981 
sate. 
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Judeţul constituia unitatea administrativă 
de bază, care coordona activitatea din teritoriu, 
consiliile judeţene fiind supuse direct autorităţilor 
centrale. Acestea dispuneau de personalitate 
juridică, fiind concepute ca relee de transmitere 
a puterii centrale către autorităţile locale. Se 
legifera astfel, în planul organizării administrativ-
teritoriale, programul politic sprijinit de politicienii 
din Vechiul Regat

8)
 bazat pe o centralizare 

excesivă, garanţie a unităţii şi siguranţei 
naţionale. Pentru eficientizarea activităţii de 
administraţie şi pentru o aplicare cât mai 
riguroasă şi uniformă a tutelei administrative, 

judeţele au fost grupate în circumscripţii 
administrative, cu rol executiv, fără personalitate 
juridică, conduse de inspectori generali 
administrativi. 

Existenţa unui număr foarte mare de 
judeţe diferite ca suprafaţă şi potenţial economic 
şi demografic a impus necesitatea asocierii 
acestora în vederea creerii unui cadru optim 
pentru o mai bună colaborare în ceea ce priveşte 
executarea, constituirea sau întreţinerea de lucrări 
şi instituţii cu caracter social, economic sau cultural. 
Prin urmare, asocierea judeţelor nu presupunea o 
comasare teritorială, ci crearea unui cadru juridic 

Fig.7 - Judeţele României  
(1918-1925)  

Fig. 8 - Judeţele României  
(1925-1940)  

8) Exponenţii acestui program politic au fost politicienii din guvernele conduse de Mareşalul Alexandru 
Averescu, precum şi cei din guvernele liberale conduse de Ion I. C. Brătianu (19 ianuarie 1922 - 30 martie 1926 şi 21 
- 24 noiembrie 1927) şi Vintilă I. C. Brătianu (24 noiembrie 1927 - 10 noiembrie 1928).  
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şi instituţional adecvat pentru realizarea unor 
scopuri bine determinate. Aceasta s-a concretizat în 
perioada interbelică prin constituirea succesivă a 
unor structuri administrative de nivel 

macroregional, rezultate prin agregarea 
judeţelor: directoratele ministeriale (1929-1931) 
şi ţinuturile (1938-1940) (Fig. 9 - 10). 

Fig.9 - Directoratele ministeriale (1929-1931) 

Fig.10 - Ţinuturile (1938-1940) 

Directoratele ministeriale, parţial suprapuse 
provinciilor istorice, ţineau seamă atât de factorul 
etnic cât şi de relaţiile tradiţionale stabilite la 
nivelul sistemului urban (includerea judeţului 
Covurlui alături de judeţele din Muntenia se baza 
pe nucleul de polarizare Galaţi - Brăila; asocierea 

judeţelor din Crişana cu cele din Banat se baza 
pe legăturile istorice statornicite între oraşele din 
vestul ţării etc.). 

Acest decupaj administrativ realizat la 
iniţiativa şi conform programului politic al  
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Partidului Naţional Ţărănesc a avut un caracter 
efemer, rămânând neschimbat mai puţin de doi 
ani, cât timp partidul care l-a iniţiat a deţinut 
controlul asupra guvernului. Guvernul liberal care l-
a succedat la putere a desfiinţat structurile 
administrative create cu puţin timp înainte, 
considerând că acestea ar fi fost contrare 
intereselor naţionale şi ar fi ameninţat unitatea 
statului. 

Ultima reformă administrativă a României 
interbelice a avut loc după urcarea pe tron a regelui 
Carol al II-lea, fiind consfinţită prin legea 
administativă din 14 august 1938. Aceasta a constat 
în asocierea judeţelor în cadrul unor noi structuri 
macroteritoriale: ţinuturile.   
 Delimitarea ţinuturilor nu mai ţinea cont de 
specificiatea provinciilor istorice, ci pornea de la 
premisa că acestea trebuiau să constituie „entităţi 
geografice şi economice bine definite, punând 
laolaltă pe locuitorii înfrăţiţi ai României noi, după 
nevoile reale ale lor, după aşezarea geografică 
firească, după căile de comunicaţie, după 
caracterul comun al vieţii economice, după resursele 
de care dispun”

9)
.  

Delimitarea unora dintre acestea este 
discutabilă chiar şi în condiţiile economico-sociale de 
atunci, sugerând mai curând un caracter arbitrar, 
decât o reală complementaritate a potenţialului 
economic şi o omogenitate a gradului de 
accesibilitate. Limitele ţinuturilor se suprapuneau 
în unele cazuri peste areale de maximă 
concentrare demografică, perturbând sistemele 
de aşezări constituite de-a lungul timpului, ca 
răspuns la factorii obiectivi, de mediu (limita 
dintre ţinuturile Mureş şi Someş, cea dintre 
ţinuturile Prut şi Dunărea de Jos, Prut şi Nistru, 
sau cea care diviza Dobrogea). Logica creerii 
ţinuturilor avea la bază o mai bună gospodărire a 
colectivităţilor locale şi deconcentrarea 
instituţiilor statului prin preluarea acestora de 
către un guvernator local, numit de puterea 
centrală. Judeţele îşi pierdeau personalitatea 
juridică pe care au avut-o între 1864 şi 1938, 
devenind „circumscripţiuni de control şi de 
desconcentrare a administraţiei generale”

10)
 

(Oroveanu, 1986). Pierderea în 1940, în 
contextual celui de-al Doilea Război Mondial, a 
unor importante suprafeţe din teritoriul României 
(Basarabia, Bucovina de Nord, Transilvania de 
Nord şi Cadrilaterul) a impus desfiinţarea 
nivelului administrativ superior, concomitent cu 
micşorarea numărului de judeţe de la 71 la 58, 
reorganizate la rândul lor în 1950. 

 
Contextul istoric şi social-politic al reformei 

administrative din 1950 
 
Ajungerea la putere la 6 martie 1945, a 

primului guvern politic condus de comunişti de 
orientare pro-sovietică, a atras ample mutaţii şi în 
domeniul organizării administrativ- teritoriale. 
Acestea nu au constituit însă o prioritate 
imediată, constituţia din 1948 menţinând vechile 
judeţe. Această organizare, extrem de centralizată, 
se dovedea utilă pentru înăbuşirea oricărei forme de 
rezistenţă politică venită din partea reprezentanţilor 
vechilor partide, dar şi pentru impunerea la nivelul 
populaţiei a unor măsuri politice nepopulare (Helin, 
1967). 

 Primul pas către o nouă reformă 
administrativă a fost făcut la 15 ianuarie 1949 
prin adoptarea legii 17 destinată să 
reglementeze statutul unităţilor administrative şi 
să pregătească o nouă organizare administrativ-
teritorială. Scopul declarat al acestui demers viza 
îmbunătăţirea bazei economice a unităţilor 
administrativ-teritoriale pentru implementarea la 
nivel local, a  economiei planificate (Oroveanu, 
1986).  

În directivele cuprinse în Hotărârea 
comună a Comitetului Central al PCR şi a 
Consiliului de Miniştri din 23 iulie 1950 au fost 
enunţate „principiile călăuzitoare privind efectuarea 
organizării teritoriale” pentru a corespunde 
„cerinţelor locale şi sarcinilor pe care puterea de 
stat locală era chemată să le îndeplinească”. Era 
astfel consfinţită, la nivel guvernamental, 
subordonarea politică a structurilor administrativ-
teritoriale. Aceste principii generale aveau să-şi 
găsească concretizarea la nivel teritorial, prin 
adoptarea Legii 5 din 8 septembrie 1950, prin 
care teritoriul României era divizat în 28 regiuni 
organizate, după modelul organizării 
administrativ-teritoriale sovietice, în 177 raioane şi 
4 052 comune. Acestea nu mai erau delimitate după 
criteriul specificităţii geografice şi istorice, ca în 
1929, ci pe criteriul „complexităţii social-
economice”, fiind considerate „unităţi 
administrative pe care se sprijineau direct 
organele centrale de stat în înfăptuirea politicii 
partidului şi statului” (Ibidem).  

Configuraţia lor nu amintea nimic din cea 
a fostelor judeţe, sprijinindu-se în mare parte pe 
barierele naturale, reprezentate de arcul Carpatic şi 
Dunăre. În plus, crearea unor unităţi 
administrative cu suprafeţe duble faţă de vechile  

9) După Armand Călinescu (1938), Spiritul noului regim administrativ, în Enciclopedia României, II, p. 4. 
10) Judeţele şi-au recăpătat personalitatea juridică prin Legea 577 din 22 septembrie 1940. 
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Fig.11 - Regiunile României (1950-1952) 

judeţe se sprijinea pe raţiunea subordonării 
regiunilor agricole marilor centre urbane, prin 
realizarea unui complex agro-industrial integrat, 
întărindu-se astfel influenţa proletariatului asupra 
ţărănimii, mai reticentă la „reformele” impuse de 
clasa politică comunistă (Fig. 11). 

Dacă România mai cunoscuse organizarea pe 
regiuni şi în sistemele administrative interbelice, fie 
sub forma directoratelor ministeriale, fie sub cea a 
ţinuturilor, raioanele constituiau structuri 
administrativ-teritoriale în întregime noi, rezultat 
al „importului” sovietic. Acestea erau definite ca 
fiind „unităţi teritoriale operative din punct de vedere 
economic, politic şi administrativ, alcătuite din 
oraşe de subordonare raională şi comune

11)
”, 

având în medie o suprafaţă dublă faţă de cea a 
plaselor, în locul cărora au fost create.  

Crearea unor diviziuni administrative de 
mari dimensiuni

12)
 a condus la diminuarea 

considerabi lă a numărului centrelor 
administrative, fapt ce a determinat orientarea 
investiţiilor cu precădere către acestea. In 
consecinţă, exceptând oraşele reşedinţă de 
regiune care s-au caracterizat prin creşteri medii 

superioare valorii de 50% (cu excepţia oraşului 
Bucureşti), celelalte categorii de oraşe au fost 
situate în majoritate sub aceste creşteri. Dintre 
fostele reşedinţe de judeţ se constată câteva 
abateri pozitive de la această regulă, chiar mai 
evidente decât grupa celor care au devenit 
reşedinţe de judeţ în anul 1968. Acestea au fost 
provocate de înfiinţarea unor mari combinate 
industriale care au atras într-un timp record un 
număr mare de persoane (Blaj-168%, ca urmare a 
intrării în funcţiune a Combinatului de prelucrare a 
lemnului, Făgăraş-146% şi Turnu Măgurele-
123,8%, prin construirea combinatelor de 
îngrăşăminte chimice în oraşele respective). Cele 
mai reduse creşteri au fost semnalate în cazul 
oraşelor Dorohoi şi Râmnicu Sărat, ambele cu 
funcţie agricolă în perioada respectivă (Ianoş, 
Tălângă, 1994). 

Delimitate după criterii economice, după 
modelul oblast-urilor sovietice, cele 28 regiuni    
s-au dovedit curând a forma o structură mult prea 
fragmentată, incapabilă să răspundă cerinţelor 
politice ale momentului. Ele nu au putut să 
supravieţuiască constituţiei din 24 septembrie  

11) În articolul 7 din Legea 5 / 1950. 
12) Suprafaţa regiunilor era, în medie, dublă faţă de cea a judeţelor desfiinţate. 
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1952, ce copia într-o măsură şi mai mare decât 
cea din 1948, modelul sovietic. Dispoziţiile 
constituţionale au fost amplificate prin decretul 331 
din 29 septembrie 1952, prin care se impunea o 
nouă organizare administrativ-teritorială prin care 
dispăreau prin contopire 12 regiuni: Botoşani, 
Buzău, Dolj, Gorj, Ialomiţa, Mureş, Putna, Rodna, 
Severin, Sibiu, Teleorman şi Vâlcea, înfiinţându-se 
în schimb, alte două: regiunea Craiova, prin 
comasarea regiunilor Dolj şi Gorj şi Regiunea 
Autonomă Maghiară, după modelul oblast-urilor 
autonome ale URSS, prin unificarea teritoriilor 
locuite de secuii din Covasna, Harghita şi Mureş. 
Unificarea regiunii Argeş cu regiunea Vâlcea, a dat 
naştere regiunii Piteşti; din regiunea Prahova şi 
regiunea Buzău s-a format regiunea Ploieşti; 
regiunea Severin a dispărut prin înglobarea sa în 
regiunea Timişoara; regiunea Putna a fost 
înglobată în regiunea Bârlad etc. Consecinţele 
au fost mărirea considerabilă a suprafeţei 
regiunilor şi dispariţia de pe harta administrativă 
a ţării a unor vechi denumiri româneşti, intrate de 
secole în conşt i in ţa populaţ ie i  ş i 
depersonalizarea sa prin înlocuirea acestora cu 

numele oraşelor reşedinţă sau cu nume de 
„import” (Stalin) (Fig.12). 

Motivele invocate pentru acest demers erau 
pe de o parte de natură economică (constituirea 
unor regiuni mai mari şi mai puternice, capabile 
să atingă mai uşor un grad avansat de 
specializare economică), iar pe de altă parte de 
natură administrativă (regiuni mai mari şi mai uşor 
de administrat în raport cu autorităţile puterii 
centrale). Însă nici aceste regiuni nu s-au dovedit 
suficient de mari fapt pentru care în 1956 au fost 
desfiinţate alte două regiuni: Arad şi Bârlad

13)
.  

Totodată, au fost aduse şi unele modificări 
vechilor configuraţii prin trecerea unor raioane de 
la o regiune la alta (Fig. 13). 

După retragerea trupelor sovietice din 
România în 1958, ca urmare a politicii duse de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej de reorientare către 
valorile naţionale, vechile denumiri româneşti au 
reapărut pe harta administrativă a ţării

14)
. Se 

trecea astfel de la etapa comunismului sovietic, 
caracterizat prin uniformitate stalinistă şi 
respingerea trecutului datorită caracterului său 
„burghez”, la etapa comunismului naţionalist, în 

13) Desfiinţarea Regiunii Arad s-a făcut prin trecerea raioanelor Chişineu-Criş, Ineu şi Gurahonţ la 
Regiunea Oradea şi a raioanelor Sânnicolau Mare, Arad şi Lipova la Regiunea Timişoara; Regiunea Bârlad s-a 
desfiinţat prin trecerea raioanelor Bârlad şi Murgeni la regiunea Iaşi; a raioanelor Răchitoasa şi Adjud la 
regiunea Bacău şi a raioanelor Năruja, Panciu, Focşani şi Tecuci, la regiunea Galaţi. 

14) Regiunea Baia Mare a capătat numele de Maramureş, regiunea Oradea a devenit regiunea Crişana; 
regiunea Craiova s-a „transformat” în regiunea Oltenia; regiunea Piteşti în regiunea Argeş; regiunea Stalin în regiunea 
Braşov, regiunea Constanţa în regiunea Dobrogea, iar Regiunii Autonome Maghiare i s-a alăturat şi numele de 
„Mureş”. 

Fig. 12 - Regiunile României (1952-1956)  
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care trecutul era respectat datorită încărcăturii 
sale naţionale, respingându-se modelul cultural 
ruso-sovietic, de inspiraţie stalinistă. Tot în 1958 
a fost organizat litoralul de interes balnear al 
Mării Negre într-o singură unitate administrativ-
teritorială cu rang de regiune. 

După alţi doi ani, la sfârşitul anului 1960
15)

, a 
avut loc o nouă reformă administrativă prin care a 
fost modificată structura şi configuraţia celor 16 
regiuni, ca urmare a desfiinţării sau trecerii unor 
raioane de la o regiune la alta (Fig. 14). Principalele 
areale vizate au fost Regiunea Autonomă 
Maghiară, prin trecerea raioanelor sudice (Sfântu 
Gheorghe şi Târgu Secuiesc) la regiunea 
Braşov, primind în schimb raioanele Luduş (de la 
regiunea Cluj) şi Târnăveni (de la regiunea 
Braşov) şi estul Munteniei, prin trecerea raionului 
Feteşti de la regiunea Dobrogea la regiunea 
Bucureşti şi a raionului Măcin de la regiunea 
Galaţi la regiunea Dobrogea, Dunărea devenind 
astfel limita vestică a Dobrogei şi din punct de 
vedere administrativ. 

În ultima sa perioadă (1961-1968), 
organizarea administrativă pe regiuni şi raioane s-a 
caracterizat printr-o relativă stabilitate, acumulându
-se probabil tensiunile care au condus la înlocuirea 
sa prin Legea 2 din 1968.  

 

Contextul istoric şi social-politic al reformei 
administrative din 1968 

 
Instituirea arbitrară a unui model de 

organizare administrativă împrumutat din exterior, 
fără a se ţine seama de particularităţile concrete 
ale spaţiului românesc, de legăturile tradiţionale 
dintre părţile sale componente, ci doar de 
subordonarea cât mai eficientă a acestora 
autorităţilor politice centrale a condus la repetate 
„reajustări administrative”, în fapt „peticiri” pe o 
structură hibridă, neviabilă. Aceasta a fost 
menţinută însă artificial, ca urmare a sovietizării 
întregii vieţi culturale, economice şi sociale a ţării. 
Evenimentele politice ce au marcat fostul Bloc 
Comunist în deceniile VI-VII, concretizate în 
special prin tulburările sociale din Ungaria (1956) şi 
prin schimbările politice din Cehoslovacia de la 
începutul anului 1968 ce au prefaţat „Primăvara 
de la Praga”, corelate cu retragerea armatelor 
sovietice din România (1958), au contribuit la 
distanţarea politicii Bucureştiului faţă de 
Moscova şi la orientarea sa către valorile 
naţionale.  

In acest context au fost create premisele unei 
noi organizări administrativ-teritoriale a ţării care a 
devenit efectivă prin adoptarea, la 17 februarie 
1968 a legii privind organizarea administrativă a 
teritoriului R.S. România. Aceasta reglementa 
organizarea teritoriului României pe baza a două  

Fig.13 - Regiunile României (1956-1960) 

15) Prin Legea 3 din 27 decembrie 1960. 
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verigi: judeţul la nivelul superior, respectiv oraşul 
şi comuna la cel inferior.  

Judeţele (39, faţă de cele 58 desfiinţate în 
1950)

16)
 au fost constituite pe fundamentul 

judeţelor interbelice, inspirate la rândul lor după 
modelul departamentelor franceze. Era astfel 
reintrodus sistemul departamental de administraţie 
publică, caracterizat prin două paliere administrative 
şi printr-o intensă fragmentare atât la nivelul 
superior (39 judeţe, faţă de 16 regiuni), cât şi la 
cel inferior (125 comune, faţă de 15 raioane)

17) 
.  

Scopul acestui demers viza o subordonare 
mai eficientă a autorităţilor locale faţă de cele 
centrale, prin eliminarea verigilor intermediare 
care generau paralelisme de atribuţii şi 
competenţe.  

Dacă regiunile din 1950 se bazau pe 
criteriul omogenităţii potenţialului economic, 
judeţele create în 1968 se doreau a fi structuri 
funcţionale, înglobând în teritoriul lor unităţi de relief 

diferite, cu resurse şi potenţial variat care generau o 
complementaritate economică (Argeş, Dâmboviţa, 
Buzău, Prahova, Vrancea, Gorj, Bihor, Timiş, 
Maramureş, Satu Mare etc.). Chiar şi judeţele cu 
un relief aparent uniform, cum sunt cele din 
câmpie, prin varietatea microformelor, prin asocierea 
luncilor şi a celor două bălţi ale Dunării induceau, cel 
puţin teoretic, o structură şi un potenţial diferenţiat 
de utilizare (Stahl, 1969).  

Ca suprafaţă acestea nu mai variau atât 
de mult (raportul dintre extreme: Timiş şi Covasna 
reducându-se la 2,37 faţă de 6,6 la judeţele 
interbelice), însă în privinţa numărului de comune 
aflate în componenţa lor diferenţa dintre extreme 
era semnificativă: 33 comune în jud. Covasna faţă de 
125 în Ilfov. Supradimensionarea judeţului Ilfov, 
gândită în funcţie de aria de polarizare a 
Capitalei s-a dovedit în final neviabilă, fiind 
înlăturată prin reorganizarea sa din 1981.  

Fig.14 - Regiunile României (1960-1968) 

16) Nu s-au mai regăsit pe harta administrativă din 1968, vechile judeţe Câmpulung, Rădăuţi şi Baia 
(înglobate în judeţul Suceava); Ciuc şi Odorhei (desfiinţate prin crearea judeţului Harghita), Caraş şi Severin 
(unite într-un singur judeţ), Turda, Târnava Mare, Târnava Mică şi Făgăraş (incluse în judeţele Alba, Mureş, 
Sibiu şi Braşov), Someş (inclus în judeţele Cluj şi Maramureş), Dorohoi (inclus în judeţul Botoşani), Roman 
(inclus în judeţul Neamţ), Tutova şi Fălciu (incluse în judeţul Vaslui), Tecuci (împărţit între judeţele Galaţi şi 
Bacău), Râmnicu Sărat (inclus în Vrancea şi Bacău), Muscel (inclus în judeţul Argeş), Romanaţi (în Olt) şi 
Vlaşca (inclus în Ilfov). 

17) Dacă în 1961 cele mai fragmentate regiuni (Bucureşti şi Oltenia) aveau fiecare câte 15 raioane, 
după reorganizarea administrativă din 1968, prin desfiinţarea nivelului intermediar, judeţul cel mai fragmentat 
era Ilfov, cu 125 comune. 
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Centralitatea a stat la baza raţiunii 
investirii cu funcţie administrativă a unor oraşe 
mici, puţin dezvoltate economic, în care ulterior s-a 
investit mult pentru a le justifica rolul de centre 
coordonatoare şi nuclee polarizatoare pentru 
sistemele de aşezări constituite la nivel judeţean  
(Vaslui, Slobozia, Alexandria, Zalău, Miercurea 
Ciuc, Slatina ş.a.). Aceste măsuri au generat însă 
alte dezechilibre: pe lângă o dinamică stagnantă, 
adesea chiar regresivă a centrelor urbane care 
nu şi-au mai recăpătat funcţia administrativă, s-
au produs şi unele disfuncţionalităţi la nivel 
macroteritorial (de exemplu, prin plasarea 
reşedinţei de judeţ la Vaslui, aria de polarizare a 
Bârladului s-a diminuat considerabil, aşezările 
din nordul judeţului Galaţi gravitând forţat către 
municipiul Galaţi, aflat la o distanţă mai mare). 

 
EXPERIENŢE EUROPENE 

 
Reforma administrativă din Polonia, un model 

pentru România ?  
  
Comparabilă ca suprafaţă, mărime 

demografică şi cu un parcurs istoric relativ 
similar în ultimele şapte decenii, Polonia a fost 
deseori luată ca model pentru reformarea 
structurilor administrative din România.  

Reforma administrativă din Polonia 
(1999), a avut ca rezultat reducerea numărului 
de voievodate, ca structuri administrative de 
nivel superior, de la 49 la 16, revenindu-se, cu 

unele excepţii, la decupajul administrativ existent 
între 1950 şi 1975. Reforma administrativă din 1950 
a structurat teritoriul polonez în 17 voievodate, ca 
unităţi administrative de nivel regional, 280 
powiat (unităţi de nivel subregional) şi 2 985 
gmina (comune) ca structuri administrative de 
nivel local. Remanierile ulterioare ale nivelului 
local au menţinut sistemul regional de 
administraţie, desfiinţat în 1975 când a fost 
suprimat nivelul intermediar, fragmentându-se 
cel superior prin mărirea la 49 a numărului 
voievodatelor (Heffner, 1993).  

Disfuncţionalităţile generate de acest 
decupaj au fost în parte corectate la scurt timp 
după schimbările revoluţionare din 1989, prin 
constituirea unui nivel administrativ intermediar, 
sub forma a 254 „rejon”. La nivel superior însă, 
fragmentarea a fost menţinută prin păstrarea 
celor 49 voievodate, în discordanţă cu modelul 
regiuni lor  europene. Ultima reformă 
administrativă poloneză a fost precedată de 
propunerea şi dezbaterea publică a cel puţin 12 
decupaje administrative, unele dintre acestea fiind 
reproduse în Fig. 15 : a – h. 

Prin desfiinţarea a 33 voievodate, 
suprafaţa medie a unei structuri administrative de 
nivel regional s-a mărit de peste 3 ori: de la 6 381 
km

2
 la 19 542 km

2
. Oraşele care şi-au pierdut 

statutul de centru de voievodat şi-au menţinut 
totuşi funcţia administrativă prin constituirea unor 
comitate urbane incluse ca enclave în cele  

 

 a : Eberhardt, 1990                b : Jozwik, 1991               c : Kowalczyk, 1993               d : Kostarczyk, 1993                        

 e : Kolodziejski, 1995         f : Kolodziejki, Stasiak,         g : Otremba, 1997            h : Wysocka, Kosinski, 
    1996              1998 

Fig.14 (a – h) - Propuneri ce au stat la baza reformei administrative din Polonia (1999) 
Sursa: Miszczuk, 2003.  
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rurale, prevenindu-se astfel declinul lor, ca urmare a 
pierderii funcţiei administrative. 

 
MACROREGIUNI PE BAZA 

FUNCŢIONALITĂŢII TERITORIULUI
18)

 
 

Argument 
 

Evoluţia sistemului urban românesc în ultimii 50 
de ani a determinat mutaţii ample la nivelul 
relaţiilor dintre aşezările umane prin orientarea 
preferenţială a investiţiilor spre anumite centre 
urbane (într-o primă fază spre reşedinţele de 
regiuni, iar după 1968 spre noile reşedinţe de 
judeţ), fapt ce a contribuit la o redimensionare a 
zonelor de influenţă urbană.    
  La nivel macroteritorial, pentru 
simplificarea implementării politicilor de dezvoltare 
regională, s-a impus necesitatea identificării 
unităţilor administrative limitrofe cu profiluri 
economico-sociale asemănătoare şi gruparea 
acestora în provincii istorice, bine individualizate în 
decursul timpului pe baza tradiţiilor, 
complementarităţilor economico-sociale şi a 
patrimoniului cultural şi spiritual comun. 
Funcţionalitatea acestora este proiectată în 
psihologia locuitorilor; regiunea devine astfel 
spaţiu mental, spaţiu de raportare a identităţii 
locuitorilor, al comuniunii dintre om şi mediul său 
de viaţă, element fundamental în durabilitatea 
oricărei structuri spaţiale. Spaţiile mentale sunt în 
acelaşi timp spaţii funcţionale, dar şi spaţii de 
omogenitate etnică şi culturală; spaţii structurate de 
jos în sus, pe baza relaţiilor dintre colectivităţile 
locale.  Regiunile europene sunt, în cea mai 
mare parte a lor, spaţii mentale constituite în 
decursul unui îndelungat proces istoric, identitatea 
regională a locuitorilor fiind, în unele cazuri, mai 
puternică decât cea naţională (cazul Flandrei şi 
Valoniei în Belgia, al landurilor germane şi 
austriece, al regiunilor italiene şi franceze sau al 
comunităţilor autonome spaniole). De aceea, 
considerăm că regiunile care au ajuns la stadiul 
de spaţii mentale sunt cele mai viabile pentru a fi 
investite cu statut administrativ. Teritoriul 
românesc este structurat în trei tipuri de spaţii 
mentale, corespunzătoare a trei nivele spaţiale 
distincte: macroteritorial (provinciile istorice), 
mezoteritorial („ţările” istorice) şi microteritorial, 
asociat localităţii de origine a individului. Iată de 
ce, prin prezentul demers se propune un decupaj 

administrativ după un sistem regional, pe baza 
provinciilor istorice, ce corespund unor spaţii 
mentale puternic individualizate, cu relaţii funcţionale 
(infrastructură şi sisteme de interacţiune umană) 
bine individualizate, al căror rol ar trebui 
amplificat. Nivelul inferior ar urma să fie 
reprezentat de cel judeţean şi în unele cazuri, de 
cel subdepartamental, similar plaselor interbelice. 

  
Metodologia regionării 

 
Pentru stabilirea configuraţiei decupajului 

administrativ propus, s-a avut în vedere 
parcurgerea a trei etape distincte: 

I. Identificarea centrelor de convergenţă 
regională şi locală capabile de a fi investite cu 
funcţie administrativă, pe nivele ierarhice, în funcţie 
potenţialul lor de polarizare

19)
. Selectarea acestora a 

fost realizată pe baza antecedentelor istorice şi a 
poziţiei lor în sistemul urban, fiind individualizate 
4 eşantioane (E1 - E4):    

E1 – foste reşedinţe de regiune, între 1950 
şi 1968, fiind excluse oraşele care      şi-au 
pierdut acest statut în 1952 şi 1956. Este 
categoria de centre urbane care şi-au păstrat 
continuu, pe tot parcursul secolului al XX-lea, 
funcţia de centre administrative de prim rang; 

E2 – reşedinţe de judeţ actuale, investite 
sau reinvestite cu acest statut prin reorganizarea 
administrativă din 1968. Majoritatea acestora au 
fost centre administrative şi în perioada 
interbelică, unele fiind şi reşedinţe de regiune 
între 1950-1952 şi chiar între 1952-1956 (Arad şi 
Bârlad). Toate însă şi-au pierdut între 1956 şi 
1968 statutul de centre administrative regionale 
sau departamentale, cu repercusiuni negative 
asupra dinamicii lor economico-sociale; 

E3 – foste reşedinţe de judeţ între 1925 şi 
1950, care nu au mai fost reinvestite ulterior cu 
acest statut. Pentru cea mai mare parte a lor, 
consecinţa a constat într-o evoluţie stagnantă, 
adesea chiar regresivă, în pofida încercărilor de 
reabilitare prin investirea cu statut de municipiu, 
sau / şi prin localizarea preferenţială a unor 
investiţii industriale, ce a determinat dezechilibre la 
nivelul ecosistemelor urbane respective; 

E4 – potenţiale centre administrative de 
nivel local, oraşe a căror potenţial actual le poate 
permite să-şi oficializeze şi din punct de vedere 
administrativ rolul de centre de convergenţă 
locală. Sunt în general centre urbane cu peste  

18) Această propunere de optimizare a organizării administrative-teritoriale a României a fost făcută de 
autor încă din anul 2000 şi îmbunătăţită ulterior prin studii succesive (2004, 2006, 2008, 2011 – vezi 
bibliografia). 

19) Evaluarea potenţialului de polarizare s-a făcut ţinându-se seama de trei categorii de potenţial: 
demografic, economic şi de poziţie. 
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30 000 locuitori, declarate municipii după 1990, 
cu unele excepţii, care prin potenţialul lor de 
poziţie (situate în arii depresionare, în zone 
profund rurale sau cu un grad redus de 
accesibilitate - Sulina, Calafat, Brad, Vatra 
Dornei, Urziceni ş.a.) pot constitui nuclee de 
polarizare pentru mari suprafeţe. Dintre acestea 
au fost înlăturate centrele urbane cu potenţial de 
poziţie restrictiv, situate în apropierea unor centre de 
polarizare regională sau locală (Mangalia, Câmpia 
Turzii, Aiud, Orăştie, Năvodari, Mioveni ş.a.). 

II. Stabilirea ariilor de polarizare ale centrelor 
urbane selectate, pe baza distanţelor rutiere şi 
feroviare dintre acestea şi aşezările limitrofe. În 
cazul în care legătura se realizează prin mai 
multe variante, au fost avute în vedere distanţele pe 
căile de acces de categorie superioară. S-a ţinut 
seama, indirect şi de favorabilităţile şi restricţiile 
naturale (configuraţia reliefului şi dispunerea reţelei 
hidrografice), ce determină configuraţia reţelelor de 
comunicaţie. În funcţie de distanţa faţă de nucleul 
urban polarizator, actualele unităţi administrative 
(comune şi oraşe) au fost grupate astfel:  

- situate în imediata vecinătate a centrului 
urban polarizator (sub 10 km), majoritatea acestora 
fiind foste comune suburbane; 
- unităţi administrative intens polarizate (sub 25 km 
distanţă faţă de centrul urban polarizator), gradul de 
polarizare fiind dependent de potenţialul de 
polarizare al acestuia;  

- unităţi administrative cu grad mediu de 
polarizare (între 25 şi 50 km distanţă de nucleul 
polarizator), categorie în care se înscriu majoritatea 
aşezărilor rurale şi a oraşelor mici, în cadrul acestora 
apărând nuclee de polarizare locală secundară;  

- unităţi administrative slab polarizate, 
situate la peste 50 km distanţă faţă de nucleul 
urban polarizator, ce definesc ariile profund rurale, 
de polarizare difuză. 

Pe această bază fost individualizate 14 
areale de polarizare difuză în raport de potenţialele 
centre administrative: Câmpia Brăilei, Munţii 
Măcinului şi Podişul Casimcei, Dobrogea de sud (la 
sud de Valea Casimcei), Bărăganul ialomiţean, 
Câmpia Găvanu – Burdea, Sudul şi vestul 
Câmpiei Olteniei şi Piemontul Getic, Munţii Locvei 
şi Munţii Almăjului, Vestul Câmpiei Timişului, Sudul 
Câmpiei Timişului, Munţii Apuseni şi Câmpia 
Crişurilor, Jumătatea nordică a Carpaţilor 
Orientali, Jumătatea estică şi sudică a Câmpiei 
Moldovei, Colinele Tutovei şi partea vestică a 
Podişului Central Moldovenesc, Carpaţii şi 
Subcarpaţii de Curbură, Podişul şi Câmpia 
Covurluiului. Pentru a se realiza o evaluare cât 
mai aproape de situaţia reală a zonelor de 

influenţă a potenţialelor centre administrative, 
decupajul rezultat pe baza distanţelor rutiere a fost 
corelat cu gradul de accesibilitate la reţeaua 
feroviară. Dat fiind faptul că unele dintre oraşele 
selectate ca potenţiale centre administrative sunt 
situate în ariile periferice actualelor judeţe (mai 
ales cele din eşantioanele E3 şi E4), zonele lor de 
influenţă transced limitele structurilor 
administrative actuale. 

III. Cuantificarea relaţiilor existente între 
centrele urbane considerate viabile pentru a fi 
investite cu funcţie administrativă (eşantioanele E1–E4). 
Au fost individualizate trei tipuri de relaţii: 
subordonare, competiţie şi indiferenţă, pe baza 
cărora structurile teritoriale rezultate pe baza ariilor de 
polarizare ale acestora au fost ierarhizate pe nivele 
administrative. Astfel, relaţiile de subordonare de la 
nivelul centrelor urbane au determinat relaţii de 
integrare la nivelul structurilor teritoriale polarizate, 
acestea generând nivele administrative inferioare 
(judeţene şi, în unele cazuri subjudeţene), iar cele de 
competiţie şi indiferenţă, relaţii de fragmentare, 
conturând limitele dintre structurile administrative 
de nivel superior (regional) (Fig.16). 

 
Analiza regională a decupajului propus 

 
Pentru o analiză macroteritorială a 

decupajului administrativ propus, am luat ca 
bază de pornire regiunile istorice, structuri 
teritoriale care s-au conturat cel mai bine de-a 
lungul timpului ca spaţii omogene funcţional, dar 
şi ca spaţii mentale şi spaţii percepute (Cocean, 
2002). Pe fundamentul acestora, pornind de la 
relaţiile stabilite la nivelul sistemelor regionale de 
aşezări şi de la distanţele rutiere dintre centrele 
comunale şi nucleele de polarizare locală au fost 
individualizate 10 structuri macroregionale pe 
care le-am considerat viabile pentru a fi investite 
cu statut administrativ de nivel regional (NUTS 
II). 

Pentru spaţiul reunit al Moldovei şi Bucovinei, 
centrele de convergenţă regională sunt Iaşi şi 
Galaţi. Alte două oraşe foste reşedinţe de regiuni 
(Bacău şi Suceava), pot constitui, datorită 
potenţialului lor de poziţie, centre coordonatoare 
de echilibru, capabile să preia funcţiile celor 
două nuclee regionale, dispuse periferic, şi de a 
le redistribui în teritoriu. 

Nordul regiunii se caracterizează printr-o 
fragmentare intensă generată de numeroasele 
oraşe foste reşedinţe administrative între 1925 şi 
1950, care îşi revendică reinvestirea cu acest statut: 
Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc şi Fălticeni în 
judeţul Suceava şi Dorohoi în judeţul Botoşani.  
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Subordonarea care se manifestă astăzi între 
aceste oraşe şi actualele centre administrative necesită 
constituirea unor unităţi administrative de nivel 
subdepartamental, care să includă spaţiul rural 
polarizat de acestea. Elementul central în 
structurarea spaţială, pentru această zonă, este 
dat de binomul urban Suceava-Botoşani, aflat în 
relaţie de complementaritate funcţională, spre 
care gravitează sistemele locale de aşezări 
umane. Prin urmare, am considerat oportună 
constituirea unei structuri administrative 
macroregionale care să reunească sistemele de 
aşezări polarizate de cele două nuclee urbane. 
La nivel departamental, Vatra Dornei şi 
comunele din Depresiunea Dornelor şi din zona 
montană limitrofă acesteia gravitează către 
Câmpulung Moldovenesc, tendinţa fiind de a îngloba 
acest areal într-o structură administrativă montană 
subordonată Câmpulungului. 

Similar, pentru spaţ iul central -

moldovenesc, relaţiile existente între Roman şi 
Paşcani necesită înglobarea spaţiului rural 
polarizat de Paşcani într-o structură 
administrativă coordonată de Roman, iar spaţiul 
rural polarizat de Oneşti, într-o structură de nivel 
subdepartamental, coordonată de Bacău. Pe 
teritoriul actualului judeţ Vaslui, pe lângă reşedinţă, 
alte două municipii foste reşedinţe de judeţ îşi 
revendică reinvestirea cu această funcţie: Bârlad 
şi Huşi. Relaţia de competiţie existentă între 
Bârlad şi Vaslui, asociată cu poziţia periferică a 
municipiului Bârlad în cadrul judeţului, determină 
atracţia în zona sa de influenţă a aşezărilor 
rurale din nordul judeţului Galaţi, justificând 
constituirea unei noi unităţi administrative de nivel 
judeţean (Tutova) coordonată de Bârlad. Prin 
contrast, municipiul Huşi este subordonat net 
Vasluiului, iar poziţia sa marginală, aproape de 
frontieră şi pe o cale secundară de acces îi 
diminuează considerabil zona de influenţă; 

Fig.16 - Centrele de convergenţă regională şi structurile administrativ-teritoriale propuse 
1. Relaţii de subordonare, 1 a. Relaţii de subordonare difuză, 2. Relaţii de cooperare, 3. 

Conurbaţie / Interurbaţie, 4. Centru polarizator principal, 5. Centru polarizator secundar, 6-7. 
Reşedinţe administrative de nivel subregional (judeţean, local), 8. Limită de unitate NUTS II 
(macroregiune), 9. Limită de unitate NUTS III (judeţ), 10. Limită de unitate NUTS IV (locală). 
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 în consecinţă, structura administrativă 
constituită pe baza acestei zone de polarizare a 
fost inclusă în judeţul Vaslui. L a  n i v e l 
macroteritorial, potenţialul de poziţie avantajează 
net municipiul Bacău care tinde să preia o parte din 
funcţiile Iaşilor, de metropolă regională, pentru a le 
redistribui în teritoriu. Structura regională care ar 
putea fi constituită pe baza sistemului de relaţii 
Iaşi - Bacău ca nuclee urbane polarizatoare ar 
putea include 6 potenţiale judeţe: Iaşi, Roman, 
Neamţ, Bacău, Vaslui şi Tutova.  
 În sud, prin dezvoltarea conurbaţiei bipolare 
Galaţi - Brăila, tinde să se contureze un nucleu 
polarizator unitar pentru spaţiul a trei judeţe: Covurlui 
(Galaţi), Brăila şi Putna (Vrancea), pe fundamentul 
cărora ar putea fi constituită o altă structură 
administrativă de nivel regional, care să transceadă 
deci, limita istorică a spaţiului moldovenesc. Dată 
fiind subordonarea evidentă a municipiului 
Tecuci faţă de Galaţi, judeţul Covurlui

20)
 ar urma 

să fie constituit din două unităţi de nivel 
subdepartamental: Galaţi şi Tecuci; municipiul 
Tecuci nu şi-ar putea asuma în mod eficient 
coordonarea unei unităţi administrative de nivel 
judeţean. 
 Muntenia, cu excepţia judeţului Brăila, ar 
urma să constituie o singură unitate de nivel regional, 
polarizată de Bucureşti, alcătuită din 7 judeţe, ca 
unităţi de rang inferior: Argeş, Buzău, Dâmboviţa, 
Ialomiţa, Ilfov, Prahova şi Teleorman.  
 Se impune o abordare diferită pentru 
Capitală şi zona sa de influenţă într-o unitate 
administrativă corespunzătoare zonei 
metropolitane a Bucureştiului (care ar îngloba 
structurile administrative constituite pe baza 
zonelor de polarizare ale municipiilor Giurgiu, 
Olteniţa şi Urziceni). 

Judeţul Ialomiţa prezintă o structură bipolară 
datorită existenţei a două centre polarizatoare: 
Călăraşi şi Slobozia, care tind să genereze forţe 
centrifuge culminând cu fragmentarea spaţială. 
Judeţele Teleorman şi Argeş prezintă structuri 
relativ similare, însă cu trei centre municipale, pe 
baza cărora ar putea fi create structuri 
administrative subordonate. De asemenea, 
municipiul Râmnicu Sărat ar putea fi reinvestit cu 
funcţie administrativă într-o structură 
subdepartamentală inclusă în judeţul Buzău. La 
nivelul judeţului Teleorman, subordonarea ar 
avea însă un caracter relativ, dificultăţile 
economice ale centrului Alexandria putând 

oricând transforma relativa subordonare a 
municipiilor Turnu Măgurele şi Roşiori de Vede 
într-o relaţie de competiţie care ar genera forţe 
c e n t r i f u g e  l a  n i v e l u l  s t r u c t u r i l o r 
subdepartamentale polarizate de acestea.  

Dobrogea este provincia istorică care a 
înregistrat cele mai puţine schimbări 
administrative în decursul ultimului secol, judeţele 
Constanţa şi Tulcea demonstrându-şi viabilitatea 
de-a lungul timpului. De aceea, în decupajul 
propus, spaţiul dobrogean ar urma să se 
constituie într-o structură administrativă de nivel 
regional. Totuşi, datorită importanţei şi problemelor 
specifice care impun un cadru coerent de 
abordare, ar fi necesar instituirea unui statut 
administrativ distinct pentru Delta Dunării şi 
pentru litoralul Mării Negre, subordonat 
autorităţilor locale regionale. 

Oltenia, caracterizată la rândul său printr-o 
mare omogenitate spaţială şi funcţională, poate 
constitui o singură unitate administrativă 
regională, polarizată de Craiova. O situaţie 
distinctă se prezintă în judeţul Olt: dezvoltarea 
explozivă a Slatinei (mai ales după 1968) i-a 
accentuat rolul coordonator în raport de Caracal 
(fenomen concretizat prin creşterea indicelui de 
hipertrofie de la 0,98 - în 1968, la 2,23 în 
prezent). Caracal şi Drăgăşani, prin funcţia lor de 
nuclee de polarizare locală (pentru spaţiul 
central-sudic, respectiv nordic al judeţului) s-ar 
putea constitui în centre administrative de nivel 
subdepartamental. Prin urmare, constituirea 
judeţului s-ar putea realiza prin unificarea a trei 
subunităţi: una centrată pe Drăgăşani în nord, 
aflată în netă subordonare faţă de Slatina, alta 
polarizată de Slatina ce ar reprezenta elementul 
structurant pentru întregul judeţ şi o a treia, 
centrată pe Caracal ce ar cuprinde jumătatea 
sudică a judeţului. În judeţul Dolj, distanţa mare 
dintre Craiova şi Calafat (87 km) impune delimitarea 
unei mici subunităţi administrative periferice în 
sud-vest, polarizată de Caracal.  

În modelul de optimizare propus, Banatul 
s-ar extinde administrativ şi la nord de Mureş, 
incluzând teritoriul administrativ a patru judeţe: 
Caraş-Severin, Timiş, Arad şi Hunedoara. 
Elementul structurant al regiunii astfel constituite 
este dat de relaţiile de cooperare dintre Timişoara şi 
Arad, principalele nuclee polarizatoare regionale. În 
judeţul Caraş-Severin, trei oraşe şi-ar putea 
revendica statutul de centru administrativ: Reşiţa, 
actuala reşedinţă (oraş dezvoltat mai ales în 
perioada 1945-1990), Caransebeş (oraş care nu a 
deţinut niciodată funcţie administrativă, dar care este 
avantajat ca urmare a poziţiei geografice - nod 

20) Am considerat mai adecvată denumirea 
„Covurlui” datorită faptului că actualul judeţ Galaţi se 
suprapune în cea mai mare parte peste Câmpia 
Covurluiului şi Podişul Covurluiului, Municipiul Galaţi având o 
poziţie marginală. 
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feroviar şi aerian) şi Oraviţa (cel mai mic dintre 
fostele reşedinţe de judeţ şi singurul care nu a fost 
investit cu statut de municipiu). Aceste oraşe pot 
îndeplini funcţii de centre polarizatoare pentru trei 
unităţi subdepartamentale relativ echilibrate. De 
asemenea, tot fragmentat este şi spaţiul timişan: 
partea sa centrală şi vestul gravitează către 
Timişoara, centrul polarizator al întregii macroregiuni 
banatice, în vreme ce estul se orientează către Lugoj, 
vechea reşedinţă a judeţului Severin, oraş subordonat 
Timişoarei. Spaţiul hunedorean, centrat pe 
interurbaţia Deva - Hunedoara, deşi aparţine 
istoric Transilvaniei, este strâns legat prin 
specializarea industrială de minereurile de fier 
din Munţii Poiana Ruscă şi de siderurgia 
reşiţeană, fapt ce favorizează axa de gravitaţie 
către Banat şi Timişoara. 

Nord-vestul ţării, ce reuneşte judeţele 
Maramureş şi Satu Mare alcătuieşte o altă unitate 
de nivel regional, structurată prin relaţiile de 
cooperare dintre reşedinţele celor două judeţe 
actuale judeţe Baia Mare şi Satu Mare. 

Spaţiul maramureşean este divizat prin 
existenţa obstacolelor orografice care separă cele 
două entităţi istorice, coordonată fiecare de către un 
nucleu polarizator: Sighetu Marmaţiei pentru 
Maramureşul propriu-zis (Depresiunea 
Maramureşului), fosta reşedinţă de judeţ şi Baia 
Mare, actualul centru administrativ, oraş dezvoltat pe 
baza industriei minereurilor neferoase, mai ales 
după 1950. Similar, în judeţul Satu Mare a fost 
individualizată o subunitate polarizată de Carei, 
subordonată municipiului Satu Mare. 

Transilvania este cea mai mare dar şi cea 
mai divizată provincie istorică a ţării: 10 judeţe cu 
24 unităţi subdepartamentale. În spaţiul 
transilvan au fost individualizate două potenţiale 
structuri administrative macroteritoriale de tip 
regional: una polarizată de municipiul Cluj-Napoca, 
alta structurată prin relaţiile complexe de cooperare 
dintre Braşov şi Sibiu. 

Partea centrală şi nord-vestică a 
Transilvaniei, inclusiv Crişana, reunind 6 judeţe 
(Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Alba şi 
Bihor) gravitează către Cluj-Napoca, metropolă 
regională cu funcţii complexe, a cărei rază de 
polarizare se întinde difuz până la Oradea, Sibiu 
şi Baia Mare. Spaţiul Crişanei, polarizat de 
municipiul Oradea, se află într-o relativă subordonare 
faţă de Cluj-Napoca. Lipsa unor centre urbane 
importante, care să poată prelua din funcţiile 
Oradei pentru a le redistribui în teritoriu, face 
imposibilă individualizarea unor unităţi de nivel 
subdepartamental, nivelul local prezentând în 
schimb un mare grad de fragmentare.  

Judeţele Alba, Mureş şi Cluj se caracterizează 
prin reţele urbane constituite dintr-un număr mare 
de oraşe de mărime medie: Blaj, Sebeş şi Cugir în 
judeţul Alba; Sighişoara, Reghin şi Târnăveni în 
judeţul Mureş; Dej şi Turda în judeţul Cluj. Sunt 
centre polarizatoare de importanţă locală, dar care se 
pot constitui în nuclee de polarizare pentru unităţi 
administrative de nivel subdepartamental. Datorită 
evidentei subordonări a acestora faţă de actualele 
centre administrative, procesele de fragmentare au 
un caracter relativ; acestea se manifestă numai prin 
existenţa unui mare număr de unităţi subdepartamentale, 
nu însă şi prin tendinţa de fragmentare a structurilor 
administrative de nivel departamental. Este şi situaţia 
judeţelor din sudul Transilvaniei, Sibiu şi Braşov, 
prin subordonarea municipiului Mediaş faţă de 
Sibiu, respectiv a Făgăraşului faţă de Braşov.  

O situaţie relativ diferită se înregistrează 
în judeţul Harghita, unde cele două subunităţi 
(Ciuc şi Odorhei) au fost constituite pe baza 
zonelor de influenţă a două oraşe aflate în relaţie 
de competiţie: Miercurea Ciuc (dezvoltat intensiv 
în ultimii 50 de ani) şi Odorheiu Secuiesc (fosta 
reşedinţă a judeţului Odorhei).  
 Celor 11 potenţiale regiuni administrative 
delimitate pe baza ariei de polarizare a nucleelor 
de convergenţă regională şi a relaţiilor dintre 
acestea, li se pot atribui următoarele denumiri, 
ţinând seama de specificitatea provinciilor 
istorice în care se integrează (Fig.16): 

I. Banat, polarizată de Timişoara, 
secundar de Arad; 

II. Bucovina sau Moldova de Nord, axată 
pe cooperarea dintre Botoşani şi Suceava; 

III. Dobrogea, polarizată de Constanţa, 
secundar de Tulcea; 

IV. Dunărea de Jos, polarizată de 
conurbaţia bipolară Galaţi-Brăila;  

V. Maramureş, axată pe cooperarea dintre 
Baia Mare şi Satu Mare; 

VI. Moldova, polarizată de Iaşi, secundar 
de Bacău; 

VII. Muntenia, polarizată de Bucureşti; 
VIII. Oltenia, polarizată de Craiova; 
IX. Transilvania, ce include şi spaţiul 

Crişanei, polarizată de Cluj-Napoca;  
X. Transilvania de Sud, bazată pe axa de 

cooperare Braşov – Sibiu; 
XI. Zona Metropolitană Bucureşti, 

corespunzătoare zonei de influenţă directă a 
capitalei.  

Denumirile celor două regiuni nordice 
(Bucovina şi Maramureş) au un grad mare de 
relativitate, acestea fiind atribuite unor structuri 
macroteritoriale ce depăşesc cu mult spaţiul  



  

P A G I N A  2 5  A N U L  I I I  N U M Ă R U L 1 - 2  

regiunilor istorice propriu-zise. Specificul regional 
tradiţional al acestor spaţii ne determină însă să 
preferăm aceste denumiri unora impersonale, de 
tipul „Regiunea de Nord-Est” sau „Regiunea de 
Nord-Vest”. 
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Introducere 
 
Timorul de Est, denumit oficial Republica 

Democratică Timor-Leste, cuprinde jumătatea 
estică a Insulei Timor, insuliţele Atauro şi Jaco 
precum şi exclava Oecusse (sau Ambeno) din 
nord-vestul insulei. Atauro este o insulă mică 
(144 km

2
), de natură vulcanică, cu altitudinea de 

aproximativ 1000 m. Jaco este o insuliţă de doar 
8 km

2
 situată în extremitatea estică a ţării.  
Este localizat la nord-vest de Australia, de 

care este despărţit prin Marea Timor, între 8
0
34' 

şi 9
0
30' latitudine sudică. Spre nord sunt 

strâmtorile Ombai şi Wetar şi Marea Banda, care 
despart Timorul de Est de insulele indoneziene 
Pantar, Alor, Wetar şi Kisar. Spre vest se 
învecinează cu provincia indoneziană Nusa 
Tenggara de Est, această graniţă continentală 
având 228 km.  

Este o ţară foarte mică (14870 km
2
) din 

Arhipelagul Malaiez, parte a Sondelor Mici, 
divizată administrativ în 13 districte: Aileu, 
Ainaro, Baucau, Bobonaro (Maliana), Cova-Lima 
(Suai), Dili, Ermera, Lautem (Los Palos), Liquica, 
Manatuto, Manufahi, Viqueque şi Oecusse. 
Numele comun al ţării (East Timor în engleză 
sau Timor Leste în portugheză) este de fapt un 
pleonasm, în limba indoneziană cuvântul timor 
înseamnând est. 

Vestigiile arheologice descoperite în 
peştera Lene Hara, din Tutuala, atestă 
umanizarea insulei de acum circa 35 mii ani 
(O'Connor şi colab., 2002). Acest teritoriu a intrat 
în reţeaua comercială chineză şi indiană cel 
puţin din secolul al XIII-lea, fiind căutat de 
negustori pentru lemnul de santal şi ceara de 
albine. Portughezii sunt primii europeni care 
sosesc în insulă, la începutul secolului XVI 
(1511), fiind urmaţi de olandezi (1568). Aceştia 
erau interesaţi de lemnul de santal şi mirodenii. 
Disputele cu olandezii pentru controlul insulei 
duce la împărţirea acesteea în urma Tratatului 
de la Lisabona (1859). La sosirea europenilor în 
insulă existau câteva mici regate, între care mai 

importante erau Sonbai în vest (creat de poporul 
dawan – considerat a fi cel mai vechi din insulă) 
şi Wehali (tetun) în est. 
După o scurtă perioadă de ocupaţie japoneză 
(1942-1945) şi o revenire a autorităţilor 
portugheze, Timorul de Est şi-a declarat 
independenţa în data de 28 noiembrie 1975. 
Acest lucru a fost facilitat de Revoluţia garoafelor 
roşii din Portugalia (aprilie 1974). La foarte scurt 
timp însă regiunea este ocupată de Indonezia. 
Astfel, pentru o perioadă de 23 ani Timorul de 
Est a primit statutul de provincie indoneziană. 
Această ocupaţie a fost marcată de violenţe, 
deportări şi peste 100 mii victime. După criza 
economică asiatică din 1997 şi venirea la putere 
a lui B.J. Habibie, se acceptă organizarea unui 
referendum, în august 1999, pentru a alege între 
autonomie sporită în cadrul Indoneziei sau 
independenţă.  În ciuda unei puternice campanii 
pro-indoneziene, din care nu au lipsit violenţele, 
marea majoritate a populaţiei a votat pentru 
independenţa regiunii. La 20 mai 2002 Timorul 
de Est a devenit un stat suveran, recunoscut 
internaţional. Independenţa nu a adus după sine 
şi stabilitatea internă, ţara fiind vulnerabilă din 
punct de vedere politic. De altfel, în urma 
conflictului intern din anul 2006 a avut loc o 
intervenţie militară internaţională condusă de 
Australia, pentru restabilirea şi menţinerea 
ordinii.  

 
Geografia fizică 

 
Relieful este predominant muntos - Munţii 

Ramelau, cu altitudini de peste 2000 m şi 
versanţi abrupţi. Altitudinea maximă este 
înregistrată în vârful Tatamailau (2963 m), 
localizat în partea vestică a ţării. În est cea mai 
mare altitudine este înregistrată în Muntele 
Matebian (2315 m), situat la sud-est de Baucau. 
Se disting şi o serie de platouri, relativ plate, cu 
altitudini de 400-700 m, mai însemnate fiind 
Fuiloro în partea estică şi Baucau în nord. 
Terase litorale de origine coraligenă sunt în  

Pe meridianele şi paralele Globului 

 
TIMORUL DE EST – O ANALIZĂ GEOGRAFICĂ 

Lector univ.dr. Vasile POPA 

popavasile2005@yahoo.com 

A N U L  I I I  N U M Ă R U L 1 - 2  



   

P A G I N A  2 8  

lungul coastei nordice. În sud există o câmpie 
litorală mai extinsă (20-30 km lăţime) iar în nord 
una îngustă şi discontinuă, cu sectoare unde 
munţii coboară direct în mare. 

Dacă insulele din nordul Timorului – 
Lomblen, Pantar, Alor, Wetar, precum şi Atauro 
– sunt de natură vulcanică, rezultate în urma 
subducţiei plăcii Australiene sub cea 
Euroasiatică, insula Timor reprezintă marginea 
înălţată a plăcii continentale Australiene, fiind 
compusă predominant din roci metamorfice şi 
sedimentare (în special calcare), mai extinse 
fiind cele de vârstă mezozoică şi neozoică. 
Clima este tropical-musonică cu temperaturi 
ridicate şi două sezoane distincte, unul uscat şi 
altul umed. Sezonul umed corespunde 
intervalului decembrie - aprilie (vara emisferei 
sudice), când suflă musonul de nord-vest. 
Vânturile sud-estice, care vin dinspre Australia, 
aduc mai puţine precipitaţii. Chiar dacă nordul 
este mai expus musonului nord-vestic şi sudul 
musonului sud-estic, acesta din urmă primeşte 
mai multe precipitaţii. Acest fapt este explicat 
prin faptul că masele de aer uscat care vin 

dinspre Australia se încarcă cu umiditate în timp 
ce străbat Marea Timor, umiditate care este 
descărcată pe versanţii sudici. Astfel, aici 
sezonul uscat este mai scurt (august-noiembrie). 
Cele mai puţine precipitaţii se înregistrează la 
Manatuto (565 mm/an – pe coasta nordică) iar 
cele mai ridicate la Lolotai (2837 m – în zona 
montană). La Dili cad în jur de 900 mm/an 
(Sousa, 1972). Cele mai ridicate temperaturi 
(27

0
C) sunt pe coasta nordică, iar cele mai 

coborâte (sub 14
0
C) la peste 2000 m. Umiditatea 

relativă a aerului este de 70-80%. 
Râurile au văi mai înguste în sectorul 

montan şi largi în câmpie, unde meandrează şi 
se desparte în braţe. Râurile, numeroase dar 
scurte, au regim de scurgere determinat de 
circulaţia musonică, cele mai mici secând în 
perioada uscată a anului. Dintre râurile cu 
scurgere permanentă se disting: Laclo (cel mai 
lung din ţară – 80 km), Loes şi Seical, care se 
scurg spre nord, Tafara, Sui, Laclo de Sud, Cler, 
care se scurg în Marea Timor. Lacurile sunt 
puţine şi mici ca întindere, excepţie făcând lacul 
Ira-Lalaro. Acest lac, cel mai mare din ţară,  

Fig. 1 - Timorul de Est – hartă generală 

G E O G R A F U L  



 

P A G I N A  2 9  

situat în partea estică, la poalele Muntelui 
Paitchau, are o suprafaţă de circa 2200 ha, cu 
fluctuaţii sezoniere. Comparativ cu Marea Timor, 
care are adâncimi relativ mici, Marea Savu şi 
strâmtorile Ombai şi Wetar au adâncimi mari, 
constituind un pasaj între oceanele Pacific şi 
Indian. 

Timorul de Est este situat, din punct de 
vedere biogeografic, în regiunea Wallacea. În 
locurile mai umede din sudul ţării se întâlnesc 
păduri tropicale permanent verzi (Ficus, 
Terminalia, Canarium, Elaeocarous), iar la peste 
1500 m păduri montane (Podocarpus imbricata, 
Eucalyptus, Casuarina, Pygeum, muşchi, 
orhidee). La peste 2700 m apar specii de Rubus, 
Ranunculus sau Vaccinium. Păduri cu frunza 
căzătoare apar cu precădere în nordul ţării la 
altitudini de până la 600 m. Ele sunt alcătuite din 
Pterocarpus indicus, Schleichera oleosa, Acacia, 
Zizyphus, Bauchinia. Defrişarea pădurilor 
primare a condus la apariţia vegetaţiei 
secundare, cu tufişuri, ierburi de savană şi arbori 
(Casuarina, Acacia, Eucaliptus alba). Păduri mai 
dense apar doar în sudul ţării şi în ariile montane 
înalte, acolo unde precipitaţiile sunt mai bogate. 
Unele specii precum santalul (Santalul album) şi 
Mangifera timorensis, din cauza defrişărilor, 
acum sunt ameninţate cu dispariţia. Mangrove 
apar în lungul coastei (Rhizophora conjugata, 
Bruguiera parvifolia, Sonneratia alba, Avicennia 
marina). Pe litoral, acolo unde nu sunt mangrove 
sau suprafeţe cultivate, apar specii din genurile 
Calophylum, Hernandia, Cerbera, Terminalia (pe 
coasta sudică), Eucalyptus alba, Zizyphus 
mauritania (pe coasta nordică) şi Casuarina, 
Pandanus pe solurile nisipoase (Cinnatti, 1950). 

Fauna, atât continentală cât şi marină, 
este formată din: macaci cu coada lungă 
(Macaca fascicularis), şobolani gigantici de 
Flores (Papagomys armandvillei), cerbi Rusa 
(Cervus timorensis), porumbei verzi de Timor 
(Treron psittacea), porumbei imperiali de Timor 
(Ducula cineracea), cacadu cu creastă galbenă 
(Cacatua sulphurea), vrăbii de Timor (Padda 
fuscata), civete comune de palmier 
(Paradoxurus hermophroditus), pitoni de Timor 
(Python timorensis), broaşte ţestoase (Chelodina 
timorensis), crabi gigantici de cocotier (Birgua 
latro), şopârle gecko, crocodili de apă sărată, 
dugongi, balene, delfini, rechini, moluşte. 

Parcul Naţional Nino Konis Santana (123 
600 ha), primul parc naţional al ţării (2007), este 
situat în extremitatea estică a Timorului de Est, 
cuprinzând şi Insula Jaco şi formaţiunile 
coraligene din apropiere. Protejează o serie de 

păsări rare sau endemice precum: porumbelul 
verde de Timor, porumbelul imperial de Timor, 
cacaduul cu creastă galbenă, vrabia de Timor 
(BirdLife International, 2011).  

 
Populaţia şi oraşele 

 
Populaţia este de circa 1,2 milioane 

locuitori, cu o rată anuală de creştere de 3% şi o 
densitate de aproape 80 loc/km

2
. Cea mai mare 

densitate se află în aria oraşului Dili. Din totalul 
de 700 mii locuitori ai Timorului de Est, cât avea 
în momentul declarării independenţei, peste 100 
mii au murit ca urmare a invaziei indoneziene, 
războiului civil, foametei şi bolilor care au urmat 
(Pinto şi colab., 1997). În plus, mari grupuri de 
oameni au fost strămutaţi din locurile lor de 
baştină. 

Structura pe grupe de vârstă arată faptul 
că populaţia este predominant tânără, 44,7% 
având sub 15 ani şi doar 3% peste 64 ani. 
Natalitatea este foarte ridicată (40‰), 
mortalitatea moderată (8,8‰) iar speranţa de 
viaţă de doar 61 ani (DESA, 2011). 

Există o diversitate etno-lingvistică 
remarcabilă. Majoritatea populaţiei este de 
origine malaiezo-polineziană şi melaneziană 
(papuană). Cele mai mari grupuri malaiezo-
polineziene sunt: tetum (grupul etnic dominant 
din ţară, cu peste 200 mii locuitori), mambae, 
tukudede, galoli, kemak şi baikeno. Dintre 
grupurile etnice papuane se disting bunak (circa 
50 mii locuitori), fataluku şi makasae. Există şi o 
mică comunitate de chinezi. 

Timorul de Est este o ţară predominant 
creştină, 97% din populaţie fiind de religie 
romano-catolică. În cadrul credinţelor religioase 
persistă multe elemente animiste. Restul 
populaţiei este de religie musulmană (1%), 
protestantă, budistă (etnicii chinezi), hindusă sau 
animistă. Creştinismul începe să fie răspândit 
odată cu înfiinţarea de către călugării dominicani, 
în 1556, a aşezării Lifau, în Oecusse (Wheeler, 
2004). 

Sunt recunoscute de constituţie două limbi 
oficiale: tetum şi portugheza. Limba tetum, care 
face parte din familia austroneziană, ramura 
malaiezo-polineziană, este vorbită de majoritatea 
populaţiei, fiind preferat dialectul tetum prasa 
(vorbit în zona capitalei). Asupra limbii tetum o 
influenţă deosebită a avut limba portugheză, atât 
în vocabular cât şi în gramatică. Alte limbi vorbite 
sunt cele ale minorităţilor (mambae, kemak, 
fataluku etc.), engleza şi bahasa indonesia. 

Mai puţin de 30% din populaţie trăieşte în  
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mediul urban, majoritatea în capitala Dili (circa 
160 mii locuitori) şi în oraşele Baucau (numit Vila 
Salazar în perioada colonială, situat în estul 
ţării), Suai (în sud-vestul ţării), Viqueque (în sud-
est), Manatuto (localizat pe coasta nordică, la est 
de Dili), Liquiça (pe coasta nordică, la vest de 
Dili) şi Pante Macassar (situat pe coasta nordică 
a insulei Timor, reşedinţa districtului Oecussi). 

 
Economia 

 
Timorul de Est este o ţară cu o economie 

slab dezvoltată, fiind una dintre cele mai sărace 
state din lume (peste 40% din populaţie se află 
sub limita de sărăcie). La această situaţie a 
contribuit şi masivele distrugeri de după 
declararea indepedenţei şi mai ales după 
referendumul din 1999. După anul 2002 
prioritatea principală a statului a fost refacerea 
infrastructurii economice a ţării, cu sprijin 
internaţional. Conform strategiei de dezvoltare 
economică, a fost promovată economia de piaţă, 
bazată de competitivitate şi exporturi, prin 
stimularea sectorului privat şi atragerea 
investiţiilor străine. Pentru atragarea investiţiilor 
a fost înfiinţat Parcul Industrial Vemasse, situat 
în apropiere de Baucau. Majoritatea investiţiilor 
străine au fost realizate în sectorul energetic, 
acesta asigurând marea majoritate a exporturilor 
şi veniturilor ţării. Compania Conoco Philips s-a 
implicat în dezvoltarea câmpului petrolifer Bayu-
Undan, iar Woodside Australian Energy în 
câmpul Greater Sunrise (acesta deţine cele mai 
mari rezerve cunoscute din Marea Timor, 300 
milioane barili).  

Agricultura este ramura de bază a 
economiei (32% din PIB), angrenând circa 90% 
din forţa de muncă. Fiind o ţară muntoasă, doar 
8% din suprafaţa ţării este arabilă şi 4,5% 
ocupată de culturi permanente. Suprafaţa irigată 
este destul de restrânsă, sub 1100 km

2
, iar 

productivitatea agricolă limitată. 
Culturile alimentare, de bază în hrana 

populaţiei, sunt porumbul şi orezul, care ocupă 
cele mai mari suprafeţe. Pe parcele mai 
restrânse se cultivă maniocul, cartofii dulci, soia, 
varza şi taro. Cultura comercială principală este 
cea a arbuştilor de cafea (Coffea arabica), de 
calitate superioară. Se mai cultivă mango, 
cocotieri, bananieri, vanilie, cuişoare, cacao, 
testie de zahăr şi cânepă de Manila, unele dintre 
acestea dezvoltate în perioada indoneziană cu 
scopul de a diversifica baza economică, puternic 
dependentă de preţul cafelei pe piaţa mondială. 
Plantaţiile de cafea, care îşi au originea în 

perioada colonială, au avut de suferit după 
plecarea portughezilor însă au fost refăcute sub 
indonezieni. Producţia de cafea este de circa 10 
mii tone anual, fiind o majoră sursă de venit. 

Creşterea animalelor este o activitate 
tradiţională, cu rol însemnat în hrana populaţiei, 
munca câmpului şi comerţ. Se cresc în special 
bubaline şi bovine, dar şi oi, capre, porci şi 
păsări. Apele teritoriale deţin resurse mari de 
peşte şi alte produse marine, care pot fi 
valorificate mai intens. Consumul de peşte este 
limitat. Extinderea terenurilor agricole, 
exploatarea santalului pentru export şi utilizarea 
lemnului ca resursă energetică (combustibilul 
principal utilizat la prepararea hranei) şi material 
de construcţie a dus la intense despăduriri. În 
unele cazuri au determinat degradarea puternică 
a terenurilor. 

Cele mai însemnate resurse minerale sunt 
hidrocarburile din Marea Timor. Au mai fost 
identificate şi alte resurse: marmură (exploatată 
lângă Manatuto), mangan, cupru, aur, argint, 
gips, calcar. 

În anul 2002 a fost semnat Tratatul Mării 
Timor, între Timorul de Est şi Australia, în 
vederea exploatării zăcămintelor de hidrocarburi. 
Astfel, a fost delimitată Aria de Dezvoltare 
Comună (JPDA), în care se găsesc câmpurile: 
Elang/Kakatua/Kakatua Nord (cu exploatări din 
1998), Bayu-Undan (exploatat comercial din 
2004), Greater Sunrise (20% sub jurisdicţia 
JPDA), Jahal/Kuda Tasi şi Chuditch (UNESCAP, 
2006).  

Producţia de petrol, care a început în 
2005, a fost în 2008 de peste 100 mii barili/zi, 
rezervele fiind estimate la 800 milioane barili. 
Deoarece nu există capacităţi de rafinare 
produsele petroliere sunt importate, în special 
din Indonezia. Rezervele de gaze naturale sunt 
estimate la 200 miliarde m

3
, producţia fiind în 

totalitate exportată printr-o conductă submarină 
spre Darwin (Australia), unde există o uzină de 
lichefiere. Există potenţial hidroenergetic dar nu 
este încă valorificat, cu excepţia unei mici 
centrale construite cu sprijin norvegian în 2008. 
Au fost identificate câteva locaţii posibile, cel mai 
fezabil fiind Ira-Lalaro. 

Industria prelucrătoare este de tip 
manufacturier, de mici dimensiuni, sub forma 
afacerilor de familie. Predomină activităţile textile 
(ţesătorii, producţia de îmbrăcăminte), ceramica 
(ex. Manatuto), prelucrarea lemnului, 
exploatarea materialelor de construcţie 
(marmură, calcar). 
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Exporturile sunt formate din hidrocarburi, 
iar în mică proporţie din cafea (aproape 85% din 
exporturile non-petrolifere), lemn de santal şi 
marmură. Importurile sunt compuse în principal 
din combustibili, utilaje şi echipamente de 
transport şi energetice, alimente (cereale, 
legume), produse farmaceutice etc. În ciuda 
evenimentelor destul de recente, Indonezia este 
cel mai important partener comercial al Timorului 
de Est.  

Turismul este încă slab dezvoltat, chiar 
dacă există numeroase vestigii din perioada 
colonială portugheză: biserici, forturi (ex. 
Maubara, la vest de Dili), clădiri administrative. 
Atractive din punct de vedere turistic sunt casele 
tradiţionale ale populaţiei fataluku, din partea 
estică a ţării şi statuia lui Christos din Dili. 
Potenţialul natural, atât marin cât şi continental 
(excursii, privitul păsărilor, balenelor, delfinilor, 
scufundările subacvatice şi ecoturism) este, de 
asemenea, important. 

Infrastructura de transport, relativ slab 
dezvoltată în perioada colonială, a fost extinsă 
după 1975 dar puternic afectată de războiul civil. 
Lungimea reţelei de drumuri este de circa 6000 
km, mai circulată fiind ruta Batugade-Liquica-Dili-
Manatuto-Baucau, din lungul coastei nordice. 
Spre Timorul de vest legătura rutieră se face prin 
Batugade. Portul principal este Dili, de aici 
existând legături cu feribotul spre Oecussi. Sunt 
3 aeroporturi mai însemnate, cel mai mare fiind 
Aeroportul Internaţional Presidente Nicolau 
Lobato din Dili, poarta aeriană de intrare în ţară. 
Aeroporturile din Baucau şi Oecusse sunt 
folosite pentru zboruri interne. 

 
Bibliografie 

 
Cinnatii, R. (1950), Reconhecimento 

preliminar das formacoes florestais do Timor 

portuques, Junta de investigaçao coloniais, 
Lisboa. 

O'Connor S., Spriggs M., Veth P. (2002), 
Excavation at Lene Hara  Cave establishes 
occupation in East Timor at least 30000-35000 
year ago, Antiquity, Vol. 76, No. 291, Oxford. 

Pinto Constâncio, Jardine Mattew (1997), 
Inside the East Timor Resistance, Lorimer, 
Toronto. 

Sousa, Edgar C. (1972), A preliminary 
agro-climatic characterization of Timor Leste, 
Published by Comunicaçoes-Missao de Estudos 
Agronomicos de Ultramar, Universidade de 
Evora. 

Wheeler, Tony (2004), East Timor, Lonely 
Planet Country Guides. 

*** Population Division of the Department 
of Economic and Social Affair (DESA) of the 
United Nations Secretariat, World Population 
Prospects: The 2008 Revision, 2011. 

***U.S. Department of State, Bureau of 
East Asian and Pacific Affairs, 2010. 

***Central Intelligence Agency (CIA),The 
World Factbook, Washington D.C, 2011. 

***The Far East and Australasia, Regional 
Survey of the world, Europa Publications Staff, 
Ruttedge Editor, 2003. 

*** BirdLife International, 2011. 
***Timor and Wetar deciduous forest, 

World Wildlife Found (WWF), Mark McGinley 
Editor, in Encyclopedia of Earth, Eds. Cutler J. 
Cleveland, Washinfton D.C., 2008. 

*** Traders manual for least developed 
countries: Timor Leste, United Nations, 
Economic and Social Commission for Asia and 
the Pacific (UNESCAP), 2006. 

***Government of the Democratic 
Republic of Timor Leste, National Bureau of 
Timor-Leste. 

A N U L  I I I  N U M Ă R U L 1 - 2  



 

P A G I N A  3 2  G E O G R A F U L  

Programul spaţial – între necesitate şi 
provocare 

 
India este a zecea economie a lumii, 

conform datelor Fondului Monetar Internaţional 
(World Economic Outlook Database, 2011). Cu 
cei 1.54 tril. USD ai PIB-ului (în 2010) ea este 
alături de astfel de ţări precum Rusia şi Canada, 
care au reputatele programe spaţiale, cu o 
tradiţie istorică bogată. Mai mult, PIB-ul raportat 
la paritatea puterii de cumpărare o propulsează 
pe India pe locul 4 în lume, aceasta fiind 
devansată doar de Statele Unite, China şi 
Japonia. În acest context este absolut natural ca 
o ţară cu o astfel de putere economică să aibă 
atât interesele pentru dezvoltarea tehnologiilor 
spaţiale, cât şi un program spaţial diversificat.  

India este a doua ţară a lumii ca numărul 
populaţiei cu cele 1.21 mlrd. de oameni, conform 
rezultatelor preliminare ale recensământului 
populaţiei din martie 2011 (Census of India, 
2011). Dacă raportăm PIB-ul ţării la acest număr 
enorm al populaţiei, India ajunge la coada listei... 
Ţinând cont şi de faptul că 37% din populaţia 
ţării este săracă (ET Bureau, 2009), atunci 
dezvoltarea unui program spaţial propriu devine 
o dilemă. Lux sau necesitate?  

În cazul concret al domeniului de 
teledetecţie unele aprecieri arată că dacă 
considerăm costul declarat al sateliţilor Landsat-
7 şi SPOT-4 de cca 500 mil. USD, ”concurentul” 

acestora IRS-1D ar avea un cost ”de necrezut 
mai mic”. Această reducere este asigurată atât 
de costul mai mic al mânii de lucru, implicată în 
proiectarea, testarea şi construirea sateliţilor 
(Sridhara Murthi et al., 2007), cât şi de limitarea 
deliberată a performanţelor senzorilor şi a 
produselor rezultate (numărul de zone spectrale, 
rezoluţie radiometrică etc.). Această politică 
asigură accesul la un minim necesar de 
tehnologii la un preţ mult mai redus. 
Ţinând cont de faptul că dezvoltarea economică 
se bazează tot mai mult pe informaţii, accesul la 
tehnologiile informaţionale devine o necesitate 
vitală pentru orice ţară, şi mai ales pentru una în 
curs de dezvoltare şi extinsă spaţial, precum 
este India. Tehnologiile spaţiale în India sunt 
utilizate în programele de stat privind asigurarea 
cu apă a zonelor deficitare în această resursă, 
dezvoltarea zonelor sărace, asigurarea accesului 
la serviciile medicale şi de educaţie de calitate. 
Costul mai mic al acestor tehnologii le face mai 
accesibile atât pentru ţară în general, cât şi 
pentru utilizatorii potenţiali în mod particular. Din 
acest punct de vedere dilema, enunţată mai sus, 
se elimină de la sine.  

 
Descrierea generală 

 
Programul Spaţial Indian a început în 1962 

odată cu constituirea Comitetului Naţional Indian 

PROGRAMUL SPAŢIAL INDIAN DE OBSERVARE A  
SUPRAFEŢEI TERESTRE 

dr. Igor SÎRODOEV 

ingvarri @gmail.com 

Indian Space Program on Earth Observation. A brief characteristic of the Indian Earth Observation 
Program is given in the article. Particularly, there is presented a brief history of Indian Space Program. 
Institutional organization of the activities related to space research under the Department of Space and Indian 
Space Research Organization is given. There are also briefly presented basic characteristics of Indian remote 
sensing satellites and main fields of application of remote sensing technologies in India. 

 
Key words: space program, earth observations, satellites, remote sensing, India 

“ Noi nu avem idei fanteziste de a concura cu naţiunile dezvoltate economic în explorarea Lunii sau 
a planetelor sau în trimiterea oamenilor în spaţiul cosmic. Dar suntem convinşi că dacă intenţionăm 
să jucăm un rol semnificativ la nivel naţional şi în comunitatea de naţiuni, nu trebuie să fim mai 
prejos în aplicarea tehnologiilor avansate la problemele reale ale omului şi societăţii ”. 

Vikram Sarabhai, părintele programului spaţial Indian 
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de Cercetări Spaţiale şi iniţierea lucrărilor de 
construire a Staţiunii Ecuatoriale de Lansare a 
Rachetelor de la Thumba. În 1969 a fost creată 
Organizaţia Indiană pentru Cercetări Spaţiale 
(ISRO), care în 1972 a fost transferată sub 
jurisdicţia nou-creatului Departament al Spaţiului 
(DoS) (Annual Report 2010-2011). Asemenea 
structură s-a păstrat, în linii generale, până în 
ziua de azi, fiind doar diversificată prin crearea 
mai multor centre destinate realizării obiectivelor 
specifice. 

Lansarea în aprilie 1975 a primului satelit 
Indian (Aryabhata), la 12 ani de la lansarea 
primei rachete, a propulsat India în rândul ţărilor 
care au capacitatea de a proiecta, construi şi 
lansa în spaţiul cosmic sateliţii proprii. 
Dezvoltarea tehnologiilor satelitare a vizat, în 
primul rând, satisfacerea nevoilor proprii ale unei 
economii în curs de dezvoltare. În perioada 
anilor 1980-1990 programul spaţial s-a axat în 
mod special pe servicii de telecomunicaţii, 
combinate cu observaţii meteorologice şi 
prognoza vremii (INSAT) şi cele de teledetecţie 
(IRS).  

În paralel, continuă perfecţionarea 
echipamentelor de lansare (Gupta et al., 2008). 
După ce în 1968 staţiunea de lansare de la 
Thumba a fost dedicată Naţiunilor Unite, în 1971 
a început funcţionarea cosmoportul de la 
Sriharikota (Satish Dhawan Space Center), 
amplasat pe insula omonimă la 80 km nord de 
Chennai (Andhra Pradesh). Sriharikota este 
singura rampă de lansare a sateliţilor Indieni. Se 
perfecţionează în continuu şi rachetele. 
Comparativ cu primele rachete (din seria SLV) 
care au avut o capacitate limitată, ţara a 
înregistrat progrese remarcabile în asigurarea 
autonomiei de lansare a sateliţilor cu greutate 
diferită la orbite diferite. Astfel, în 1992 cu 
ajutorul rachetei ASLV un satelit de 150 kg 
greutate a fost plasat cu succes pe o orbită 
joasă. Noul vehicul (PSLV) a reuşit în 1994 să 
plaseze un satelit din seria IRS pe o orbită 
sincronizată cu soare. În prezent PSLV (Polar 
Satellite Launche Vehicle) este purtătorul de 
bază pentru programele satelitare cu lansare de 
pe cosmoportul de la Sriharikota. Pentru 
lansarea primei misiuni Indiene spre Lună, 
Chandrayaan-1 (2009), de asemenea, a fost 
folosit PSLV. În 2004 a fost efectuată prima 
lansare operaţională reuşită a noului vehicul din 
seria GSLV destinat plasării pe o orbită 
geosincronă a sateliţilor cu greutate de până la 
3000 kg (Annual Report 2010-2011). 

În periodizarea dezvoltării Programului 

Spaţial Indian pentru delimitarea etapelor 
principale este greu de precizat nişte bariere 
cronologice fixe, pentru că fiecare subprogram în 
parte trecea de la o etapă la altă în anii diferiţi. 
Totuşi pot fi remarcate următoarele etape avînd 
durată diferită (Navalgund et al., 2007, cu 
modificări): 

- etapa cercetărilor şi testărilor (până la 
lansarea primului satelit în 1975); 

- etapa primei generaţii de sateliţi; etapa 
se remarcă prin lansarea sateliţilor experimentali 
în domeniu telecomunicaţiilor (programul SITE) 
şi teledetecţiei (sateliţii din seria Bhaskara); 

- etapa celei de a două generaţii de 
sateliţi; acum se lansează sateliţii cu o 
aplicabilitate largă: cu platforme pentru 
telecomunicaţii, observaţii atmosferice şi 
prognoza vremii (sateliţii din seria INSAT, primul 
satelit lansat în 1983) şi pentru aplicaţii de 
teledetecţie cu caracter general (sateliţii din seria 
IRS (1988));  

- etapa celei de a treia generaţii de sateliţi; 
acum se lansează sateliţii cu platforme cu 
aplicabilitatea mai îngustă, în acelaşi timp 
domeniile de aplicare se diversifică: seria 
Oceansat (1999) pentru monitorizarea resurselor 
oceanice, seria Resourcesat (2003) pentru 
studierea resurselor terestre, agricole în mod 
special, seria Cartosat (2005) pentru dezvoltarea 
infrastructurii şi modelarea 3D a suprafeţei 
terestre, seria GSAT (2001) pentru 
telecomunicaţii, seria EDUSAT (2004) pentru 
dezvoltarea educaţiei la distanţă prin tehnologii 
satelitare etc. 

- ultima etapă este marcată de prima 
misiune Indiană extra-terestră destinată studiului 
Lunei – Chandrayaan, din a cărei serie primul 
satelit a fost lansat cu succes în 2009; a doua 
misiune (Chandrayaan-2) este planificată pentru 
anul 2013.  

În planurile de dezvoltare a programului 
spaţial figurează perfecţionarea echipamentelor 
şi serviciilor oferite în domeniile deja devenite 
tradiţionale (telecomunicaţii şi teledetecţie). 
Printre domeniile inovatoare, pe lângă misiunile 
lunare, figurează dezvoltarea sistemului propriu 
regional de geopoziţionare (IRNSS), care să 
concureze cu sistemul american GPS (Sridhara 
Murthi et al., 2010). De asemenea, conform unor 
aprecieri timide India ar fi capabilă să lanseze 
prima misiune cu oameni la bord spre sfârşitul 
anului 2014 (Rao 2008). 
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Organizarea 

 
India este una dintre puţinele ţări care 

dispun de o structură completă a programului 
spaţial, începând cu birouri de construcţie a 
rachetelor şi sateliţilor, şi terminând cu instituţii 
specializate în prelucrare şi diseminare a 
materialelor rezultate. Având în vedere că 
cercetările fundamentale în India sunt un 
domeniul aproape exclusiv al statului, programul 
spaţial Indian este apanajul unor astfel de 
instituţii, a căror activitate este coordonată de 
Departamentul Spaţiului (DoS), cu sediul la New 
Delhi şi subordonat Primului Ministru. Majoritatea 
acestor instituţii este afiliată la ISRO, iar o parte 
sunt organizaţii independente sprijinite direct de 
DoS (Sridhara Murthi et al., 2007). Din punct de 
vedere geografic, nici o parte a ţării nu a fost 
neglijată de distribuţia spaţială a organizaţiilor 
din cadrul programului spaţial naţional (Fig. 1). 

Partea de cercetare/proiectare este 
asigurată de laboratoarele autonome, sprijinite 
de DoS, care se ocupă cu cercetări 
fundamentale şi aplicate în domeniul ştiinţelor 
atmosferei (NARL la Tirupati), în fizică, 
astrofizică şi astronomie (PRL la Ahmedabad) şi 
cu proiectare în domeniul semiconductoarelor şi 
a sistemelor micro-electro-mecanice (SCL la 
Chandigarh). Centrul de proiectare a rachetelor 
(VSSC la Thiruvananthapuram cu uzina 
experimentală la Aluva) se ocupă atât de 
planificare, cât şi de construirea acestora. 
Sistemele de propulsie sunt produse în cadrul 
LPSC la Valiamala (Thiruvananthapuram), cu o 
filială specializată în sistemele de propulsie 
pentru sateliţi la Bangalore şi poligonul de 
testare la Mahendragiri. Sateliţii se proiectează 
la Bangalore (ISAC); sistemele optice pentru 
aceştia se produc tot în acelaşi oraş (LEOS), iar 
variatele încărcături utile sunt proiectate la 
Ahmedabad (SAC). Lansarea şi controlul 
sateliţilor sunt asigurate de Reţeaua de 
telemetrie şi comandă a ISRO (ISTRAC) cu 
sediul la Bangalore şi 7 filiale, 4 pe teritoriul 
Indiei şi 3 în străinătate: Lucknow, Sriharikota, 
Thiruvananthapuram, Port Blair şi în Brunei, 
Indonezia şi Mauritius. Sateliţii geostaţionari sunt 
monitorizaţi de o organizaţie specială (MCF) cu 
sedii la Hassan şi Bhopal. Cosmodromul de la 
Sriharikota (SDSC-SHAR) dispune de două 
rampe de lansare a rachetelor. De asemenea, 
India practică lansarea sateliţilor săi de la 
cosmodromul Kuru în Guyana Franceză.  
Prelucrarea şi diseminarea informaţiei şi 

prestarea serviciilor este asigurată de mai multe 
organizaţii de stat. DECU (cu sediul la 
Ahmedabad) este responsabilă de planificarea şi 
implementarea tehnologiilor comunicaţionale: 
telemedicină, educaţie la distanţă etc. Centrul 
Naţional de Teledetecţie (NRSC) de la 
Hyderabad se ocupă de achiziţionarea, 
procesarea şi diseminarea datelor de 
teledetecţie, fapt pentru care administrează şi 
staţia de recepţie a datelor de la Shadnagar. 
Reţeaua de cinci centre regionale de teledetecţie 
(RRSC) de la Bangalore, Jodhpur, Kharagpur, 
Dehradun şi Nagpur, la care se adaugă şi un 
centru specializat în nord-estul ţării (NE-SAC de 
la Umiam, lângă Shillong), prestează servicii şi 
sprijină prin expertiză şi materiale de teledetecţie 
variate obiective locale şi naţionale: 
managementul dezastrelor, elaborarea de softuri 
specializate, planificarea agroclimatică, cartarea 
la scară mare etc. Un loc aparte îl ocupă Antrix 
Corporation Ltd. (cu sediul la Bangalore) care 
este o companie privată, creată în 1992 pentru 
comercializarea tehnologiilor spaţiale pe baza 
infrastructurii ISRO (proiectarea sateliţilor, 
lansări de sateliţi comerciali etc.). 

O parte integrantă a programului spaţial 
Indian o constituie activitatea educaţională. 
Unele instituţii din cadrul DoS prestează şi 
servicii de educaţie şi trening ca o activitate 
adiţională (precum SAC sau NRSC). În acelaşi 
timp există şi două instituţii specializate în 
prestarea serviciilor educaţionale: Institutul 
Indian de Teledetecţie (IIRS) de la Dehradun 
care are programe postuniversitare de scurtă 
durată sau de master în domeniul teledetecţiei şi 
Institutul Indian de Ştiinţe şi Tehnologii Spaţiale 
(IIST) de la Thiruvananthapuram care asigură 
studiile în domeniul tehnologiilor spaţiale. 

 
Teledetecţia 

 
Recunoscând potenţialul tehnologiilor de 

teledetecţie pentru dezvoltarea ţării, ISRO a 
început efectuarea investigaţiilor aeriene 
utilizând camerele cu infra-roşu şi multispectrale. 
Începând cu depistarea bolilor în plantaţiile de 
cocos din statul Kerala, au fost efectuate mai 
multe studii, cu apelarea la tehnologiile aeriene, 
în special, privind utilizarea terenurilor, 
inventarierea agricolă, monitorizarea poluării 
mediului (Rao, 2008). Odată cu lansarea primilor 
sateliţi, investigaţiile aeriene nu au fost 
abandonate, rezultatele acestora utilizându-se şi 
în prezent, în mod special în domeniile care 
necesită o rezoluţie spaţială înaltă a produselor  
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rezultate. Însă, datorită extinderii limitate în 
spaţiu a acestui tip de investigaţii, potrivite mai 
mult pentru proiectele regionale, în programele 
la nivel naţional preponderenţa se acordă 
tehnologiilor satelitare. 

Primii sateliţi de teledetecţie (Bhaskara-1 
(lansare nereuşită) şi Bhaskara-2), fiind lansaţi în 
1979 şi 1981 corespunzător, au fost 
experimentali, avînd ca scop testarea 
tehnologiilor indigene de teledetecţie. Primii 
sateliţi Indieni operaţionali IRS-1A şi IRS-1B au 
avut o încărcătură identică, purtînd platforme cu 
senzorii LISS-I (Linear Imaging Self-scanning 
Sensor) şi LISS-II (Tabel 1), destinaţi atât 
cercetărilor terestre, cât şi celor marine 
(Navalgund et al., 2007). În timp ce aceşti 
senzori şi-au găsit utilitatea în multe cercetări 
privind managementul resurselor la nivel 
naţional, a fost acut resimţită nevoia unui senzor 
pancromatic cu o rezoluţie spaţială mai mare 
pentru cartarea urbană. Reieşind din experienţa 
anterioară şi necesităţile curente, pe sateliţii IRS-
1C şi IRS-1D s-au instalat platforme noi, purtînd 
o cameră pancromatică PAN pentru cartări 
urbane, o cameră LISS-III şi una WiFS. Camera 
pancromatică PAN a fost un sistem civil cu cea 
mai înaltă rezoluţie spaţială la vremea respectivă 
(5.8 m). Camera multispectrală cu patru zone 

spectrale (LISS-I/LISS-II) a fost transformată în 
senzorul multispectral LISS-III prin înlocuirea 
zonei galbene (B) cu cea de infra-roşu de undă 
scurtă (SWIR), necesară pentru analiza stresului 
de umezeală în culturile agricole şi separarea 
zăpezii de nori.  

Senzorul WiFS a fost introdus pentru 
monitorizarea culturilor agricole la scara 
naţională. Având o rezoluţie temporală de 5 zile, 
senzorul a devenit foarte util în evaluarea 
suprafeţelor cultivate cu grâu şi prognoza 
producţiei de grâu, precum şi pentru analiza 
sistemelor de culturi agricole (Navalgund et al. 
2007).  

Cu toate performanţele primilor senzori, se 
simţea nevoia tehnologiilor noi, pentru aplicaţii 
tematice specifice. Astfel, au apărut platformele 
cu destinaţii specifice: Oceansat cu senzorii 
OCM (Ocean Colour Monitor) şi MSMR (Multi-
frequency Scanning Microwave Radiometer) 
destinat studierii resurselor oceanului; 
Resourcesat cu cei trei senzori LISS-IV, LISS-III 
şi AWiFS a avut ca scop cercetări agricole; 
sateliţii din seria Cartosat sunt destinaţi 
aplicaţiilor cartografice în zonele cu infrastructură 
dezvoltată. De asemenea, pentru monitorizarea 
dezastrelor a fost lansat satelitul RISAT-2, 
purtând un senzor radar (SAR). Având în vedere 
faptul că în timpul sezonului musonic sateliţii 
optici sunt inutili, un astfel de senzor îi suplineşte 
atunci când atmosfera este opacă. 

Având o serie de avantaje, printre care 
costul redus comparativ cu produsele 
concurente ar fi cel mai semnificativ, platformele 
satelitare indiene prezintă şi o serie de 
neajunsuri. Astfel, abia recent au apărut 
produsele cu o rezoluţie spaţială înaltă, necesare 
planificării dezvoltării infrastructurale. Absenţa 
canalului termic la senzorii din seriile LISS şi (A)
WiFS limitează capacitatea acestora, nefiind 
posibilă nici determinarea temperaturii obiectelor 
de pe suprafaţa terestră, nici evaluarea 
evapotranspiraţiei. Rezoluţia spaţială mică a 
senzorului AWIFS şi perioada de revizitare lungă 
a LISS-III limitează aplicabilitatea acestora în 
studii agricole. Se simte absenţa senzorului, care 
să funcţioneze în paralel cu cei anteriori, 
caracterizând grosimea optică a atmosferei şi 
conţinutul în vaporii de apă. De asemenea, 
sistemul de sateliţi indieni prezintă o serie de 
neajunsuri în monitorizarea resurselor oceanului 
şi a stării atmosferei, iar absenţa datelor 
hiperspectrale este o mare lacună care se 
răsfrânge asupra multor domenii economice şi 
ştiinţifice (după Navalgund et al. 2007). 

Fig. 1 - Distribuţia spaţială a centrelor din cadrul 
programului spaţial indian  
(sursa: www.isro.gov.in) 
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Satelit (an) Senzor 
Zona 

spectrală 

Rezoluţie 
spaţială 

Scop 

IRS-1A/1B (1988, 
1991) 

LISS-I B, G, R, NIR 72.5 m 
Resurse terestre şi marine 

LISS-II B, G, R, NIR 36.25 m 

IRS-P2 (1994) LISS-II B, G, R, NIR 36.25 m Resurse terestre şi marine 

IRS-1C/1D (1995, 
1997) 

LISS-III 

G, R, NIR 23.5 m Resurse terestre şi marine 

SWIR 70.5 m 

Stresul de umezeală în culturi 
agricole şi separarea zăpezii de 
nori 

WiFS R, NIR 188 m Monitorizarea culturilor agricole 

PAN pancromatic 5.8 m Aplicaţii cartografice 

IRS-P3 (1996) 

MOS-A 4 bands 1570x1400 m 

Studiul oceanului MOS-B 13 bands 520x520 m 

MOS-C 1 band 520-640 m 

WiFS R, NIR, SWIR 188 m Monitorizarea culturilor agricole 

IRS-P4 (Oceansat-
1) / Oceansat-2 
(1999, 2009) 

OCM 
8 zone 

spectrale 
360x236 m 

Resurse marine 

MSMR 4 zone 150-50 km 

IRS-P6 
(Resourcesat-1) 
(2003) 

LISS-IV G, R, NIR 5.8 m 

Cercetări agricole 
LISS-III 

G, R, NIR, 
SWIR 

23.5 m 

AWiFS 
G, R, NIR, 

SWIR 
56 m 

IRS-P5 (Cartosat-1) 
(2005) 

PAN 
(fore/
aft) 

pancromatic 2.5 m 

Aplicaţii cartografice (modelarea 
3D) 

Cartosat-2/2A/2B 
(2007, 2008, 2010) 

PAN pancromatic 0.8 m 
Aplicaţii cartografice (modelarea 
3D) 

RISAT-2 (2009) SAR radar 5.3 GHz 3-50 m 
Asigurarea fluxului de date în 
perioada musonică 

Tabel 1 
Caracteristicile sateliţilor indieni de teledetecţie  

Note: B – albastru, G – verde, R – roşu, NIR – infra-roşu apropiat, SWIR – infra-roşu de undă 
scurtă. Sursă: după Navalgund el al., 2007; Annual Report 2010-2011. 
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Datele de teledetecţie, obţinute cu ajutorul 
sateliţilor indieni, au fost aplicate în diferite 
domenii economice şi ştiinţifice (Navalgund et 
al., 2007). Dezvoltarea agriculturii durabile a 
ocupat printre acestea un loc de frunte. Aportul 
teledetecţiei în acest caz s-a axat în mod special 
pe: identificarea teritoriilor necultivate potenţial 
cultivabile, sprijinirea dezvoltării integrate a 
bazinelor hidrografice, studierea repartiţiei şi 
rotaţiei culturilor agricole, cartarea solurilor 
salinizate, evaluarea performanţei irigaţiilor şi a 
impactului agriculturii asupra mediului şi altele. 
Aceste aplicaţii au fost posibile prin utilizarea 
seriilor de senzori LISS şi (A)WiFS 

În studiile privind resursele marine 
sateliţii indieni s-au remarcat prin utilitatea lor în 
analiza caracteristicilor biologice şi biofizice ale 
oceanului: temperatura apei, concentraţia de 
clorofilă şi suspensii, caracterizarea carbonului 
organic dizolvat, identificarea zonelor cu  
resursele piscicole potenţiale, prin intermediul 
senzorului OCM al sateliţilor din seria Oceansat. 
Din cauza efectelor schimbărilor globale ale 
mediului, securitatea asigurării cu apă a 
devenit una din preocupările principale în zonele 
cu umiditate critică. În acest caz, materialele de 
teledetecţie au contribuit la prospecţiuni de ape 
subterane pentru identificarea atât a zonelor 
bogate în apă, cu un potenţial hidric înalt, cât şi a 
zonelor deficitare în apă. Ca urmare a Misiunii 
Naţionale pentru Apă Potabilă s-au implementat 
măsuri de asigurare cu apă a zonelor-problemă 
pe baza cartărilor hidrogeologice la scara 1:50 
000 (în mod special, forarea de puţuri noi în 
zone cu resurse deficitare). Plasarea de puţuri 
noi a avut o rată de succes de peste 90% în 
cazuri în care planificarea a fost sprijinită de 
materialele de teledetecţie. Un alt domeniu de 
aplicare a tehnologiilor satelitare îl reprezintă 
cartarea gheţarilor din Himalaya, acestea 
reprezentând o sursă importantă de apă atât 
pentru agricultura irigată, cât şi pentru 
hidroenergetică.  

În domeniul monitorizării şi evaluării 
impactului asupra mediului, datele de 
teledetecţie s-au remarcat prin aportul său la 
înţelegerea structurii, compoziţiei şi 
funcţionării ecosistemelor vulnerabile. 
Primele aplicaţii în acest domeniu fost iniţiate în 
1983, fiind legate de cartarea pădurilor. Ulterior, 
după lansarea satelitului cu o rezoluţie spaţială 
mai mare Resourcesat-1, a fost posibilă 
evaluarea dinamicii suprafeţelor împădurite şi 
producerea planurilor de împădurire. Alte 
aplicaţii în domeniu au vizat caracterizarea 

biodiversităţii, cartarea pădurilor de mangrove, 
evaluarea stării recifilor coralieri etc. 

India, fiind o ţară vulnerabilă la dezastrele 
naturale, care cauzează pierderi financiare şi de 
vieţi omeneşti, a acordat o atenţie deosebită 
prognozei şi diminuării impactului proceselor şi 
fenomenelor naturale periculoase. Ca urmare a 
acestor eforturi în 2003 a fost iniţiat Programul 
pentru Sprijinirea Managementului Dezastrelor, 
care îşi asigură informaţiile din toate sursele 
disponibile, printre care Programul Spaţial Indian 
ocupă un loc primordial. În mod special, în cadrul 
acestui program, funcţionează sistemele de 
monitorizare a inundaţiilor, a secetelor agricole. 
De asemenea, a fost făcută zonarea teritoriului 
ţării după pericolul de declanşare a alunecărilor 
de teren, zonarea seismică şi micro-seismică. 

Printre alte domenii în care tehnologiile 
satelitare ocupă un loc important se remarcă 
climatologia şi prognoza stării vremii, planificarea 
dezvoltării infrastructurii etc. 

Un loc deosebit îl ocupă activităţile 
orientate spre comunităţile locale. Astfel, în 
mediul rural au fost organizate, în parteneriat cu 
organizaţiile non-guvernamentale reputate, peste 
170 de Centre de Resurse Săteşti (Village 
Resource Centres). Aici, capacităţile în 
comunicarea prin satelit şi sisteme de observaţie 
terestră sunt integrate pentru a disemina o 
varietate de servicii oferite de sistemele IT şi 
satelitare. Astfel, aceste centre sunt concepute 
pentru a servi drept „o fereastră unică” de livrare 
a unor servicii, precum: telemedicină, educaţia la 
distanţă, informaţia privind resursele naturale 
pentru planificare şi dezvoltare la nivel local, 
consultări interactive în agricultură, pescuit, 
m a n a g e m e n t u l  r e s u r s e l o r  e t c . 
(Bhaskaranarayana et al., 2007). 
 

Concluzii 
 
India îşi utilizează pe deplin potenţialul în 

tehnologii spaţiale. Scopul primar al acestora 
este îndreptat spre interiorul ţării, răspunzând 
provocărilor de dezvoltare economică. Cu toate 
acestea, India a început să pătrundă şi în 
domeniul cercetărilor spaţiale fundamentale, iar 
programul lunar este o dovadă certă a acestui 
fapt. În ceea ce priveşte teledetecţia, India a 
optat pentru o politică care să-i permită accesul 
autonom şi la un preţ redus la cele mai 
performante tehnologii spaţiale şi produse ale 
acestora, devansând, câteodată, concurenţii săi 
în domeniu. 
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Introducere 

 
Munţii Alpi reprezintă un ansamblu foarte 

complex de materiale de diverse origini şi de 
diverse vârste. Pe parcursul Mezozoicului 
geosinclinalul aflat pe teritoriul actual al Alpilor 
este umplut de sedimente marine şi vulcanice. 
Compresarea sedimentelor şi ridicarea lor se va 
face la sfârşitul Mezozoicului – 40-50 Ma – prin 
unirea plăcii Euroasiatice cu cea Africană. Acest 
aspect determină în mod direct prezenţa unor 
geologii şi structuri complexe, nu de puţine ori 
asociate cu acţiunile de şariere şi retro-şariere.  

Analiza noastră face parte dintr-un studiu 
mai amplu efectuat în perioada 2009-2010 în 
urma unei burse de studiu. Ne vom concentra în 
cele ce urmează asupra unei subdiviziuni ale 
Alpilor Francezi de Sud (care la rândul lor 
reprezintă o subdiviziune a Alpilor Francezi), 
este vorba despre Alpii Briançonnezi (Les Alpes 
Briançonnaises). Etimologic, denumirea provine 
de la oraşul Briançon, oraş în centrul Alpilor 
Francezi de Sud ce deţine o importantă putere 
de atracţie regională şi chiar naţională (francezii 
în consideră a fi oraşul situat la cea mai mare 
altitudine din Europa; cert este însă că oraşul 
arborează mândru steagul de Oraş de Artă şi 
Istorie - Ville d’Art et d’Histoire - iar fortificaţiile 
sale de tip Vauban sunt pe lista UNESCO din 
2008).  

Caracteristic zonei interne a Alpilor 
Francezi de Sud este pe de o parte prezenţa 
pânzelor de şariaj ceea ce fac mult mai grele 
activităţile de cercetare şi existenţa unor mari 
mase de şisturi, numite aici şisturi lucioase 

datorită aspectului. Această zonă internă a fost 
printre primele suprafeţe (unii autori o consideră 
chiar prima) ridicate în Oligocen deci supuse 
unei lungi şi complexe perioade de eroziune.  

Vom descrie în cele ce urmează 
principalele tipuri de roci întâlnite în Alpii 
Briançonnezi. De la flişul din partea vestică la 
şisturile lucioase din partea estică trecând prin 
zona mediană care poartă cele mai înalte 
piscuri, fără a uita nici moştenirea domeniului 
oceanic, prezentare scurtă, caracteristici, 
proprietăţi.  

 
Flişul 

 
Ceea ce reprezintă acum zona axială a fost locul 
de origine a flişului ce se află acum la nord-est, 
iată deci o dinamică nord-est – sud-vest înaintea 
paroxismului alpin. P Péguy (1947) realizează o 
triere a acestor flişuri în mai multe categorii. 
Aşadar întâlnim: un fliş tipic cu straturi şistoase 
şi grezoase de la câţiva centimetri grosime la 
mai mulţi decimetri. Din acesta au derivat, la 
rândul lor, încă trei tipuri de fliş. Flişul negru în 
care predomină argilele, flişul grezos în care 
gresiile au grosimi importante iar şisturile, 
contrar, sunt rare, şi un fliş calcaros reprezintă 
un facies cu predominarea calcarului.  

La începutul Terţiarului ia naştere un tip 
special de fliş constituit din calcare, şisturi şi, în 
cantităţi mici, argile. Este considerat special 
deoarece în componenţa calcarului sunt prinse 
resturile fosile ale unui animal necunoscut până 
astăzi numit ”helmintoid” de unde acest fliş a 
căpătat denumirea de ”fliş helmintoid”.  

ELEMENTE DE STRUCTURĂ LITOLOGICĂ ALE ALPILOR FRANCEZI DE 
SUD. STUDIU DE CAZ ALPII BRIANÇONNEZI 

Drd. Daniel IOSIF 

iosif.daniel@ymail.com 

Elements of lithological structure in the Southern French Alps. Case study: the Alps of 
Briançon. The Southern French Alps present some interesting features especially of its lithological structure. 
For a better understanding of the entire mountain belt we must see before the structural conditions and the 
main geographical phenomenon that has modeled the present relief. The fact that this region is the oldest one 
from the entire Alps system leads to a number of consequences mostly of them connected with the lithological 
structure.  

 
Key words: Southern French Alps, lithological structure, Briançon, rocks proprieties. 
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Oricare ar fi tipul de fliş, relieful creat de 

acesta formează atât pante dulci cât şi peisaje 
ruiniforme de tipul crestei Prenetz (Péguy, 1947). 

 
Regiunea Carboniferă 

 
De la Briançon la Val d’Aoste, pe o bandă 

lungă de peste 100 km şi lată de 10 km (în 
medie), se întinde peste soclul briançonnez o 
cuvertură de sedimente carbonifere lacustre 
(Fayard, 1999) ce are intercalate şi şisturi ori 
gresii de vărstă Westphaliană şi Stephaniană

1)
 

fiind în totalitate nemetamorfozate. Este vorba 
deci de aşa-numita Zonă Carboniferă. Relieful 
este moale şi doar pe alocuri apar aflorimente de 
conglomerate cu cantitate însemnată de cuarţ, 
ceva mai dure (Péguy, 1947). Regiune înaltă dar 
cu mici bogăţii de subsol, a constituit la sfârşitul 
sec al XIX-lea şi începutul secolului următor 
obiectul a numeroase concesiuni

2)
. 

Analizând regiunea tectonic, P. Péguy 
(1947) observă asocierea acestei zone 
carbonifere cu un ”formidabil anticlinal”. 
Eroziunea intensă a acestui anticlinal a creat o 
inversare a reliefului ceea ce a dat naştere la 
aşa-numitul Bazin al Briançonului. Spre est, 
bordura anticlinalului se găseşte pe o linie ce 
uneşte de o parte şi de alta Montgenèvre. 
Fundamentul lui se află la o adâncime de circa 
1000 m şi este vorba de singurele calcare de 
Triasic pe versantul Lasseron care domină 
partea de est a Cervières (de altfel, Permianul se 
găseşte foarte rar în această regiune). Aici 
structura geologică se complică, accidentele 
tectonice dând naştere la o structură generală 
”în evantai” – este vorba de ceea ce a fost numit 
de către cercetători ”l’éventail briançonnais”.  

 
Şisturile 

 
Un alt domeniu litologic întâlnit pe o 

suprafaţă relativ mare a bazinului Cerveyrette 
este cel al şisturilor. Aici aceste şisturi au fost 
denumite ”şisturi lucioase” datorită proprietăţilor 
sale fizice. Vorbim de prezenta unor calco-şisturi 
care, datorită supunerii unor procese de 
metamorfozare, prezintă la exterior un strat 
strălucitor, lucios. Aceste şisturi provin din zona 
de piemont şi au luat naştere în momentul plierii 
apine (acumulare de sedimente fine şi materiale 
vulcanice). Ridicarea masivului Grand Paradiso 
a determinat bascularea acestei pânze spre vest 
pentru ca, mai apoi, să avem aici un proces de 
retro-şariaj (bascularea pânzei înapoi, de la vest 
către est).  

Domeniul şisturilor lucioase este unul 

dominant în cadrul central al Alpilor de Sud. 
Totodată el pune multe probleme în ceea ce 
priveşte analiza stratigrafică, tectonica, perioada 
metamorfozării etc.  

Din punct de vedere al durităţii, putem 
distinge două tipuri de şisturi. Formate din 
sedimente vechi, argiloase fine, prima categorie 
de şisturi prezintă o duritate mică. Contrar de 
acestea este grupa şisturilor lucioase mai dure 
formate din intruziuni vulcanice şi calcare. Péguy 
(1947) îl citează pe Kilian şi spune: ”două tipuri 
de şisturi, bine distincte, dar aproape imposibil 
de a face o delimitare riguroasă între ele”. 
Adâncimea lor este greu de estimat, putem 
aminti propunerea lui C. Avocat (1979) de 
aproximativ 2000 metri. Tectonica care le-a 
afectat este puţin cunoscută dar marea 
necunoscută râmâne totuşi condiţiile şi 
perioadele de metamorfozare a lor.  

Gradul mare de porozitate a acestora 
determină o scurgere mult inferioară altor tipuri 
de roci ceea ce compensează lipsa, generală, de 
duritate. Nu de puţine ori microreliefurile create 
de aceste şisturi au un aspect ”greu”, versanţi 
lungi oblici, mari înălţ imi (exemplu: 
Rochemelon). 

 
”Pietre verdi” 

 
Aceste şisturi nu sunt altceva decât 

diferite roci ce au luat naştere dintr-un material 
cristalin bazic în care forma iniţială de zăcământ 
a fost, poate, lacolitică. Acestea sunt denumite 
”pietre verdi” (denumire italiană dată de geologii 
italieni) şi sunt constituite în cea mai mare parte 
din serpentinite. Sunt roci dure ce se situează 
deasupra şisturilor mai moi (Massif du Viso – 
3841 ce domină toţi Alpii Piemontani). Au o 
orientare generală Nord-Sud, oblice faţă de 
orientarea structurii (Demangeot, 1943) citat de 
(Péguy, 1947). Masivele constituite din aceste 
roci sunt deci impunătoare, rezistente, dar 
sărace în elemente nutritive

3)
.  

1) Seria stratigrafică cuprinde: un Westphalian 
(Carbonifer Mijlociu) cu gresii şi şisturi ce au în 
componenţă antracit şi un Stephanian (Carbonifer 
Superior) cu conglomerate şi intruziuni de 
granodiorite. 

2) P. Péguy (1947) ne prezintă date despre 
exploatările de aici: în anul 1945 – 213 muncitori 
scoteau 20 de tone de produs deci un bazin carbonifer 
productiv. Cel mai mare obstacol îl reprezenta 
altitudinea mare (numeroase puţuri la peste 2000 m) 
adică condiţiile climatice şi infrastructura rutieră. 

3) ”Pietre verdi” conţin totuşi amiantă care a 
fost exploatată în jurul anului 1933 în Col de Péas 
(estul masivului Rochebrune) (Péguy, 1947). 
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Ofiolitele

4)  

 
Crusta oceanică a vechiului ocean se mai 

poate vedea şi astăzi în această zonă. Puternic 
re-metamorfozate, granitele şi gneissele au fost 
tranformate în roci cristaline cu densitate mare, 
peridotite şi serpentinite. Putem întâlni şi 
gabrouri ori basalte însă acestea sunt foarte 
rare. Un astfel de exemplu este Le Chenaillet, 
între Briançon şi Col du Montgenèvre. Este situat 
pe versantul opus (nordic) al Sommet des Anges 
şi reprezintă un cas special în care ofiolitele ne 
arată existenţa a trei straturi suprapuse: 
peridotite serpentinizate, gabrouri şi ultimul strat 
de basalte alterate (Fig. 2).  

Aceste ofiolite au fost supuse unui 
metamorfism puternic acum circa 100 – 80 Ma 
deci în Cretacicul superior, dată ce corespunde 
cu absorbirea fundului oceanic.  

Compozitia litologică – factor de modelare  
 
Prin analize de laborator au fost puse în 

evidenţă carateristicile fizico-mecanice şi chimice 
ale rocilor. Totalitatea acestor caracteristici 
determină gradul proceselor geomorfologice, şi 
mai mult, modul în care rocile sunt supuse 
modelării impuse de acţiunile de meteorizare.  

Prezentăm în continuare scurte descrieri 
ale rocilor întâlnite în Alpii Brianconnezi. 

Granitul este o rocă densă, cu un indice 
aproximativ de 2,6. Apa cu care este în contact 
nu penetrează roca ce este puţin poroasă şi 

impermeabilă.  
Şisturile sunt roci compuse din ”plachete” 

ce au proprietatea de a se fragmenta la clivaj 
mecanic. 

Calcarele sunt practic solubile în apă pură 
ele dizolvându-se în apa încărcată cu dioxid de 
carbon. Cum zona briançonneză nu conţine 
calcare pure ci in amestec cu alte sedimente 
apar forme de microrelief ruiniforme din cauza 
eroziunii diferenţiate a calcarelor şi a 
sedimentelor.  

Argilele sunt roci foarte răspândite pe 
toată planeta. Denumite şi kaolin ele prezintă în 
funcţie de stadiul de umectare două tipuri de 
proprietăţi foarte diferite una de cealaltă. 
Formată din particule de praf de dimensiuni 
microscopice, argila uscată este compactă dar 
moale. La contactul cu apa aceasta permite 
infiltrarea instantaneu. Roca este poroasă, avidă 
de apă. Pe de altă parte, argila umedă îşi 
măreşte volumul considerabil, are un grad ridicat 
de maleabilitate şi devine impermeabilă. Argilele 
joacă un rol principal în acţiunile geomorfologice.  

Melanjul argilelor cu calcare dă naştere 
marnelor. Marnele au aceleaşi proprietăţi ca şi 
argilele: impermeabilitate şi plasticitate. Ele apar 
în regiunile foarte accidentate şi intens erodate. 
Pentru regiunea noastră, faimoase sunt 
Pământurile Negre din regiunea Gap (Michel, 
2005). 

Peridotitele sunt rocile ce formează 
mantaua terestra. Sunt roci cristaline formate din 
mineralul olivină (sau peridot). Sunt foarte 
importante, acestea fiind la baza formării lavei 
care întărindu-se, formează scoarţa terestră  

Fig. 1 - Marile structuri litologice din cadrul zonei brianconneze. Exemplificare de-a lungul văii  
Cerveyrette 

4) Un ansamblu de roci bazice caracteristice 
fundurilor oceanelor. 
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continentală sau oceanică. Serpentinitele sunt 
peridotite mai puţin dense ce iau naştere prin 
alterarea peridotitelor pe axa dorsalei (prin 
hidratare) după relaţia: peridotită + apă = 
serpentinită + căldură.  

Bazaltele şi gabrourile sunt formate din 
acelaşi material: peridotită. Diferenţa dintre cele 

două constă în faptul că bazaltul se răceşte la 
suprafaţa plafonului oceanic pe când gabroul se 
formează deasupra camerei magmatice. Rezultă 
că bazaltul este mai puţin dens (2,6) decât 
gabroul (3) şi are în componenţă o cantitate mai 
mare de siliciu. 

Fig. 2 - Le Chenaillet (după Fayard, 1999) 
Ofiolitele din construcţia masivului ne arată existenţa a trei straturi suprapuse: peridotite 

serpentinizate (s), gabrouri (g) şi ultimul strat de bazalte alterate (diabaze) (b). 
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Fig. 3 - Diagramă structurală a zonei briançonneze (după Péguy, 1947, modificat) 
Înălţimea fiecărui poligon este proporţională cu întinderea aflorimentului pe care îl reprezintă iar 

lungimea cu duritatea rocilor 



   

Sub raportul durităţii şi rezistenţei rocilor 
cristaline la eroziune, putem distinge trei cazuri 
(Veyret & Veyret, 1967): roci relativ moi 
reprezentate de şisturile lucioase, roci foarte 
dure reprezentate de granite şi şisturile cristaline 
ce reprezintă ca duritate un compartiment 
median între primele două.  

Şisturile lucioase ocupă prin rezistenţă o 
poziţie intermediară între veritabilul cristalin şi 
şisturile sedimentare. Sunt asociate aici pânzelor 
ce formează cuvertura sedimentară. Având 
porozitate mare acestea sunt uscate. Pe ele 
apar numeroase ravene ceea ce determină o 
lipsă de pitoresc a acestor zone dar işi găsesc 
foarte bine o utilizare: agricultura, viaţa pastorală 
sau infrastructură de schi, fiecare în sezoanele 
caracteristice. 

Granitele dau aici peisaje opuse: forme 
violente, ascuţite, masive. Granitul intens 
tectonizat, supus unui ger puternic, creaza 
reliefuri ce nu au nimic în comun cu vechile 
forme line ale masivelor hercinice. Au de cele 
mai multe ori deasupra un strat de sedimente pe 
care omul şi-a instalat aşezăminte temporare. 

Şisturile cristaline ocupă suprafeţe mai 
mari decât granitele dar se găsesc de asemenea 
la altitudini mari (de altfel, ele constituie 
materialul esenţial al vârfurilor). De observat este 
faptul că o mare parte din aceste şisturi cristaline 
au fost descoperite recent de gheaţa care le 
acoperea. Acest fapt a determinat o eroziune 
diferenţiată a rocii şi creerea de microforme. Un 
exemplu elecvent este apariţia de trecători, şei 
(„des cols”). Un lucru similar se întâmplă pe 
suprafeţe cvasi-plane acolo unde iau naştere 
lacuri în concavităţile şisturilor cristaline. 
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  Panta medie 

a versanţilor 

Indice relativ Indice de pantă 

 a 

 talvegurilor 

  

Medie 

Carbonifer 0,35 0,71 0,40 0,55 

Fliş 0,45 0,91 0,72 0,81 

Şisturi lucioase 0,48 0,97 0,68 0,84 

Mezozoic briançonnez 0,58 1,18 1,20 1,19 

Granit 0,70 1,42 1,30 1,36 

Tabel 1 
 

Panta medie a versanţilor în regiunea brianconneză în funcţie de structura geologică 
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EVOLUŢII URBANE ALE BUCUREŞTIULUI ŞI ARIEI SALE 
METROPOLITANE EVIDENŢIATE PRIN INTERPRETAREA IMAGINILOR 

SATELITARE 

Dezvoltare regională şi locală 

Conf.univ.dr. Vasile LOGHIN, lector univ.dr. George MURĂTOREANU 

vloghin2003@yahoo.com, muratoreanug@yahoo.com  

Introducere 
 
Municipiul Bucureşti este una dintre 

metropolele europene care a cunoscut o 
dezvoltare impresionantă în ultimii 20 de ani, în 
special după anul 2000. „Explozia urbană” a fost 
generată de concentrarea în capitală a celor mai 
importante activităţi financiare, investiţionale şi 
de afaceri din ţara noastră. 

În această perioadă, Bucureştiul şi-a 
diversificat şi amplificat caracteristicile de 
metropolă, de aglomeraţie urbană de tip 
metropolitan. Dezvoltările urbane sunt atât de 
ordin cantitativ (extinderea teritorială a oraşului şi 
a ariei metropolitane, creşterea populaţiei etc.), 
cât şi de ordin calitativ (optimizarea funcţională a 
spaţiului urban, restructurări în intravilan, 
decentralizare prin suburbanizare şi rurbanizare, 
ridicarea gradului de echipare şi amenajare a 
spaţiului urban, ameliorarea calităţii mediului şi a 
vieţii). 

Populaţia municipiului şi în special a zonei 
suburbane a crescut în ritm tot mai rapid in 
ultimii ani. Dacă la recensământul din 18 martie 
2002, populaţia Bucureştiului, în limitele sale 
administrative (adică municipiul Bucureşti), era 
de 1.926.334 locuitori, aceasta ajunsese, 
conform estimărilor, la 1.930.390 în ianuarie 
2006 şi 1.994.000 în 2009 (Wikipedia – http://
en.wikipedia.org/wiki/Bucharest). 

Astfel, Bucureştiul a devenit al 6-lea mare 
oraş din Uniunea Europeană, după Londra, 
Paris, Madrid, Berlin şi Roma. Date neoficiale 
indică faptul că afluxul zilnic este atât de mare, 
încât în Bucureşti se pot înregistra la un moment 
dat cca. 3 milioane de persoane. 

Creşterea influenţei oraşului asupra ariei 
periurbane s-a concretizat în extinderea 
teritorială a oraşului propriu-zis şi în apariţia şi 
dezvoltarea unui număr din ce în ce mai mare de 
oraşe-satelit, în configurarea aglomeraţiei 
urbane, numită deja „Marele Bucureşti”, în 
dezvoltarea unei arii metropolitane de mari 
dimensiuni, care numără aproximativ 2,6 
milioane de locuitori (Fig. 1). 

Evoluţia teritorială foarte rapidă, ca şi o 
serie de transformări structurale şi funcţionale 
majore din intravilan şi suburbii, pot fi urmărite cu 
ajutorul sateliţilor de teledetecţie. 

Analizele comparative, de ansamblu şi de 
detaliu, a imaginilor satelitare succesive pun în 
evidenţă transformările înregistrate de marele 
oraş şi aria sa metropolitană în diferite intervale 
de timp. În acest mod pot fi intuite şi direcţiile 
viitoare de dezvoltare. 

Observaţiile desprinse din astfel de 
analize sunt, fără îndoială, de mare interes 
pentru studiile şi proiectele de dezvoltare a 
Bucureştiului şi a ariei sale de influenţă. 

Bucharest’s Urban Development and its Metropolitan Area Highlighted by the Interpretation of 
Satellite Images). High-resolution satellite images and large-scale maps have become indispensable docu-
ments in monitoring the development of cities and in creating urban development programs. In this article we 
display only a few possibilities offered by the analysis of Landsat and Spot satellite images in terms of knowing 
the urban transformation undergone by   Bucharest and its metropolitan area in the past three decades. The 
methodology applied (the analysis of overview images and the detailed analysis achieved through zooming in) 
has allowed us to highlight the following processes: the expansion of Bucharest and the rapid development of 
its metropolitan area (where numerous satellite-cities have appeared), the structural and functional changes 
undergone by the administrative limits of Bucharest and its area of influence, the starting of large scale urban 
developments. There are as many reasons pleading for the use of images and spatial maps in project studies. 

 
Key words: Bucharest, metropolitan area, city-satellite, satellite image analysis, Landsat, Spot. 
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Metode de interpretare 
 
Pentru relevarea caracteristicilor de 

ansamblu şi de amănunt pe care le-a avut (şi le 
mai are) dezvoltarea oraşului Bucureşti şi a ariei 
sale de influenţă (aria suburbană, aria 
metropolitană) din anul 1984 şi până în 2010 am 
recurs la metodele analizei multispectrale, 
multitemporale şi multirezoluţie a imaginilor 
satelitare. Au fost folosite imagini înregistrate la 
diferite intervale de timp de către senzori 
operând în diferite domenii şi benzi spectrale: în 
vizibil (HRV – Haute Resolution dans le Visible; 
TM – Thematic Mapper), în vizibil şi infraroşu 
(HRVIR). Imaginile supuse interpretării au fost 
înregistrate de către sateliţii Landsat în 1984, 
2004 şi 2010, de către sateliţii SPOT 1 în 1986 şi 
1989, SPOT 5 în 2004. 

În ceea ce priveşte analiza multirezoluţie, 
accentul a fost pus pe exploatarea imaginilor de 
înaltă şi foarte înaltă rezoluţie, în scopul 
depistării cu acurateţe a aspectelor de detaliu 
privind transformările urbane. Apelând la zoom-
uri, au putut fi observate, caracterizate şi redate 
o serie de transformări structural-funcţionale din 
intravilanul municipiului Bucureşti şi din  zona  sa 

suburbană (noi ansambluri rezidenţiale, noi 
centre/zone comerciale, mari lucrări de 
infrastructura si edificii publice – Pasajul 
suprateran Basarab, Stadionul Naţional, axe şi 
arii preferenţiale de dezvoltare). 

Analiza imaginilor selectate a fost condusă 
în felul următor: 

- Analiza comparativă de ansamblu a 
imaginilor satelitare (şi hibride) ale regiunii 
Bucureştiului, realizate cu acelaşi tip de senzori/
sateliţi, la diferite intervale de timp, din perioada 
1984-2010: Landsat 5 TM (1984) – Landsat 7 
TM (2004) – Landsat 7 TM (2010); SPOT  1 
HRV (1986) – SPOT 1 HRV(1989) – SPOT 5 
HRVIR (2004). 

- Analiza comparativă de detaliu a 
imaginilor selectate din perioada de observaţie 
satelitare 1984-2010. 

 
Dezvoltări urbane puse în evidenţă prin 

analiza comparativă de ansamblu a 
imaginilor satelitare înregistrate în perioada 

1984-2010 
 
Observarea repetată din spaţiu a oraşului 

Bucureşti şi a împrejurimilor sale în perioada  

Fig.1 - Expansiunea urbană a Bucureştiului în perioada 1984 – 2010 observată din spaţiu: oraşul în 
1984 (A); expansiunea oraşului pe aliniamente de favorabilitate (axele de convergenţă – divergenţă 

şi centura externă), dar şi dezvoltarea oraşelor-satelit (B, C), 
(www.esa.int, Earth image galleery; www.maps.google.com)  
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1984-2010 ne-a permis să analizăm comparativ 
următoarele imagini satelitare de lucru: Landsat 
5 (1984), SPOT 1 (1986), SPOT 1 (1989), 
Landsat 7 (2004), SPOT 5 (2004), şi Landsat 7 
(2010). Procedând astfel, am desprins o serie de 
trăsături importante privind evoluţia Bucureştiului 
într-un interval de 26 de ani, la sfârşitul secolului 
XX şi începutul secolului XXI. Principala 
caracteristică ce poate fi extrasă prin 
interpretarea documentelor satelitare menţionate 
este expansiunea teritorială foarte rapidă a 
oraşului propriu-zis şi intensificarea fără 
precedent a procesului de suburbanizare, ceea 
ce avea să transforme Bucureştiul într-o 
aglomeraţie metropolitană de rang european. 

Din analiza imaginilor, în cronologia lor, se 
constată că dezvoltarea oraşului propriu-zis (în 
general, în limitele sale administrative) şi 

suburbanizarea ariei de influenţă (aflată şi ea în 
continuă şi rapidă extensiune) s-a desfăşurat (şi 
se desfăşoară încă) cu intensitatea cea mai 
mare pe următoarele aliniamente:  

- Axele rutiere (în secundar, şi cele 
feroviare) convergente spre Bucureşti (vechile 
drumuri naţionale şi noile autostrăzi A1, A2, A3), 
de unde accentuarea dezvoltării radiare a 
oraşului, dincolo de linia de centură, şi 
configuraţia radiara (stelară) a aglomeraţiei 
urbane. 

- Centura externă, rutieră şi feroviară a 
Bucureştiului. De-a lungul acesteia şi  în special 
la intersecţia cu axele radiare au fost locate 
parcuri de logistică şi de dezvoltare, centre 
comerciale şi sedii de firme, ansambluri 
rezidenţiale etc. 

 

Fig. 2 - Aglomeraţia urbană Bucureşti văzută din spaţiu (LANDSAT 7 TM, 2010) 
(www.maps.google.com) 
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Pe aceste axe şi îndeosebi la încrucişarea 

lor cu centura (ori in proximitate) s-au dezvoltat 
numeroase oraşe-satelit, toate provenind din 
comune. Sunt oraşe care, în majoritate, aparţin 
judeţului Ilfov, dar prin funcţii social-economice 
sunt strâns legate de Bucureşti: Buftea, Otopeni, 
Voluntari, Pantelimon, Măgurele, Bragadiru, 
Bolintin, Chitila etc. Aceste oraşe-satelit 
alcătuiesc deja o coroană urbană nouă la cca. 

15-25 km de centrul Bucureştiului, dând şi 
caracter concentric procesului de dezvoltare al 
ariei metropolitane Bucureşti, pe lângă cel radiar 
(tentacular). Cazuri particulare îl reprezintă 
oraşele Voluntari şi Pantelimon care, prin poziţie 
şi funcţiuni, pot fi considerate parte a 
Bucureştiului propriu-zis, deşi administrativ nu 
sunt incluse încă în perimetrul acestuia (Fig. 2). 

 

Fig. 3 - Înregistrările satelitare SPOT 1 HRV (scene) din 13 septembrie 1996 şi 26 martie 1989 
pun în evidenţă spaţiul din centrul Bucureştiului degajat pentru a face loc noului Centru Civic 

(scene Spot, fotograme  alb – negru, Institut Géographique National, Paris) 
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Trebuie să reţinem că toate aceste 
procese se desfăşoară mai accentuat pe 
direcţiile axelor de comunicaţie din nord, nord-
vest, nord-est şi vest, care sunt cele mai 
solicitate. 

Observaţiile pe documentele satelitare 
multitemporale acoperind o perioadă de 26 de 
ani ne fac să credem că aspectele desprinse vor 
rămâne ca tendinţe şi în dezvoltarea viitoare a 
Bucureştiului şi ariei sale metropolitane. 

 
Dezvoltări urbane puse în evidenţă prin 

analiza comparativă de detaliu a imaginilor 
satelitare înregistrate în perioada 1984-2010 

 
Analiza multitemporală şi multispectrală a 

imaginilor satelitare, utilizarea în analiză a 
imaginilor de înaltă rezoluţie în scopul selectării 

de zoom-uri semnificative, a făcut posibilă 
relevarea unor dezvoltări urbane de detaliu ale 
aglomeraţiei Bucureşti, atât în oraşul propriu-zis, 
cât şi în zona de influenţă (aria metropolitană). 

Pentru oraşul propriu-zis, analiza 
imaginilor globale, dar mai ales a zoom-urilor,  
ne-a permis să observăm următoarele 
transformări cu relevanţă deosebită pentru 
evoluţia Bucureştiului: 

- O destructurare majoră a zonei centrale 
a Bucureştiului, odată cu punerea în operă a 
proiectului socialist „Noul Centru Civic”(1984-
1989) (Fig. 3, Fig. 4). 

Printre consecinţele implementării acestui 
proiect pot fi consemnate: destructurarea unei 
părţi importante din zona centrală şi apariţia de 
disfuncţii în traficul major pe direcţia nord-sud, 
dar şi complicaţii în traficul strict local şi zonal. 

Fig. 4 - Zona centrală a Bucureştiului înregistrată de SPOT 5 VISIR, 2004. Se evidenţiază noul 
Centru Civic: Palatul Parlamentului (a) – B-dul Unirii (b) – Piaţa  Alba Iulia (c). Acest proiect 

urbanistic, pus în operă în perioada 1985 – 1989, a creat o axă majoră (circa 4 km) cu orientarea 
Vest –Est, care a fracturat structura urbană specifică vechiului Bucureşti. 

(www.esa.int; Earth Image gallery) 
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- Implementarea unor proiecte mari de 
infrastructură (ca, de exemplu, Pasajul Basarab 
pe inelul interior al capitalei), imobiliare 
(ansambluri rezidenţiale, clădiri de birouri, edificii 

publice, ca Arena Naţională), centre comerciale 
(pe centura internă – Orhideea; pe axele de 
penetraţie – Băneasa Shopping City etc.) (Fig. 5, 
Fig. 6). 

Fig. 5 - Vechiul Stadion Naţional „Lia Manoliu” înainte de demolare (LANDSAT 7, 2004)  
şi noua arenă aflată în construcţie (LANDSAT 7, 2010) pe acelaşi amplasament  

(www.maps.google.com)  

Fig. 6 - Un teren liber din apropierea pistei aeroportului Băneasa (LANDSAT 7, 2004)  
a fost transformat, în mod inadecvat, în cartier rezidenţial (LANDSAT 7, 2010) 

(www.maps.google.com) 

Pentru aria metropolitană, analiza 
documentelor satelitare de referinţă ne arată o 
serie de aspecte deosebit de semnificative 
pentru anvergura procesului de suburbanizare: 
dezvoltarea accelerată a oraşelor-satelit ceva 
mai vechi (Buftea, Otopeni, Voluntari) şi apariţia 
rapidă de noi oraşe de acest tip din rândul 
aşezărilor rurale (Pantelimon, Popeşti-Leordeni, 
Măgurele, Bragadiru, Bolintin, Chitila etc.); 
dezvoltarea de comune/oraşe/cartiere 
rezidenţiale în suburbii (Pipera/Tunari, 
Corbeanca, Snagov); amplasarea de parcuri 
logistice şi tehnologice, de centre comerciale pe 
arterele de penetraţie (în special DN 1, A1, A2) 

şi pe centură; construcţia noilor autostrăzi (A2, 
A3, autostrada de centură); amenajarea de 
lacuri de retenţie (Lacul Morii, pe Dâmboviţa, 
amunte de Bucureşti). 

Prin analiza imaginilor satelitare de înaltă 
şi foarte înaltă rezoluţie, pot fi extrase şi alte 
aspecte cantitative şi calitative privitoare la 
dezvoltarea urbană a Marelui Bucureşti, precum 
schimbări structural-funcţionale, implementarea 
standardelor moderne de dezvoltare urbană, dar 
şi alte aspecte ca: dezvoltarea pe verticală, 
apariţia de disfuncţionalităţi punctuale şi zonale, 
de conflicte urbanistice şi arhitecturale, urmare a 
unor procese scăpate de sub control, a unor  
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procese arbitrare si haotice. 
 

Concluzii 
 

Analiza multitemporală şi multispectrală a 
imaginilor satelitare constituie o metodă 
adecvată pentru relevarea transformărilor urbane 
prin care trece o mare metropolă, aşa cum este 
capitala României. 

Înregistrările succesive efectuate în 
perioada 1984-2010 de către diferiţi sateliţi de 
teledetecţie ne pun la dispoziţie imagini care, 
prin procesare si interpretare, pot fi utilizate in 
studiile pentru proiectele de  dezvoltare urbană a 
Bucureştiului, a oraşului în sine şi a ariei 
metropolitane. 

Documentele satelitare şi analiza 
întreprinsă atestă că Bucureştiul cunoaşte în 
ultimii ani o dezvoltare excepţională, 
materializată atât prin expansiune teritorială, cât 
şi prin transformări stuctural-funcţionale şi 
arhitectural-urbanistice de esenţă. Toate acestea 
îi conferă caracterul de aglomeraţie 
metropolitană deosebit de importantă şi de 
dinamică la nivel european. 
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GEOGRAFIA GUSTURILOR- IDENTITĂŢI DOBROGENE 

Drd.  Polixenia Gabriela POPESCU 

The Geography of Taste - Dobrudjan cultural identities. The subject for this study is about a rather 
new approach of the cultural geography, the geography of taste and its dimensions amid the Dobrudjan 
territory.  The geography of taste connects to food resources particularities in nourishment traditions and 
geographical environment. Since certain food is preferred by locals, considering certain production methods, a 
great deal of their cultural references can be thus provided, as “local food” represents both a production, but 
also a consumption system, tightly connected to the environment which produces foodstuffs. In order to 
understand the regional food identity, it is necessary to analyze the origin, evolution, and space for food crops, 
as well as the technologies used in this region. I joined this theme to Dobrudja area, a true melting pot of 
multiple origin peoples, who have lived here for millennia and developed cultural identity in a land of 
confluences, interchanges and cultural values. First, water resources in Dobrudja are a result of the interaction 
between climatic conditions and physical- geographical features of the landscape units. Both the ground and 
surface water bear a special taste; most of the time, they are of a good quality, recommended for 
consumption, but in some places it tastes brackish, or salty- bitter; deep waters are in the form of upward karst 
water, sometimes sulphurous, iodide, chlorine, brominated with temperatures of 20-28 ° C. Secondly, the 
interest in agricultural development of this territory was manifested since ancient times. The indigenous 
agricultural products were used both for local consumption, but also for trade. The most important were the 
cereals: millet (with a decreasing importance), wheat, corn, rye (used for magic and ritual acts that 
accompanied different stages of the locals’ life), but also the vine culture, to obtain high quality wines, with 
distinct qualitative features. A research developed for the locals food preferences, revealed their first choice 
for local food products, some of them, already become preferred brands, as options based on a set of 
common group rules, formed in the collective consciousness fixed in time and transmitted during generations.  

 
Key words : geography of taste, cultural geography, popular culture, regional identity, local food,   

                   Dobrogea.  

Introducere 
 
În lucrarea de faţă am încercat să surprind 

aspecte legate de particularităţi locale / regionale 
ce pot explica / determina unele din gusturile 
produselor agricole specifice spaţiului 
dobrogean; particularităţi ale apei, resursă vitală 
atât de preţuită în ţinutul dintre Dunăre şi Mare. 
Mai mult decât atât, bogatul registru etnic 
dobrogean, a determinat apariţia unor varietăţi a 
modului de preparare a alimentelor, factorul 
tradiţie jucând rolul cheie. Toate acestea 
contribuie la conturarea unor  aspecte de ordin 
cultural, în cazul spaţiului dobrogean, cu o bine-
definită tuşă multiculturală. 

 
Geografia gusturilor 

 
O temă de actualitate mult discutată astăzi 

este cea a gustului, noţiune percepută în 
accepţiunea sa lărgită, incluzând astfel atât 
reprezentări alimentare, legate de preferinţe faţă 
de anumite alimente, cât şi non-alimentare 

(gustul nefiind doar o categorie senzorială), în 
acest caz fiind vorba de valorile culturale / 
artistice ale indivizilor sau grupurilor. Oricare ar fi 
situaţia, el stimulează simţurile noastre, 
transmite valorile culturale şi normele comune 
grupului şi pune în imagine conştiinţa colectivă 
fomată în timp şi transmisă de-a lungul 
generaţiilor. Gustul face parte din mentalitatea 
epocii, reflectând un mod unitar de gândire. Nu 
este mai puţin important faptul că, de asemenea, 
el evidenţiază diferenţe, deci creează bariere şi îi 
distanţează pe cei ce au alte preferinţe, fiind în 
acest fel, reper de identitate (etnică, religioasă, 
de vârstă, sex, statut socio-economic)

1)
. 

În studiile de geografie culturală, în ultimul 
timp s-a conturat o nouă ramură, “geografia 
gusturilor” (“ Geography of taste” / “Géographie 
des goûts”), ce face legătura între particularităţi 
ale resurselor de hrană, tradiţiilor  alimentare şi 
mediul geografic.  

Alimentele  reprezintă o sursa de hrană 
necesară supravieţuirii speciei umane. 
Depinzând de metodele de producţie, alimentele  

1) Perrefort, M, Gilli, M.(1996), p.771. 
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consumate cu precădere de locuitorii regiunii, 
pot fruniza referinţe culturale despre aceştia. 
Alimentele ‘locale’ (“local food”) reprezintă un 
model de producţie şi consum ce sugerează o 
legătură reală cu regiunea în care acestea sunt 
produse. 

Hrana a fost, pentru cea mai mare parte a 
istoriei, reprezentativă pentru mediu, cu diferite 
tehnici de preparare, în spiritul unor diferenţieri 
culturale. “Spune-mi ce mănânci, ca să-ţi spun 
cine eşti”, scria eseistul francez Brillant- Savarin 
în 1825. Consumăm hrana care este disponibilă, 
în relaţie cu scopurile noastre, dar şi cu 
dorinţele, şi astfel, în timp, alimentele ce se 
constituie în hrană au evoluat, s-au schimbat, în 
relaţie cu tehnicile folosite, cu moda, dar şi cu 
spaţiul, element care a atras atenţia geografului. 
Astăzi, în aparenţă, globalizarea a uniformizat 
hrana, ca dealtfel numeroase expresii ale culturii, 
dar, totodată, în mod paradoxal, dă forţe noi 
alimentelor locale, băuturilor şi reţetelor. Acest 
exemplu este foarte reprezentativ pentru ce se 
petrece în toate domeniile geografiei culturale. 
“Trăieşte în diversitate” nu este doar o dorinţă, 
un program, ci o realitate intangibilă, ce implică 
dificultăţi şi oportunităţi reale de a trăi experienţe 
de viaţă profunde şi nobile 

2)
.    

 
Geografia gusturilor între globalizare şi 

identitate locală/ regională 
 
Multiple materii prime alimentare, având 

origini diferite, s-au  putut utiliza, începând cu 
secole în urmă, pe scară largă, proces accelerat 
datorită unor esenţiale raţiuni economice, având 
ca pârghie  dezvoltarea comerţului. Acesta este 
momentul de debut al “globalizării” resursei 
alimentare, începutul primei mondializări, 
explicând de ce identităţile  regionale culinare 
sunt deja rezultatul unor transformări. Cu toate 
acestea, de-a lungul timpului, s-au creat nişte 
sisteme proprii, la care populaţia, consumatorul 
local s-a adaptat, chiar dacă produsul a fost 
difuzat în întreaga lume. Hrana şi băutura sunt 
componente esenţiale ale vieţii materiale şi 
culturale ale societăţii umane. În condiţiile 
accelerării deplasării şi schimbului de persoane, 
a mărfurilor şi informaţiilor apare tot mai 
accentuat fenomenul de  uniformizare culturală. 
Anumite alimente şi băuturi au fost cunoscute 
chiar şi în cele mai vechi timpuri, apoi au devenit 
obişnuinţe la nivel regional, pe continent, apoi la 

nivel intercontinental. Aceste fenomene au loc în 
general în ritmuri lente. Apoi a venit epoca 
globalizării în care o mare parte a umanităţii se 
bucură, de binefacerile acesteia, doar dacă ne 
gândim la conceptul de “fast-food”. Paradoxal, 
uneori, din motive economice, uneori chiar mai 
puternice decât cele de identitate, sunt sprijinite 
formele locale de producţie şi consumul de 
alimente şi băuturi de origine locală. Această 
mişcare complexă apare ca o  ilustrare a 
geografiei culturale actuale. 

În trecut, alimentaţia omului se baza pe 
consumul produselor culturilor agricole locale şi 
a speciilor de animale specifice regiunii 
(alimentaţia tradiţională). Cu toate acestea, 
fiecare civilizaţie, prin comercianţii vremii, a intrat 
în contact cu alte culturi, iar produsele 
alimentare au început să circule, devenind astfel 
cunoscute la mari distanţe faţă de locul de 
origine. Astfel, descoperim astăzi că multe 
caracteristici alimentare din bucătăria naţională 
sau regională sunt, de fapt, importate (metisaj 
alimentar). Fiecare regiune din lume îşi 
păstrează specialităţile culinare (goûts  
“ethniques”) într-o măsură variabilă şi/sau se 
adaptează la modul de consum local al 
produselor ce se utilizează în lumea întreagă 
(“métissage culinaire”). Astfel, aceleaşi 
ingrediente pot fi folosite pentru a avea aceeaşi 
finalitate, în acest caz, am putea aprecia că 
gusturile alimentare se mondializează, dar, nu se 
uniformizează, acestea păstrând particularităţi 
locale. 

Pentru a putea înţelege identitatea 
culinară regională, este necesar a analiza 
originea, momentul introducerii în cultură şi 
evoluţia în timp şi spaţiu a culturilor furnizoare de 
materii prime alimentare, cât şi tehnologiile 
utilizate pentru acestea.  

Am alăturat această problematică spaţiului 
dobrogean, un adevărat creuzet în care 
multiplele origini ale popoarelor ce au locuit aici 
de-a lungul mileniilor au conceput identitatea 
culturală, într-un ţinut al confluenţelor, al 
schimburilor şi valorilor culturale.  

 
Mediul geografic; caracteristici ale spaţiului 

dobrogean 
 
Resursele de apă şi chimismul acestora.  

Apa- gustul dobrogean.  Resursele de apă din 
Dobrogea sunt o rezultantă a interacţiunii dintre  

2) Pitte, J-R (2001), La géographie du goût, entre mondialisation et enracinement local,  Annales de 
Géographie, Volume 110, 621: 487-508; publicat în Revues Scientifiques Persee, http://www.persee.fr/web/
revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_2001_num_110_621_1717  
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condiţiile climatice şi cele fizico-geografice 
specifice acestei unităţi de relief. Ele sunt 
reprezentate de ape subterane (freatice şi de 
adâncime) şi cele de suprafaţă (râuri şi lacuri). 

Apele subterane prezintă o serie de 
diferenţieri teritoriale în funcţie de unităţile 
morfostructurale. Astfel, în Podişul Dobrogei de 
Nord, apele freatice sunt în cantităţi şi debite 
reduse, majoritatea găsindu-se la adâncimi de 5- 
30 m., în calcarele sau sub pătura de loess, cu o 
reacţia ionică neutră, integrându-se în categoria 
celor de bună calitate, fiind recomandate pentru 
consum. Considerând chimismul apelor freatice 
din Podişul Dobrogei de Sud, este de remarcat 
predominarea cationilor de calciu, magneziu şi a 
anionilor de cloruri, frecvenţa cea mai mare 
având-o apele neutre şi uşor/ moderat alcaline, 
duritatea acestora variază între 11 şi 40 de 
grade germane, considerate dure şi foarte dure 
şi cu gust sălciu, ori sărat-amar. Apele de 
adâncime sunt sub formă de ape carstice, 
ascensionale, uneori sulfuroase, cu temperaturi 
de 20-28ºC. Unele foraje au indicat şi ape 
arteziene, clorosodice, iodurate, bromurate, 
sulfuroase

3)
.  

Un loc aparte îl ocupă izvoarele sulfuroase 
din Mangalia. Izvorul Hercules aflat în spatele 
hotelului Mangalia a fost descoperit şi utilizat 
încă din perioada romanilor. Apa sulfuroasă, 
bogată în clor, brom, natriu, calciu, magneziu şi 
iod, este indicată de specialiştii balneologi în 
gastritele cronice, dischineziile biliare, coleciste 
cronice, litiaze biliare, în sechelele de după 
operaţii şi afecţiunile metabolice. Sanatoriul 
Balnear Mangalia deţine cinci astfel de izvoare, 
funcţionale, folosite atât pentru tratamentul 
extern, cât şi în curele interne, cu proprietatăţi 
asemănătoare celor de la Călimăneşti-Căciulata. 
Efectele pe care le are această apă asupra 
sănătăţii sunt dintre cele mai diverse: stimulează 
secreţia gastrică, diluează bila secretată cu efect 
hidrocolerectic şi are un efect diuretic; combat 
alergiile de orice fel. 

Apele subterane cantonate în grindurile şi 
cordoanele litorale la nord de Capul Midia sunt, 
în general, influenţate de apele mării şi de aceea 
au un grad de potabilitate scăzut. La apele 
scăzute ale Dunării, influenţa salmastră a mării 
este mult mai accentuată. În sectorul sudic al 
litoralului avem de-a face cu structuri 
hidrogeologice în cadrul calcarelor cretacice şi 
jurasice (ape sub presiune), dar mai importante 

pentru alimentarea cu apă sunt apele subterane 
conţinute în calcarele sarmatice

4)
.  

Apele de suprafaţă au particularităţii 
diferite, după poziţia geografică, particularităţi 
geologice, climatice (influenţa climatului 
temperat-continental semiarid) şi îndeplinesc un 
rol de importanţă locală pentru alimentarea cu 
apă, având utilizări multiple.  

În Podişul Dobrogei de Nord apele de 
suprafaţă sunt reprezentate prin organisme 
fluviatile cu scurgere permanentă (unde s-au 
amenajat acumulări cu multiple utilizări) şi prin 
‘derele’ (pâraie cu scurgerea intermitentă), iar în  
zona limitrofă se află limanuri fluviatile şi fluvio-
maritime. Cele mai importante organisme 
fluviatile sunt formate din râurile Taiţa, cu cel mai 
mare debit anual, Teliţa, Slava (tributare Lacului 
Razim) şi Cerna, Peceneaga, Luncaviţa 
(colectate de bazinul dunărean). Acestea se 
caracterizează printr-un debit variabil în timpul 
anului, aparţinând clasei apelor bicarbonatate 
calcice

5)
.  

Râurile din Podişul Dobrogei Centrale 
care au cursuri permanente: Casimcea, Topolog, 
Hamangia şi Nuntaşi sunt considerate ca având 
un grad de mineralizare de la moderat spre 
ridicat şi aparţin atât clasei râurilor cu ape 
bicarbonatate calcice (Topolog), cât şi 
bicarbonatice sulfatice (Casimcea). Grindurile 
fluviatile iniţiale care le izolau limanurile fluviatile 
de Dunăre au fost înălţate antropic, în vederea 
utilizării acestora pentru piscicultură, irigaţii, 
alimentare cu apă. Limanurile maritime ocupă 
areale mai extinse, incluzând lacuri sărate: Istria- 
Nuntaşi (ultimul folosit ca bază balneară şi 
turistică) şi lacuri cu apă dulce (la nord de 
Năvodari, limanul Taşaul, alimentat de râurile 
Casimcea şi Taşaul, micul liman maritim Corbu), 
utilizate pe plan local pentru piscicultură, irigaţii, 
alimentarea cu apă potabilă şi industrială (pentru 
Combinatul petrochimic de la Năvodari).  

În Podişul Dobrogei de Sud, cele mai 
multe organisme hidrografice (denumite ‘derele’ 
şi ‘seluri’) au un regim intermitent, cu viituri la 
ploi torenţiale şi sunt tributare, cu precădere 
(72%), Dunării. Limanurile fluviatile de pe malul 
drept al Dunării, dispuse între Cernavodă şi 
Ostrov: Oltina, Bugeac (Gârliţa), Mârleanu, 
Vederoasa, Baciu, aparţinând categoriei de 
lacuri cu apă dulce, bicarbonatată calcică şi 
magneziană

6)
.  

 

3) Idem, p. 667 
4) Idem, p.818 
5) Idem, pp.699-700 
6) Idem pp. 750-799  
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Limanurile maritime, cu suprafaţă chiar 
mai redusă decât cele fluviatile, au adâncimi mai 
mari şi se încadrează în categoria lacurilor 
clorosodice: Techirghiol, Mangalia, Costineşti, 
Agigea, Tatlageac, lacurile Neptun, Jupiter şi 
Tismana, rezultate din excavarea mlaştinei 
Comorova. Mlaştina Mangalia, acoperită cu stuf, 
prezintă ochiuri de ape libere unde apar şi 
izvoare, de regulă mezotermale sulfuroase. 
Lacul Siutghiol, singura lagună cu apă dulce de 
pe litoral, aparţine tipului hidrochimic 
bicarbonatat sodic. Lacurile dulci de pe malul 
dunărean s-au transformat în importante unităţi 
de producţie piscicolă, iar cele de pe litoralul 
Mării Negre, în factori curativi naturali, ca şi în 
obiective turistice de interes naţional şi 
internaţional

7)
.  

Modificări importante în aspectul 
hidrochimic al Dunării, s-au produs, evident, 
odată cu dezvoltarea intensă a agriculturii prin 
folosirea îngrăşămintelor chimice şi a 
pesticidelor, deversarea în apele fluviului şi a 
afluenţilor săi a apelor reziduale din aglomerările 
urbane şi întreprinderile industriale. Acestea au 
contribuit la creşterea concentraţiei sărurilor 
solvite, a diferitelor substanţe poluante, care au 
determinat şi modificarea gradului de calitate, 
deşi prin debitul de apă apreciabil, Dunărea a 
avut şi are încă o mare capacitate de 
autoepurare. Concentraţia de săruri a crescut de 
la 170 mg/l, înainte de 1900, la 425mg/l în 1980-
1990. Privitor la compoziţia chimică a ionilor 
dizolvaţi, se remarcă o creştere a clorurilor de 
sodiu şi sulfaţilor

8)
. 

Apa şi alimentarea cu apă a localităţilor 
dobrogene. Problema asigurării apei, obţinerea 
şi gestiunea acesteia îşi are origini încă din cele 
mai vechi timpuri. Astfel, începând cu secolele II 
şi III d.H. au fost integrate acestei probleme o 
serie de construcţii şi amenajări: drumuri, poduri, 
apeducte, canalizări. Apeductele, care uneori 
veneau de la distanţe foarte mari către oraşele 
de pe litoral sau cele din interiorul provinciei, 
erau amenajate folosindu-se căderile de teren, 
confecţionate din tuburi cioplite în piatră sau 
pământ ars

9)
. Tehnica secolelor XVI-XVII în a 

obţine apa, descrisă ca, uneori, sălcie şi 
dezagreabilă, consta în săparea de puţuri adânci 
de 70- 80 de paşi, de unde localnicii scoteau apa 
în burdufuri din piele de bou, cu multă osteneală, 

cu ajutorul unei roţi orizontale acţionată de cai şi 
măgari

10)
. Roata verticală cu tracţiune animală, 

dotată cu palete şi găleţi a fost utilizată pentru 
irigarea terenurilor cu deficit de umiditate, situate 
în relativa apropiere a lacurilor dobrogene şi a 
Dunării. În prezent, alimentarea cu apă potabilă 
a localităţilor dobrogene, se realizează în cadrul 
unor sisteme şi subsisteme zonale, legate prin 
reţele de aducţiuni subterane şi de suprafaţă. 
Resursele de apă potabilă de suprafaţă şi 
subterane sunt capabile să asigure consumul 
unei populaţii mult mai mari decât în prezent, dar 
care necesită măsuri de protecţie adecvate. Una 
dintre problemele recente o reprezintă 
pătrunderea apei sărate din mare, datorită 
deficienţelor de etanşeizare ale Canalului 
Dunăre-Marea Neagră şi ecluzei de la Agigea. O 
altă problemă o reprezintă capacităţile 
insuficiente ale rezervoarelor din localităţi, care 
asigură rezervele de consum şi incendiu

11)
.  

 
Domenii ale agriculturii tradiţionale în 

Dobrogea 
 
Vechimea activităţilor agricole. O 

componentă esenţială pentru viaţa materială şi 
culturală a societăţii umane, o reprezintă hrana. 
Anumite alimente şi băuturi au fost cunoscute 
chiar şi în cele mai vechi timpuri, apoi au devenit 
obişnuinţe la nivel local, apoi regional. Consumul 
alimentelor locale sugerează atât o legătură 
reală cu regiunea în care acestea sunt produse, 
cât şi referinţe culturale despre locuitorii regiunii.  

Interesul pentru dezvoltarea agriculturii în 
acest teritoriu s-a manifestat din cele mai vechi 
timpuri. În viaţa economică a coloniilor greceşti, 
Histria, Tomis şi Callatis, activitatea comercială 
era considerată cea mai importantă ramură, 
întemeiată pe câştigurile realizate din 
schimbarea articolelor aduse de peste mări, cu 
produsele agricole ale băştinaşilor, cerealele 
fiind strânse ca rezerve în centre nu numai 
pentru consumul propriu, ci şi pentru comerţ, 
ştiut fiind că Grecia metropolitană se aproviziona 
cu mari cantităţi de cereale din regiunile pontice. 
Grâul, meiul, ovăzul şi orzul au fost descoperite  
în numeroase aşezări; creşterea animalelor a 
fost dovedită prin resturi osteologice. Viticultura, 
agricultura şi pescuitul - în special în Deltă-, sunt 
îndeletniciri dintotdeauna ale geţilor, de care au  

7) Idem, pp.766-768 
8) Idem, p.608 
9) Rădulescu, A., Bitoleanu, I. (1998), pp.122-123. 
10) Idem,  p.244 
11) * * * (2005), Geografia Romȃniei, V, p. 856 
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beneficiat din plin grecii şi apoi romanii. În 
mijlocul secolului al XVII-lea câmpia dobrogeană 
apărea călătorului străin acoperită cu holde de 
grâu, mei şi ovăz, iar Tulcea era descrisă, la 
1711, ca un târg împodobit cu grădini de 
zarzavat, pomi roditori şi culturi de cânepă.   

În prezent, în structura şi utilizarea 
terenurilor Podişul Dobrogei, cu o suprafaţa 
totală de peste 1 557 000 ha, se remarcă 
următoarele categorii: 60% revin terenurilor 
agricole (din acestea, 80% fiind terenuri arabile), 
iar 40% sunt suprafeţe cu alte folosinţe (păduri, 
ape, bălţi, construcţii etc). Păşunile, care 
altădată erau cele mai extinse, reprezintă numai 
13,6%, ponderea suprafetelor cultivate cu vii şi 
livezi fiind chiar mai mică

12)
. 

Cultura cerealelor. În cadrul terenurilor 
arabile suprafaţa cultivată depăşeşte 700.000 
ha, în cea mai mare parte fiind ocupată cu 
cereale pentru boabe, din care predomină 
porumbul şi grâul, cu ponderi relativ egale. 
Porumbul se cultivă cu precădere în jumătatea 
nordică a Podişului Dobrogei, cu cele mai mari 
proporţii în lunci, cu apă freatică la mică 
adâncime, îndigute şi irigate parţial, în timp ce 
cultura grâului cunoaşte o tendinţă de extindere 
în ultimii ani, mai ales în jumătatea sudică a 
unităţii. Grâul de toamnă, orzul şi orzoaica ocupă 
suprafeţe mai întinse pe platou, cu soluri 
cernoziomice, cu fertilitate naturală ridicată, cu 
regim pluviometric mai abundent, cu ploi în 
perioada de început a verii, ceea ce contribuie la 
obţinerea unor producţii relativ ridicate.   

Activitatea de morărit s-a extins, în urma 
procesului de decentralizare au apărut noi unităţi 
de panificaţie în comunele mari, rezolvându-se 
greutăţile alimentării cu pâine a populaţiei rurale. 

La începutul secolului XX, în satele 
dobrogene principalele cereale cultivate erau 
grâul şi porumbul, care era în curs de a elimina 
meiul din alimentaţie, luându-i locul şi în stuctura 
şi semnificaţia actelor magico-rituale pe care le 
însoţea în diferite momente din viaţa localnicilor.  

Meiul, considerat drept cereala cu cele 
mai multe substanţe nutritive din lume, ca 
aliment complet, bogat în proteine şi cu un 
conţinut scăzut de amidon, era cultivat cu 
precădere înainte de Primul Război Mondial, 
folosit sub formă de mămăligă şi mai rar mălai, 
sau sub formă de păsat, cu boabele decorticate 
şi parţial râşnite, fierte în lapte, ca aliment ritual 
împărţit la diferite sărbători calendaristice, sau 
chiar la pomana de înmormântare, ori în loc de 
orez, ca umplutură în sarmale sau ca mâncare 

de păsat (“pilaf”). Unul din cele mai apreciate 
produse, care şi astăzi are o mare căutare în 
rândul dobrogenilor, îl constituie braga. Băutură 
răcoritoare, cu gust dulce-acrişor, era obţinută 
iniţial prin fierberea cu apă a meiului măcinat. 
Consemnată începând din secolul X, este adusă 
de turcii nomazi din Asia Centrală, care mai apoi 
a ajuns în Anatolia, iar de acolo s-a răspândit, 
inclusiv în Balcani; în Dobrogea apare după sec. 
al XIV-lea. Realizată iniţial din mei, în prezent 
braga este obţinută din alte cereale: grâu, orz, 
secară, pentru obţinerea malţului, şi porumb, din 
care se coc turtiţe, lăsate apoi la fermentat 
câteva zile. Suprafeţele cultivate cu mei au fost 
înlocuite de culturi de porumb. 

Orzul, în special varietatea de primăvară, 
fiind mai puţin rezistent la frig, se cultiva în 
cantităţi mici, folosit pentru pâini sau turtişoare, 
în aproape toate localităţile dobrogene, sau chiar 
la prepararea mămăligii, ori, din boabele prăjite, 
a unei băuturi, numită “cafea malţ”. De 
asemenea, având efect terapeutic, extractul de 
orz, era utilizat în cazuri de febră ridicată, pentru 
scăderea febrei bolnavului. În prezent, 
suprafeţele cultivate cu orz s-au restrâns în mod 
treptat, locul său fiind luat de culturile de grâu. 
Este utilizat la fabricarea berii şi ca plantă de 
furaj.  

Secara ocupa un loc important în cultura 
cerealelor în urmă cu un secol. Era folosită 
pentru prepararea pâinii sau a dulciurilor simple 
(“scoverzi”), sau bulgur din secară. Având 
proprietăţi diferite de făina din grâu la coacere 
(moleculele de gluten, prin prezenţa de pentozan 
nu se produce efectul lipicios ca făina de grâu 
pentru a reţine gazele din aluat), în prezent este 
utilizată în panificaţie, presupunând că ar avea şi 
un efect anticancerigen.  

Porumbul este una din cele mai 
valoroase plante cultivate datorită productivităţii 
foarte ridicate şi multiplelor întrebuinţări a 
produselor sale în alimentaţia oamenilor, în 
zootehnie şi în industrie, iar în Dobrogea a 
înlocuit culturile de mei. Mămăliga preparată din 
făina de porumb făcea parte din alimentaţia 
cotidiană a dobrogeanului. Formele în care era 
preparată făina de porumb erau diferite: turtoiul 
(turtele), coapte pe vatră sau plită; puricii 
(mămăligă fărâmiţată şi prăjită în grăsime); 
păsatul din porumb, fiert cu lapte (în locul 
păsatului de mei în alimentaţia rituală), sau prăjit 
în grăsime (Valu lui Traian, Ostrov); păsatul 
folosit sub formă de pilaf la prepararea 
sarmalelor servite la nuntă; floricele din boabe  

12) Idem, p.638 
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de porumb coapte şi boabe de porumb fierte şi 
îndulcite cu zahăr. În prezent, aceste preparate 
nu se mai găsesc în preferinţele culinare locale, 
fiind realizate cu totul ocazional, în special de 
populaţia vârstnică

13)
.  

Grâul a rămas dintre toate cerealele până 
astăzi, materia primă cea mai importantă pentru 
panificaţie. Grâul şi derivatele sale fac parte din 
alimentaţia curentă, fiind şi un aliment cu valoare 
simbolică care continuă să marcheze sărbătorile 
în satul dobrogean. Lista produselor preparate 
din făină de grâu este surprinzătoare prin 
diversitatea lor, găsindu-le consumate în toate 
componentele alimentaţiei de sărbătoare: 
ceremoniale care marcau naşterea, nunta şi 
moartea; rituale şi ceremoniale în sărbătorile de 
peste an, sociale (colacul şi sarea folosite la 
întâmpinarea oaspeţilor); în alimentaţia 
cotidiană. Pâinea, preparată, înainte de anii 
1900 cu predilecţie la sărbători, astăzi se 
consumă în mod curent, ca aliment de bază. Şi-a 
păstrat valoarea de simbol major, înfăţişând 
rodnicia, fertilitatea, bunăstarea, bogăţia şi 
sănătatea celor cărora le este oferită

14)
.    

Există multe alimente care în compoziţie, 
dar mai ales în forme sau ornamente cumulează  
simboluri diverse ce expică “gustul” pentru 
utilizarea lor, cum ar fi modelările în aluat, 
generic numite “colac”, concentrând o bogată 
simbolică benefică, înscrisă în axiologia pozitivă 
a pâinii. Utilizarea ceremonială şi rituală a 
colacului în viaţa tradiţională, cu o frecvenţă 
remarcabilă, evidenţiază procesul de înlocuire a 
semnificaţiilor nutritive ale alimentului, cu 
semnificaţiile sale simbolice, cu alte cuvinte, 
trecerea de la gustul alimentar, receptat prin 
simţuri, la cel receptat spiritual. Fenomenul se 
petrece diferit în mediul rural, faţă de cel urban, 
gustul devenind în timp, prin departajările pe 
care le operează, graniţă identitară

15)
. Din 

multitudinea de modelări în aluat, specifice mai 
ales satului, preparate şi utilizate în toate 
obiceiurile, se evidenţiază colacul, atât pentru cei 
vii, cât şi pentru morţi. Din prima categorie fac 
parte: “turta ursitoarelor”, preparată în trecut de 
moaşe (obicei păstrat astăzi, doar la întoarcerea 
mamelor de la spital, când se organizează 
“masa ursitoarelor”), “colacii de naşă sau de 
naş”, mari şi frumos ornamentaţi, oferiţi la botez, 
sau ca plocon, la sărbătorile de la Paşti, Crăciun 

sau Lăsata-Secului, astăzi înlocuiţi de cozonac 
cumpărat de la oraş şi “colacii de nuntă”, 
îndeosebi colacul miresei şi turta miresei, 
aceasta bogat ornamentată cu flori, ruptă în 
patru bucăţi deasupra capului miresei înainte de 
plecarea la biserică

16)
, obicei parţial păstrat şi 

astăzi, dar transformat, de cele mai multe ori,  
într-un moment de spectacol, cu un ceremonial 
de tip “urban style”. O altă abordare a 
semnificaţiei colacului de mireasă, din 
mentalitatea tradiţională spre cea modernă, ca 
simbol alimentar, o constituie “tortul de nuntă”, 
corespondentul urban, de o expresie vizuală net 
superioară, înnobilat de “gustul” pentru valorile 
culturale şi modul de gândire specific genului. 

O categorie aparte de colaci este legată 
de momentele înmormântării şi parastasele ce 
aveau să urmeze, încă în păstrare, în special în 
mediul rural: capete, colăcei, turtişoare, prescuri, 
panaghia - la parastasul de 40 de zile şi alături 
de acestea, coliva, fiertură din boabe de grâu, 
amestecată cu nucă şi îndulcită cu miere, iniţial.  
Un loc special îl ocupă colacii pregătiţi pentru 
colindători la sărbătorile de iarnă şi la 
sărbătoarea Paştelui, în majoritatea localităţilor 
dobrogene, pasca, un aluat ritual obţinut din ouă 
şi brânză. Este de remarcat faptul că pasca 
apare şi la masa de Paşte a unor etnici 
dobrogeni: armeni, ruşii-lipoveni, italienii, rromi.    

Plăcinta dobrogeană este o altă categorie 
alimentară de sărbătoare. Locuitorii dobrogeni se 
pot lăuda cu vechimea de peste un secol a 
acesteia. Primele au fost plăcintele simple, 
numite şi “scutcele Domnului”, împarţite în ajunul 
Crăciunului, la care s-au adăugat “noroacele”, 
plăcinte cu bănuţi, specifice Anului Nou. Lăsata 
Secului devenea din nou prilej pentru prepararea 
plăcintei cu brânză, iar alte sărbători din an 
aveau particulare plăcinte umplute cu mere, 
gutui, mere şi gutui, nucă ori mac. Elaboratul 
cozonac devine comun după anul 1900, până 
atunci alte aluaturi fiind printre preferate: gogoşi, 
uscăţele, scoverzi, chiroşti sau biscuiţi.  

În prezent, cea mai mare unitate de 
morărit şi panificaţie din Dobrogea este 
“Dobrogea Grup S.A.” , primul producător care a 
creat un brand pentru un produs de larg consum, 
“făinurile Dobrogea”.  

13) Moraru, Georgeta (2007), pp. 151- 152.  
14) Văduva, Ofelia (1981), pp. 57-58. 
15) Văduva, Ofelia  (2000-2002),  p.258. 
16) Moraru, Georgeta, Op. cit. p. 154.  
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Preferinţele consumatorilor dobrogeni 
pentru produsele de morărit şi panificaţie ale 
acestei unităţi este evidentă. 

Într-un studiu realizat pe 140 de subiecţi în 
municipiul Constanţa (luna iulie 2010),  în 68% 
din cazuri, în gospodărie se găsea un produs de 
morărit al mărcii “Dobrogea Grup S.A.”, iar dintre 
aceştia, 51% cu un singur produs, iar în 17% din 
cazuri, două sau mai mult de două produse de 
morărit: făină de bază, făină pe destinaţii de 
utilizare (patiserie/ panificaţie: cozonac, gogoşi, 
prăjituri), griş de grâu, mălai grişat ş.a. Referitor 
la produsele de panificaţie, 12,14 % din cei 
chestionaţi cumpărau un produs zilnic, iar 25,71 
% de cel putin două ori săptămânal. 

Viile şi pepinierele viticole. În Dobrogea, 
viţa de vie poate fi cultivată aproape oriunde; 
relieful regiunii, format dintr-o succesiune de 
coline şi terenuri plane, larg învălurat, nu ridică 
probleme pentu viticultură. Climatul continental-
excesiv, cu veri foarte călduroase, toamne lungi 
şi însorite, cu un regim pluviometric deficitar (sub 
400 mm anual), repartizat în special primavara 
(aprilie-mai) şi toamna (noiembrie-decembrie), 
sunt condiţii ce asigură o maturare uniformă şi 
supramaturarea strugurilor, cu posibilitatea 
destul de frecventă de apariţie a atacului de 
mucegai nobil – fenomen similar cu cele din 
podgoriile cunoscute în obţinerea vinurilor dulci 
naturale (Sauternes, Tokay, Marsala, Crimeea).  
Solurile sunt uşoare, permeabile, cu regim termic 
favorabil, având suport calcaros cu elemente 
nutritive necesare dezvoltării normale a viţei de 
vie. Sunt cunoscute ca bazine viticole podgoriile 
de la Murfatlar, Ostrov, Tulcea - Somova, Sarica 
- Niculiţel,  pentru obţinerea unor vinuri de înaltă 
calitate, cu  însuşiri calitative distincte, purtând 
blazoane de mare nobleţe. Podgoria Murfatlar se 
înscrie, alături de Cotnari şi Pietroasa, în grupa 
arealelor viticole româneşti în care pot fi obţinute 
vinuri dulci naturale din struguri culeşi la 
stafidirea boabelor. Peste tot în această regiune 
pot fi produse vinuri roşii de mare marcă, bogat 
şi intens colorate, precum şi vinuri albe seci sau 
demiseci, care se disting prin putenica lor 
personalitate. 

Mărturii scrise despre tradiţia producerii 
vinului la Murfatlar au fost lăsate şi de faimosul 
poet latin Publius Ovidius Naso, care a trăit în 
exil în cetatea Tomis în peroiada 9-17 d.H.   

Un moment important l-a reprezentat 
apariţia Staţiunii de Cercetări Viticole Murfatlar, 
în anul 1927, ce a permis extinderea 
substanţială a sortimentului varietal: soiurile albe 
de struguri sunt cultivate în proporţie de 70%: 

Riesling Italian, Sauvignon Blanc, Chardonnay, 
Pinot Gris, Muscat Ottonel, Tămâioasa 
Românească, Traminer, Fetească Albă, 
Fetească Regală, Crâmpoşie, iar soiurile roşii 
sunt reprezentate de: Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Pinot Noir, Fetească Neagră.  

Vinurile produse sunt grupate în mărci 
comerciale, încadrându-se în diferite categorii: 
colecţie de vinuri vechi, licoroase, unice pe piaţa 
românească (din categoria vinurilor speciale 
tradiţionale inspirate din tehnologia celebrelor 
vinuri de Porto, Malaga, Madeira sau Xeres); 
vinuri seci, tinere, proaspete, armonioase, 
vivace;  vinuri tradiţionale albe şi roşii - sortimen-
te cu un gust mieros, catifelat, onctuos, ce pot 
rivaliza cu cele mai renumite vinuri de gheaţă din 
lume - ;  vinuri mature;  vinuri albe şi roşii demi-
seci, cu aromă distinsă, elegantă şi cu o deose-
bită prospeţime şi fructuozitate, vinars - obţinut 
din distilat de vinuri albe specifice cu un bun 
echilibru între alcool şi aciditate, maturat în    
butoaie de stejar, produs după metoda              
tradiţională  sau obţinute prin cupajarea mai     
multor soiuri.  

Analiza  produselor  podgoriilor dobrogene 
în două super-market-uri din municipiul Constan-
ţa (luna iunie, 2010), considerând volumul de 
marfă vândut pe unitatea de timp, a evidenţiat 
următoarele situaţii:  

- pentru aceeaşi categorie de produs şi 
palier de preţ, 18,2 % din clienţi au preferat         
produsele dobrogene; 

- structura pe tipuri de produs: 11,2%   
vinuri de colecţie şi vinuri speciale tradiţionale;  
40,8% vinuri tradiţionale;  48%  vinuri tinere şi de 
origine controlată.  

Creşterea ovinelor . Ţinutul Dobrogei a 
fost recunoscut în trecut şi prin creşterea 
animalelor şi în deosebi, a oilor, datorită 
întinselor suprafeţe de păşune. A devenit vestit 
în capitala sultanilor pentru mieii şi berbecii săi, 
care, în afară de lâna de bună calitate şi brânza 
de oaie, ofereau o carne delicioasă în care 
trecuseră aromele ierburilor sărate de apropierea 
mării. Nevoile de astfel de produse au 
determinat autorităţile otomane, să încurajeze, 
chiar să protejeze păstoritul transhumant al 
oierilor din Principatele Române.  În 1795,  prin 
firman al sultanului  Selim al III-lea,  se permitea 
nestingherita trecere a turmelor de oi şi capre, 
până la strâmtoarea Bosfor, pentru completarea 
aprovizionării capitalei  imperiale

17)
.   

17) Rădulescu, A., Bitoleanu, I. (1998), p. 243. 
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În veacurile al XVIII-lea şi al XIX-lea păşunile 
dădeau nota dominantă pentru nordul Podişului 
Dobrogei şi constituiau faima podişului 
dobrogean, care atrăgea aici turme cu  mii şi mii 
de oi, ce au impresionat pe călătorii străini în 
trecere pe aceste meleaguri. Relieful montan 
peneplenizat şi fragmentat de văi, vălurit sau cu 
o desfăşurare sub forma de poduri netede, uşor 
înclinate, alcătuia domeniul cel mai potrivit 
pentru dezvoltarea pajiştilor naturale, pe seama 
cărora mocănimea ardeleană aducea, la 
jumătatea secolului al XX-lea, peste un milion de 
capete de oi

18)
.  

Marile întinderi de ape şi terenuri 
supraumectate pe laturile exterioare ale 
podişului, cu pante mai accentuate, nivelele 
superioare ale reliefului mai accidentat, mai puţin 
valorificabil prin culturi, asigură încă pajiştilor 
naturale o suprafaţă importantă, dar în 
restrângere constantă, în prezent ele ocupând 
numai 13,6% din suprafaţa podişului, cu o 
pondere mai mare în părţile centrale şi sudice 
ale podişului nord-dobrogean (unde depăşesc  
25 % din agricol, remarcându-se comunele: 
Dorobanţu, Cerna, Horia, Baia, Jurilovca) şi în 
Podişul Dobrogei Centrale (localităţi de creştere 
tradiţională: Rahman, Pantelimon, Casimcea,  
Cogealac, Topolog, Mihail Kogălniceanu, 
Beidaud, Istria).  În prezent în această provincie 
istorică a ţării se cresc peste 650.000 de oi 
(aprox. 7% din numărul total pe ţară). Aproape în 
totalitate sunt rase superioare (merinos, ţigaie), 
crescute pentru lapte, lână şi piei.   

Creşterea ovinelor, ocupaţie tradiţională 
pentru întreaga Dobroge, ocupă un loc economic 
important, prin producţia de lapte,  produse 
lactate, lână şi carne. Ca urmare a cerinţelor 
pieţei externe din Orientul Apropiat şi Mijlociu, 
Dobrogea a devenit unul din principalii furnizori 
la exportul de berbecuţi, unele comune deţinând 
fiecare între 10000 şi 15000 capete de ovine. 

Ca ocupaţie străveche, creşterea 
animalelor a lăsat urme evidente în toponimie, în 
organizarea gospodăriei şi locuinţei, în 
obiceiurile şi sărbătorile din ciclul familial şi din 
cel calendaristic, în limbă şi folclor. Abundenţa 
materiilor prime textile de origine animală a 
favorizat dezvoltarea industriei casnice, iar 
abundenţa pieilor şi blănurilor a impulsionat 

dezvoltarea cojocăritului. La baza sistemului de 
alimentaţie stau produsele animaliere (laptele şi 
produsele din lapte, carnea)

19)
.   

În  localităţile cu populaţie de turci  şi 
tătari, la Crăciun (Kurban Bairam) se sacrifica un 
batal, din care se preparau cârnaţi, pastramă, 
ciorbă, carne cu varză.  De Paşte, Ramazam 
Bairam, se sacrificau oi sau miei, din care se 
prepara carban sau curban (miel umplut cu 
măruntaie şi orez). Modelul tradiţional al 
alimentaţiei de sărbatoare la tătari include mai 
multe feluri de mâncare, pentru care se foloseşte 
carnea de oaie: supa, friptura, sarmale, ardei 
umplut,  ciorba, pilaful, pastrama. 

Şi aromânii preferau carnea de oaie 
preparată  la cuptor, în special în tăvi de aramă 
şi placinta, numită,  pită. Carnea de porc o 
conservau sărată în burduf de oaie (Baia, 
Stejaru). Ei nu conservau legume pentru iarnă, 
locul lor fiind luat de laptele marcat, iaurtul 
(Baia), iar la prepararea mămăligii foloseau 
mălaiul în amestec cu branză şi lapte numit 
kules (Stejaru). În prezent, carnea de oaie este 
preponderentă  în meniul de sărbătoare, mai 
ales la nuntă şi înmormântare în satele de 
aromâni.  

Pe piaţa locală, produsele lactate şi 
brânzeturile se bucură de mare apreciere, un 
“brand” popular  cunoscut este telemea 
macedonească de oaie. Păstrată în saramură, în 
bucăţi de aprox.1 kg, este  o branză integrală, 
semi-moale, cu atât mai moale şi mai dulce cu 
cât e mai proaspătă.  

Apicultura şi mierea dobrogeană. 
Practicată de poporul român şi de strămoşii săi, 
iar ulterior de toţi veniţii în ţinuturile dunărene, 
apicultura a cunoscut o dezvoltare continuă, 
identificându-se ca ramură economică de mare 
rentabilitate. Este cunoscută vechimea acestei 
îndeletniciri, anumite regiuni fiind menţionate în 
acest sens. În nord existau păduri cu mult mai 
întinse decât cele care au rămas epocii 
moderne, păduri de stejari (...), altele de tei care 
hrăneau mii de prisăci cu fagurii cărora se 
aproviziona curtea sultanilor. Apar referiri şi 
despre locul numit Cavanlâc, vale împadurită cu  
tei seculari, unde se află astăzi localitatea Slava 
Cercheză sau satele din apropierea 
Babadagului, ce ţineau prisăci de mii de stupi. 
Abundenţa şi varietatea florilor, calitatea 
excepţională a apelor şi izvoarelor, dădeau o 
miere cu gust excelent, mult căutată la 
Constantinopol

20)
.  

18) * * * (2005), Geografia Romȃniei, V,  p. 
718.  

19) Ghinoiu, I. (2007), p. 34. 
20) Rădulescu, A., Bitoleanu, I. (1998), pp. 243

- 244.   



   

P A G I N A  5 9  A N U L  I I I  N U M Ă R U L 1 - 2  

În prezent, apicultura se constituie ca 
ramură caracteristică, favorizată de o amplă şi 
complexă bază meliferă (salcâm, tei, floră 
spontană de pădure şi de baltă), dar şi de 
extinderea plantelor cultivate cu potenţial melifer 
(floarea soarelui, lucernă ş.a),  în special în 
Podişul Dobrogei de Nord, aici fiind înregistrat un 
fond de 18.000 de familii de albine din cele 
600.000 de familii  la nivel de ţară, conform 
datelor oferite de INSSE. Dacă Dobrogea nu se 
impune ca principala zonă apicolă a României, 
are şanse serioase să deţină întâietatea în 
apicultura ecologică. În condiţiile în care aproape 
85% din teritoriul său este asimilat ariei 
ecologice, judeţul Tulcea are o oportunitate  
uriaşă în ce priveşte dezvoltarea eco-agriculturii. 
Această situaţie va constitui o premisă deosebit 
de favorabilă în utilizarea bazei melifere, cât şi a 
plantelor cultivate cu potenţial melifer, având ca 
finalitate creşterea calităţii produselor apicole 
obţinute în nordul Dobrogei.   

Piscicultura. Pescuitul, ocupaţie 
tradiţională, se practică în Marea Neagră, 
Dunăre şi în complexul lacustru Razim. Apele şi 
bălţile se întind pe 30% din suprafeţele 
administrative incluse în Podişul Dobrogei de 
Nord. Piscicultura ocupă un loc deosebit în 
economia tulceană. Speciile cu valoare 
economică sunt sturionii, scrumbia de Dunăre, 
somnul, crapul, chefalii etc. Pentru creşterea 
producţiei de puiet şi peşte s-au înfiinţat 
pepiniere piscicole (Sarinasuf), un centru de icre 
embrionate de şalău (Enisala), crescătorii 
sistematice furajate (Murighiol, Isaccea)

21)
.  

În localităţile situate în lunca Dunării, în 
Deltă sau în zona limitrofă a Complexului 
lacustru Razem-Sinoe, abundenţa apei, peştelui 
şi stufului se reflectă în ocupaţia principală a 
oamenilor (pescuitul), în sistemul de alimentaţie 
bazat pe peşte, în utilizarea stufului ca material 
pentru acoperişul caselor şi anexelor, pentru 
construcţia pereţilor acareturilor şi gardurilor, în 
mjloacele de transport pe apă, în folclorul, 
obiceiurile şi credinţele legate de apă şi de 
peşte. Ca hrană, predomină cu desăvârşire 
preparatele din peşte, în ordinea preferinţelor : 
ciorba de peşte, plachia, saramura, peştele 
prăjit, rasol, malaso, chifteluţe din peşte, sarmale 
din peşte, proţap.  

Metodele  de conservare a peştelui sunt 
sărarea şi afumarea. Afumarea,  procedeu este 
practicat cu precădere în Delta Dunării,  este o 
metodă superioară de conservare faţă de cele 

de sărare şi congelare. Peştele afumat are o 
aromă, culoare şi gust mai plăcut, transportarea 
este mai simplă şi mai comodă, nu necesită un 
ambalaj adecvat, se consumă în stare crudă sau 
pregătit după o multitudine de reţete culinare. 
Prin afumare, creşte consistenţa şi valoarea 
nutritivă a cărnii. Afumarea se poate face 
indiferent de specia de peşte, cu condiţia ca 
lungimea corporală să fie mai mare de 15 cm, 
dimensiuni în care se încadrează peştii de vârste 
mai mari de un an şi cu o greutate de peste 100 
g. Peştii din râurile, lacurile şi bălţile din zona de 
deal şi câmpie se afumă după procedee 
asemănătoare, deosebirea constând mai mult în 
modul de sărare şi durata de afumare. Procesul 
tehnologic presupune mai multe etape: curăţarea 
de solzi (opţional pentru peştii mici), sărarea 
pentru 1-2 zile, spălarea, zvântarea pentru o zi, 
urmată de afumarea, de cele mai multe ori în 
instalaţii improvizate, cu rumeguş de stejar sau 
salcie, de preferat, pentru 2 zile; astfel, peştele 
poate fi conservat pentru 1- 2 luni  (informaţii 
obţinute din localitatea Sfântu Gheorghe).  

 
Concluzie  

 
Materialul realizat şi-a propus să 

evidenţiaze o serie de opţiuni culturale ale 
locuitorilor Dobrogei, în alegerea hranei şi în 
exprimarea preferinţelor alimentare, considerând 
şi condiţiile socio-economice specifice acestui 
spaţiu atât de încărcat de istorie, care, în 
anumite momente ale existenţei grupului pot fi 
decisive, iar în acest context, gustul se formează 
sub presiunea noilor condiţii. Este de remarcat 
faptul că,  locuitorii din municipiul Constanţa, 
puşi în poziţia de a alege alimente/ produse 
agricole de provenienţă multiplă, s-au orientat 
spre produsele locale, dobrogene,  unele dintre 
ele devenite “brand-uri” preferate, opţiuni  bazate 
pe o serie de norme comune grupului, fixate în 
conştiinţa colectivă formată în timp şi transmisă 
de-a lungul generaţiilor.  
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Introducere 

 
Municipiul Mediaş, vechi centru istoric, iar 

de la începutul secolului al XX-lea şi important 
centru industrial şi administrativ al judeţelor 
Târnava Mare şi Sibiu, se află situat la 
intersecţia meridianului de 24°22’ longitudine 
estică cu paralela de 46°10’ latitudine nordică, în 
Podişul Târnavelor, la contactul dintre Dealurile 
Târnavei Mici, la nord, şi Podişul Hârtibaciului, la 
sud, în valea Târnavei Mari. 

Teritoriul său, întins pe aproximativ 4.000 
ha, cuprinde valea largă şi asimetrică a râului 
Târnava Mare şi dealuri cu altitudini de 400-500 
m (Dl. Hula Blăjelului, 539,6 m), Dl. Colibelor, 
552,6 m; Dl. Mediaş, 490 m ş.a.). Climatul, 
favorabil practicării agriculturii (în special 
cultivării viţei-de-vie), se caracterizează prin 
temperaturi medii anuale de 8,4°C şi precipitaţii 
de 625,6 mm. Râul Târnava Mare, „coloana 
vertebrală” şi principala reţea hidrografică din 
oraş, are panta redusă (0,5‰), iar debitul mediu 
multianual de 13,8 m

3
/s. În sud-vestul localităţii a 

fost amenajat Lacul Ighiu (148 ha), pentru a 
compensa lipsa de apă din regiunea industrială 
Mediaş - Copşa Mică, şi care, în zilele toride de 
vară, a devenit, pentru locuitori, un punct de 
atracţie. 

 
Scurt istoric  

 
Localitatea a fost atestată documentar 

pentru prima dată la 3 iunie 1267, când regele 
Ungariei, Ştefan cel Tânăr, înapoia lui Nicolae, 
fiul lui Jula, moşiile bunicului său Mediesy, 
Folgendorf, Togsdorf şi Furkeschdorf. 

La venirea saşilor în Transilvania (secolele 
XII-XIV), întreaga depresiune intracarpatică era 
locuită cu obşti româneşti, iar în unele areale şi 
de obşti maghiare şi secuieşti. În împrejurimile 
Mediaşului, colonizarea saşilor s-a făcut în 
deceniile şapte şi opt ale secolului al XIII-lea. 
După stabilirea saşilor aici, aşezarea evoluează 
devenind cel mai important centru urban din 
regiune. În documentele din 1283 localitatea era 

consemnată sub denumirea de ”Villa Medyes”, 
pentru ca în 1359 să fie menţionat ca oraş 
(civitas). În anul 1438 Mediaşul a fost distrus de 
turci, după care, în secolele XV-XVI a fost 
realizată o puternică centură de fortificaţii, 
întărită cu 21 de turnuri şi bastioane. După 
construirea sistemului de apărare, saşii din 
Mediaş s-au organizat în bresle meşteşugăreşti, 
ei dovedindu-se a fi de-a lungul timpului 
neîntrecuţi aurari, zidari, dulgheri, armurieri, 
croitori, blănari, brutari etc., o parte din 
produsele confecţionate de ei f iind 
comercializate şi în ţările române. La scurt timp 
după ridicarea fortificaţiilor, în anul 1539, regele 
Ioan Zápolya (1526-1540) oferă oraşului privilegii 
comerciale, iar la 25 martie 1552, Ferdinand I de 
Habsburg, viitorul împărat (1556-1583), îi 
atribuie rangul de oraş cu judecătorie regală şi 
centru administrativ al scaunelor săseşti Mediaş 
şi Şeica Mare. 

Importanţa deosebită a oraşului face ca în 
1575, 1588, 1599 şi 1614, să se întrunească aici 
Dieta Transilvaniei. În secolul al XVII-lea, 
Mediaşul se număra printre cele nouă oraşe de 
pe teritoriul Transilvaniei cu statute bine definite 
alături de Alba Iulia, Bistriţa, Braşov, Cluj, 
Orăştie, Sibiu, Sighişoara şi Târgu Mureş.  

În anul 1705, în urma unui asediu 
prelungit, curuţii lui Francisc Rákóczy al II-lea, 
conduşi de generalul S. Forgách ocupă oraşul şi-
i distrug o parte din sistemul de fortificaţii. În 
timpul revoluţiei din 1848-1849, Mediaşul este 
ocupat pe rând de către generalul Iosif Bem şi 
de către trupele ruseşti şi cele imperiale. De 
această revoluţie sunt legate numele a doi mari 
revoluţionari medieşeni: Stefan Ludwig Roth şi 
Ştefan Moldovan. La 8 ianuarie 1919, Adunarea 
Naţională a Saşilor din Transilvania, întrunită la 
Mediaş, recunoştea unirea acestei provincii cu 
România şi declara că populaţia săsească 
considera pe membrii săi ca cetăţeni români.  

În perioada următoare celui de-al doilea 
război mondial, datorită unităţilor industriale 
înfiinţate aici, Mediaşul s-a dezvoltat rapid, 
devenind cel mai important oraş de pe Târnave.  

MEDIAŞ – VALENŢE TURISTICE  

Drd.  Ioan MĂRCULEŢ, Dr. Cătălina MĂRCULEŢ 
cmarculet@yahoo.com  
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Potenţialul turistic  
 
În regiune, oferta turistică a cadrului 

natural este redusă, iar obiectivele antropice din 
Mediaş sunt mult mai puţine comparativ cu cele 
din marile oraşe săseşti din Transilvania: Braşov 
şi Sibiu. 

Municipiul Mediaş dispune, în prezent, de 
o reţea de obiective turistice, dintre care, 
principala atracţie o reprezintă monumentele 
sale istorice, aparţinând epocilor medievală şi 
modernă: 

Castelul şi Biserica Sfânta Margareta. 
Ansamblul arhitectonic medieval compus din 
citadela oraşului şi Biserica Evanghelică Sf. 
Margareta din interiorul său reprezintă cel mai 
important şi totodată cel mai grandios monument 
al Mediaşului. Sistemul de fortificaţii din jurul 
bisericii, aflat în centrul oraşului vechi, denumit 
încă din epoca medievală castelul, este atestat 
documentar în anul 1450. În prima sa formă, 
castelul a avut două rânduri de ziduri de apărare 
şi a fost înconjurat de un şanţ lat, delimitat spre 

exterior printr-un zid de sprijin. Zidul de incintă 
exterior era prevăzut cu un turn circular, situat pe 
latura sudică, şi cu bastioane deschise în rest. 
Incinta interioară a avut de la început cinci 
turnuri: Turnul Clopotelor (sec. XV), pe latura 
vestică; Turnul Şcolii (sec. XV), situat pe latura 
nord-vestică a incintei, în anul 1713 a fost 
înglobat în clădirea şcolii vechi, iar în 1888 
nivelele sale, care depăşeau nivelul şcolii, au 
fost demolate; Turnul Funarilor, situat pe latura 
de nord; Turnul Croitorilor (reconstruit după 
1583), situat pe latura sudică; Turnul Mariei, pe 
latura sud-vestică a fortificaţiilor (Fig. 1). 
Principala intrare în castel era situată în partea 
vestică a sistemului de fortificaţii, pe sub Turnul 
Clopotelor. Singurele construcţii admise în 
interiorul incintei în epocile în care castelul şi-a 
îndeplinit funcţia de apărare (până în secolul 
XVIII), au fost: casa parohială a Bisericii 
evanghelice (1515); locuinţa capelanilor 
(anterioară anului 1705); vechea primărie 
(atestată documentar în anul 1616). 

 
  

  

               Intrarea în Castel                                 Turnul Croitorilor                                     Turnul Mariei 

Fig.1 - Castelul 

Biserica Sf. Margareta este cel mai 
impozant monument medieval al Mediaşului, 
situat în interiorul castelului. A fost menţionată 
documentar pentru prima dată la 23 iulie 1447, 
iar cel mai vechi clopot al său inducă anul 1449. 
De-a lungul timpului, biserica a beneficiat de 
numeroase reparaţii care au antrenat după ele şi 
unele modificări. În 1550, Turnul trompeţilor a 
fost supraînălţat, atingându-se înălţimea actuală, 
iar în 1551 s-a realizat învelitoarea înaltă 
încadrată de cele patru turnuleţe de colţ, simbol 
al dreptului oraşului de a aplica pedeapsa 
capitală (jus gladii). În inventarul său se 
păstrează piese de patrimoniu de mare valoare: 

cristelniţa de bronz din secolul al XIV-lea, 
considerată cea mai veche piesă de acest gen 
din Transilvania; altarul poliptic, pictat; 
baldachinul baroc al amvonului gotic, realizat în 
1679; orga, mărită şi transformată în 1732, bogat 
decorată în stil baroc şi cu o sonoritate 
deosebită; opt pietre funerare, unele dintre ele 
din secolele XVI-XVII, cu o frumoasă decoraţie 
renascentistă; piese de cult din argint, realizări 
ale meşterilor aurari şi argintari locali; o 
splendidă colecţie de covoare din Anatolia. 

Complexul arhitectural franciscan este 
compus din două clădiri distincte: biserica şi 
mănăstirea.  
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În forma actuală, ele reprezintă "rezultatul 
suprapunerii unor refaceri din epoca barocului 
peste o mănăstire în stil gotic." Data exactă a 
realizării mănăstirii şi a bisericii sale nu se 
cunoaşte. Mănăstirea şi anexele sale au 
aparţinut călugărilor franciscani, stabiliţi la 
Mediaş din 1444. După introducerea Reformei 
religioase în oraş (1543), în 1556 călugării 
catolici au fost alungaţi "cu ştirea şi voinţa 
cinstitului Sfat şi a lăudabilei comunităţi". 
Revenirea călugărilor franciscani în oraş (în 
1721), s-a soldat cu retrocedarea bisericii şi 
mănăstirii care au fost ulterior restaurate . 

În faza sa iniţială, biserica aparţine 
goticului şi alcătuieşte latura sudică a unui plan 
dreptunghiular făcut de clădirile mănăstirii. Este 
o biserică-sală de dimensiuni vaste (12,50 X 
28,00 m) ce se continuă cu un cor alungit şi cu 
absidă poligonală. Pe latura nordică a corului se 
află sacristia, deasupra căreia se ridică turnul 
clopotniţei. Pe latura sudică a bisericii se află o 
capelă dreptunghiulară cu terminaţie poligonală 
spre est. Din faza gotică a monumentului s-au 
mai păstrat doar: faţada vestică, cu un portal 
gotic târziu, geminat; corul prelungit, cu sistemul 
de boltire în reţea şi patru ferestre cu muluri 
polilobate; sacristia. În 1742 biserica a fost 
restaurată în întregime şi remobilată conform 

stilului epocii. Nava a suferit importante 
modificări arhitectonice, iar în interior i s-a 
adăugat un fastuos decor baroc. 

Mănăstirea. Laturile calustrului poartă 
amprenta diferitelor epoci în care au fost 
realizate. Latura sa vestică aparţine de 
asemenea goticului. Din această fază de 
construcţie se mai păstrează o pivniţă vastă şi o 
sală acoperită cu boltă în reţea, situată lângă 
sacristie. Restul aripii a fost refăcut între anii 
1726-1733, încăperile de la parter şi etaj fiind 
acoperite numai cu tavane drepte, laturile de 
nord şi vest ale calustrului fiind realizate cu două 
nivele, boltite semicilindric cu penetraţii, 
arhitectură caracterizată prin simplitate, 
sobrietate şi echilibrul proporţiilor. În prezent 
clădirea găzduieşte colecţiile Muzeului 
Municipal. Între exponatele din patrimoniul 
acestuia se numără piese din epoca preistorică 
şi până în prezent, descoperite pe teritoriul 
Mediaşului sau în ariile învecinate, constând în 
unelte, arme, monede, carte veche etc. Muzeul 
este organizat pe trei secţii: istorică, etnografică 
(Fig. 2) şi zoologică. Prin valoarea exponatelor şi 
activitatea sa acesta rămâne una dintre 
instituţiile de cultură cele mai importante ale 
municipiului. 

   

 
Fig. 2 - Muzeul Municipal – Secţia etnografică 

Costume populare româneşti Costume populare săseşti Costume populare maghiare 

Fortificaţiile oraşului. Construirea 
sistemului de fortificaţii al oraşului, realizat din 
iniţiativa regilor Mathias Corvin şi Wladislaw II, s-
a extins pe durata a circa trei decenii şi jumătate, 
între anii 1490 şi 1534. Încă de la început, 

intrarea în oraş se făcea prin trei porţi principale 
apărate de turnuri puternice: Poarta Steingässe, 
spre nord, prin care se realiza principala legătură 
cu castelul, Poarta Forkesch, spre sud, şi Poarta 
Zeckesch, spre est.  
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În secolul al XVII-lea au avut loc numeroase 
lucrări de refacere şi completare a sistemului de 
fortificaţii al oraşului: în 1621 a fost construit, 
lângă poarta Zeckesch, bastionul cizmarilor; în 
1632 a fost ridicat bastionul făurarilor, situat 
lângă poarta mică a uliţei făurarilor; în 1633 a 
fost ridicat, lângă iazul croitorilor, dincolo de 
poarta Forkesch, "bastionul nou"; în 1636 a fost 
construită din temelie fortificaţia de lângă poarta 
Steingässe; în 1641 a fost ridicat din nou zidul şi 
turnul uliţei făurarilor (Schmiedgasse); în 1645 s-
a re făcut  z idu l  ş i  t u rnu l  "u l i ţ e i 
noroioase" (Kotgasse); în 1691 au fost 
reconstruite parţial zidurile prăbuşite lângă spital 
şi a fost construit bastionul rotarilor, situat lângă 
turnul aurarilor. În urma acestor lucrări, oraşul 
era înconjurat cu ziduri înalte de peste 7 m, 

groase de circa 0,80 m, însumând o lungime 
totală de 2 360 m. Sistemul de fortificaţii din 
1736 cuprindea: trei porţi principale cu turnurile 
lor, patru porţi mici şi 19 turnuri şi bastioane. 
Lucrările întreprinse în primele decenii ale 
secolului al XX-lea, pentru deschiderea rapidă a 
comunicaţiilor zonei intramuros cu exteriorul, au 
dus la dărâmarea unor porţiuni întregi de ziduri, 
a 13 turnuri şi bastioane, împreună cu turnul 
porţii Zeckesch. Se mai păstrează: circa 1.800 m 
lungime de ziduri, două porţi principale cu 
turnurile lor, o poartă secundară, şase turnuri şi 
bastioane. În prezent pot fi admirate: turnul de 
poartă Steingässer, turnul de poartă Forkesch 
(Fig. 3), turnul uliţei făurarilor, turnul rotarilor, 
bastionul cuţitarilor, bastionul cojocarilor, precum 
şi unele porţiuni ale zidului de apărare. 

Turnul de poartă Steingässer                                            Turnul de poartă Forkesch  

Fig. 3 - Fortificaţii 

Vechiul centru (Piaţa Ferdinand I). 
Vechiul centru al oraşului (actuala Piaţă 
Ferdinand I), reprezintă aproape în totalitate un 
ansamblu arhitectonic de mare valoare. Clădirile 
existente au fost ridicate, în majoritatea lor, în 
secolul al XVI-lea şi la începutul secolului 
următor în stil renascentist. În secolul al XVIII-lea 
li s-au adăugat clădiri în stil baroc, iar în secolul 
al XIX-lea cele mai multe au fost refăcute în stil 
neoclasic. Din rândul acestora se disting: casa 
Schuller, casa Rosenauer, casa Schuster, 
Şcoala Piariştilor, sau fosta farmacie „Vulturul 
Negru”. 

Casa Schuller este una din cele mai 
vechi clădiri din oraş şi a aparţinut primarului 
medieşan Johannes (Hannes) Schuller, mort în 

1586. Este atestată documentar în anul 1588, 
când l-a găzduit pe principele Sigismund 
Báthory, pe durata lucrărilor Dietei, ţinută aici. 
Clădirea a suferit de-a lungul timpului o serie de 
renovări precum cele din anii 1675 şi 1760, sau 
din secolele XIX-XX, care i-au adus modificări 
serioase. Desfăşurată în jurul unei curţi 
interioare, clădirea este realizată într-o 
arhitectură renascentistă. Un element 
arhitectonic şi decorativ de mare valoare se află 
pe faţada dinspre piaţă, şi anume, „chenarul 
arcadei gangului boltit, încadrat de pilaştri pe 
care sunt aşezaţi doi lei de piatră”. 

Casa Hanner, una din vechile clădiri ale 
oraşului, a fost construită la sfârşitul secolului al 
XVI-lea sau la începutul secolului următor.  
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În forma sa iniţială, clădirea a fost realizată într-o 
remarcabilă arhitectură în stil renascentist, din 
care se mai păstrează în prezent gangul boltit al 
porţii şi ancadramentele în piatră ale ferestrelor 
de la faţadă – unul integral, la fereastra centrală, 
şi două parţiale, deasupra ferestrelor laterale 1-2 
şi 4-5.  

Casa Schuster. Clădirea a fost ridicată 
după anul 1705. Între 1783 şi 1900 în camera 
dinspre piaţă, de la parter, a funcţionat o 
farmacie. Arhitectura faţadei, respectiv a etajului 
superior, şi decoraţiile interioare sunt realizate 
într-un admirabil decor baroc. 

Casa Rosenauer este interesantă, aşa 
cum sublinia E. Greceanu (1968), „prin 
succesiunea etapelor de construcţie, care 
condensează toată evoluţia acestei părţi a 
oraşului”. Clădirea, ridicată după anul 1621, este 
alipită de zidul exterior al castelului. Arhitectura 
iniţială a fost cea a Renaşterii, dar în secolul al 
XVIII-lea a trecut printr-o etapă de mari refaceri, 
încheiată în anul 1793, prilej cu care a primit, 
totodată, şi un somptuos decor baroc. 

Fosta farmacie „Vulturul Negru”, apare 
menţionată documentar în anul 1760. Realizată 
în stil baroc, din arhitectura iniţială s-a mai 
păstrat doar porticul de la intrarea dinspre piaţă, 
străjuit de două coloane care susţin un balcon. 

Biserica Greco-Catolică cu hramul 
Înălţarea Domnului, este prima biserică 
românească ridicată în interiorul fortificaţiilor. 
Ridicată în anul 1826, cu suportul financiar şi 
sub autoritatea episcopului greco-catolic al 
Blajului, Ioan Bob, are o arhitectură cu o 
puternică influenţă barocă. „Interiorul, spaţios şi 
elegant – subliniază E. Greceanu (1968) – este 
acoperit cu bolţi «a vela» compartimentate cu 
arce dublouri, ce se reazemă pe pilaştri. Aceştia 
au o profilatură bogată cu racorduri curbe, care 

formează o suită de nişe de-a lungul pereţilor 
navei”. Biserica a fost renovată în anii 1890 şi 
1934, la această ultimă dată executându-se şi 
pictura interioară.  

Casa memorială St. L. Roth
1)

 este o 
construcţie în stil baroc compusă din trei camere. 
Încăperile de la stradă, două la număr, au bolţi 
cu stucaturi. Faţada sobră are trei ferestre 
protejate cu grilaje de fier forjat, realizate la 
începutul secolului al XIX-lea. Poarta are 
ancadrament semicircular, iar gangul este boltit 
semicircular cu arcuri dublouri.  

Casa memorială Hermann Oberth
2)

 a 
fost amenajată în anul 1994, cu ocazia 
centenarului naşterii sale – prin acţiunea 
conjugată a Asociaţiei Saşilor Transilvăneni din 
München, Agenţia Spaţială Română, Forumul 
Democrat al Germanilor din România, Consiliul 
Local Mediaş şi Aviaţia Militară – casă 
memorială. Până în 1996 aceasta s-a aflat în 
administraţia Consiliului Local, iar după această 
dată a devenit secţie a Muzeului Aviaţiei din 
Bucureşti. Este organizată pe două module: unul 
destinat memoriei şi activităţii lui Hermann 
Oberth (Fig. 4); al doilea activităţii primului 
cosmonaut român, Dumitru Prunariu.  

În municipiul Mediaş mai pot fi admirate 
sau vizitate şi alte monumente simbolice pentru 
oraş şi pentru istoria sa: ansamblurile 
arhitecturale reprezentate de clădirile de pe 
străzile Johannes Honterus, denumită în 
vechime Strada Pietruită sau Veche şi Gheorghe 
Doja sau Strada nouă; clădirile de pe Strada 
Turnului de la numărul 2, care a aparţinut, până 
la sfârşitul secolului al XVIII-lea, descendenţilor 

lui Petrus Hann, primar al Mediaşului în 1617, şi 

de la numărul 6, rezultată prin unificarea a trei 

clădiri existente la sfârşitul secolului al XVIII-lea,  

1) St. L. Roth s-a născut la Mediaş în anul 1796. A urmat studiile gimnaziale la Mediaş şi Sibiu şi pe cele 
universitare la Tübingen, unde l-a avut ca profesor pe renumitul pedagog elveţian J.H. Pestalozzi. În anul 1820 
a obţinut doctoratul după care a revenit în ţară. Aici a activat ca profesor la gimnaziul din Mediaş al cărui rector 
a fost între 1931-1934. După 1934 a devenit preot la Mediaş, apoi la Nemşa şi Moşna. În timpul revoluţiei de la 
1848-1849 s-a remarcat prin ideile sale revoluţionar-democratice fapt care-i va aduce condamnarea la moarte 
din partea autorităţilor maghiare (1849). A lăsat posterităţii o bogată operă cu caracter istoric sau istorico-politic: 
Istoria Transilvaniei (1824-1830), Breslele. O scriere de apărare (1841), Lupta între limbi în Transilvania (1842). 

2) Hermann Oberth, părintele rachetei, s-a născut la Sibiu, în 1894, şi a trăit mai mult la Sighişoara şi la 
Mediaş, iar din timpul celui de-al doilea război mondial în străinătate. Studiile gimnaziale şi liceale le face la 
Sighişoara, iar cele superioare la Cluj, München, Göttingen şi Heidelberg. În 1923 îşi susţine examenul de 
diplomă la Cluj cu lucrarea Racheta spre spaţiile interplanetare, publicată în acelaşi an. Din 1925 devine 
profesor la Liceul „St. L. Roth” din Mediaş unde activează timp de 14 ani şi unde continuă cercetările asupra 
rachetelor şi realizează primele experimente în domeniu. În timpul războiului se stabileşte în străinătate unde 
continuă activitatea de cercetare pe lângă marile agenţii spaţiale ale lumii. Activitatea sa s-a materializat în 
lucrările: Racheta spre spaţiile interplanetare (1923), Căile navigaţiei spaţiale (1929), Oameni în spaţiul cosmic 
(1954), Automobilul lunar (1959), Nava cosmică electrică (1961) şi alte circa 80 de titluri realizate în perioada 
de după război. Încetează din viaţă în 1989 la Feucht, în Germania. 
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utilizată ca han şi apoi pentru negoţul cu vinuri; 
Bustul lui St. L. Roth, amplasat în faţa Liceului 
Teoretic „St. L. Roth”; Monumentul lui St. L. 
Roth, amplasat în fosta „grădină a şcolarilor” şi 
ridicat în 1853 peste osemintele revoluţionarului 
paşoptist, reînhumate aici în anul 1850; Bustul 
lui Ioan Axente-Sever, situat în faţa Liceului 
Teoretic „Axente Sever”; Bustul lui Mihai 
Eminescu, amplasat în parcul din faţa Şcolii 
generale „M. Eminescu”; Armureria şi Cazarma 
Husarilor, ridicată între anii 1804-1805. 

Locuri de agrement. Alături de 
monumentele istorice prezentate, Mediaşul 
deţine şi câteva amenajări favorabile turismului. 
Complexul de agrement Greweln, amplasat la 
ieşirea din oraş, spre staţiunea Bazna, într-o 
zonă pitorească de pădure este compus dintr-un 
han (cu restaurant, bar şi terasă) şi un parc 
pentru copii. Complexul de agrement 
„Heleşteu”, situat la ieşirea din oraş, spre 
localitatea Moşna, într-o zonă de pădure. are un 
restaurant şi un bar precum şi un iaz pentru 
pescuitul sportiv. Complexul „Strand” are 
amenajat un bazin de înot în aer liber şi locuri 
pentru plajă, precum şi un restaurant şi un bar. 

Mediaşul dispune, îndeosebi din ultimii 
ani, şi de o reţea hotelieră, de stat şi particulară, 
bine dezvoltată: hotelul „Central”, hotelul „Vila 
Flora”, hotelul „Select” etc., la care se adaugă o 

reţea de restaurante, săli de jocuri şi fitness, un 
bazin de înot, acoperit, etc.  
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Introducere 
                 
Riscul, sub multitudinea sa de aspecte, 

începând cu cele naturale, şi încheind cu cele 
socio-eonomice costituie elementul relaţional 
între Geografie şi Asigurări. Element determinant 
şi definitoriu pentru Asigurări, riscul, pentru 
Geografie devine un element de identificare şi 
analiză atât în timp cât şi în spaţiu, atât cantitativ 
cât şi calitativ care interferează nemijlocit cu 
întreaga sferă umană (de la existenţa acesteia 
până la ramurile de activitate socio-economică); 
de aici abordarea din perspectivă geografică a 
asigurărilor cu influenţe directe asupra 
populaţiei. 

Ca ştiinţă de interferenţă, Geografia poate 
identifica din perspectivă cauzală, anumiţi factori 
geografici de risc, care pot afecta „mediul de 
viaţă” (riscurile naturale sau cele sociale), 
impactul asigurărilor asupra factorului uman 
poate fi interpretat ca un rol de specificitate al 
geografiei umane prin analiza şi cercetarea 
percepţiei şi asimilării asigurărilor în „mediul de 
viaţă” (contextul social actual) neeliminându-se 
rolul reţelei de difuzare spaţială a societăţilor de 
asigurări în structura urbană şi modernă (context 
spaţial). Prin această analiză de repartiţie 
spaţială a domeniului asigurărilor (atât 
cuprindere umană în asigurare, cât şi 
dezvoltarea sa spaţială) geografia  indică 
discordanţele care pot apărea între nevoile 
populaţiei şi oferta de asigurare, relevând 
informaţii asupra condiţiilor optime de gestiune a 
asigurărilor şi satisfacerea prin acoperire a 
protecţiei necesare populaţiei. 

Factorii geografici precum “localizarea” 
cerinţelor sociale sau a elementelor socio-
economice (atât din mediul urban cât şi rural), 

focalizarea / polarizarea prin asigurare a 
centrelor urbane - în contextul spaţial - pot oferi 
suport real pentru asiguratori în diversificarea 
tipurilor de asigurare prestate dar şi prin 
creşterea cantitativă a cuprinderii sociale în 
asigurare prin reliefarea nevoilor populaţiei la 
nivel macro şi micro teritorial în context cauzal. 

Totodată această analiză şi interpretare 
defineşte rolul asigurărilor în geografia umană, 
într-o abordare total nouă, îmbunătăţind astfel 
metodologia şi interdisciplinaritatea geografiei 
umane, iar afirmarea rolului geografic în 
asigurări poate induce apariţia unei noi ramuri şi 
anume „Geografia asigurărilor”. 

Dată fiind amploarea dezvoltării 
asigurărilor în contextul social, se poate anticipa 
o abordare tridimensională  între risc – geografie 
– asigurare, în care  factorul uman reprezintă 
centrul lor de greutate. 

Riscul, sub multitudinea de aspecte pe  
care le imbracă (de la cele naturale la cele 
sociale sau economice) reprezintă elementul de 
legătura dintre geografie şi asigurări. Geografia 
prin identificarea riscurilor prin  analiza 
intensităţii, frecvenţei acestora oferă suport 
considerabil asigurărilor, acestea determinând 
tipul de asigurare conform riscului analizat. 

În jurul colectivitaţilor umane, amplasate 
de către asigurare în cadrul central, gravitează 
nenumarate riscuri, care influenţând, provocând 
şi interferând relaţional cu acestea, pot fi 
asumate prin protecţie de către asigurări. 
Complexitatea riscurilor induce diversitatea 
tipurilor de asigurare, în literatura de specialitate 
regăsindu-se studii ample referitoare la 
categoriile şi clasificarile de riscuri care 
afectează societatea umană. Riscul, ca element  

GEOGRAFIA ASIGURĂRILOR . O NOUĂ ABORDARE A RELAŢIEI  
RISC – PROTECŢIA POPULAŢIEI  ÎN SOCIETATEA MODERNĂ 

Drd.  Crina  DIMA 
crina.dima@yahoo.com 

Geography of the insurances. A new approach to security risk relationship - protecting people 
in modern society. Geographical factors such as "location" social needs or socio-economic elements (both 
urban and rural), focus / bias by ensuring urban centers - in the context of space - can provide real support for 
insurers to diversify the types of insurance provided, but also increasing enrollment of quantitative social 
insurance needs of the population by highlighting the macro and micro context territorial question. 

 
Key words: risk, social security, insurance, population geography. 
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determinant şi definitoriu al asigurărilor 
dimensionează tipul de asigurare al cărui subiect 
îl reprezintă,  apariţia şi frecvenţa acestuia 
contribuind decesiv la constituirea gradului de 
asigurabilitate. Riscurile se pot grupa  în patru 
areale complementare majore de asigurare, 
aflate în interdependenţă (Fig.1). 

Riscurile care afectează viaţa umană 
(accidente, sănătate etc), cele mai importante, 
pentru că focalizează întreaga existenţă umană, 
colectivităţile umane fiind supuse nenumăratelor 
riscuri ce pot periclita viaţa sau modul de trai. În  
ţările dezvoltate economic şi cu experienţă în 
domeniu, (ex. Marea Britanie) ponderea 
asigurării de viaţă per total, este de două ori mai 
mare decât asigurarea generală.  

În acest areal sunt incluse acele riscuri cu 
influenţa directă asupra existenţei comunităţilor 
umane, (de la sănătate, medicală, accidente, 
persoane, etc)  până la protecţia socială 
(asigurări sociale, pensii, etc.) sau protecţia 
terţului (responsabilitate civilă). 

Riscurile naturale, după cum vom vedea, 
au stat la baza dezvoltării incipiente ale 
sistemului de asigurare, de la cele climatice 
(uragane, furtuni, inundaţii, seisme, erupţii 
vulcanice, grindină, zăpezi abundente etc). 

Riscuri de natură economico-financiară se 
referă la acele riscuri care pot genera pierderi 
economice substanţiale (asigurări pe ramuri 
industriale,  agricole, transporturi şi servicii până 
la credite bancare, ipoteci, pierderi financiare 
etc.). 

Riscuri de pierdere de posesiune  
(proprietăti, bunuri mobile şi imobile, furturi). 

În ocuparea, dispersia  şi structurarea 
spaţiului geografic, comunitatea umană a căutat 
şi găsit condiţii prielnice de viata de adăpost, de 
hrană, oamenii s-au constituit în grupuri şi 
asociaţii, realizând, pe de-o parte, că aşa cum 
un pericol, risc este mai uşor de contracarat 
dacă este asumat în mod unitar, pe de alta că o 
pagubă sau daună poate fi suportată mai uşor 
dacă este împărţită, descompusă, sau 
dispersată către mai multe persoane, supuse şi 
ele aceloraşi pericole sau riscuri. 

 
Relaţia risc – protecţie în societatea modernă 

 
Actul protecţiei este instinctiv, omul se 

protejează pe sine, familia sau proprietăţile sale 
de orice pericol amentinţător, care ar periclita 
viaţa ori avuţia sa. “Riscul, ca element definitoriu 
şi specific pentru asigurări reprezintă acel pericol 
împotriva căruia societăţile de asigurare pot oferi 
protecţie” (Ciurel V., 2000, Asigurări şi 
Reasigurări. Abordări teoretice si practici 
internaţionale).  

Populaţia ca factor determintant, este 
cuprinsă şi “prinsă” în acest megasistem al 
asigurărilor pe întreg globul. Dimensiunea şi 
problematica acestei “industrii sociale” sunt 
nelimitate, se dezvoltă atât spaţial cât şi 
exponenţial, de la simplu la complex, de la 
particular la general. Asigurările au cuprins 
întreaga sferă a existenţei umane, pornind de la 
asigurările sociale şi obligatorii de 
responsabilitate civilă, la studiile pe care un copil 
le va urma, asigurarea medicală sau de 
sănătate, de viaţă, de pensii, profesională, 
transport, călătorii, asistenţă turistică etc. pentru 
a da câteva exemple din cele mai cunoscute şi 
utilizate asigurări,  dar şi cele mai excentrice 
(părţi ale corpului uman, patrupede etc.). 

Gradul de dezvoltare economică al unui 
stat este direct proporţional cu gradul de 
dezvoltare al sistemului bancar şi al asigurărilor 
al statului respectiv. (Ciurel V.). Acest sistem s-a 
născut pentru protecţia populaţiei sub toate 
aspectele (viaţă, bunuri, sfera  activităţii umane) 
evoluând urmare a implicării sociale în toate 
structurile şi segmentele de asigurare, 
determinând relaţiile de complementaritate şi 
inter – relaţionare între acestea şi motivând 
afirmarea aspectelor geodemografice în sistemul 
actual al asigurărilor. Tocmai de aceea 
implicarea factorilor geografici de identificare şi 
localizare a riscurilor naturale şi sociale cu 
implicaţii în dezvoltarea şi diversificarea ofertei 
de asigurare reliefează pe deplin importanţa  

Fig. 1 - Areale majore de risc şi  
inter-relaţionarea acestora  
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dezvoltării şi implementării sistemului de 
asigurare în context socio-spaţial, diversificând 
totodată metodologia şi interdisciplinaritatea 
Geografiei ca ştiinţă. 

Conform raportului ISN Insurance Service 
Network din iulie 2010,  dezastrele naturale şi 
implicit amploarea pierderilor create au fost  
extrem de mari în anul 2010. Prejudiciile produse 
depăşeau numai în primele şase luni 70 mld.$. 
Această sumă depăşeşte costurile pierderilor pe 
întreg anul 2009. Din care acoperite din 
asigurare au fost doar 22 bn $, mai mult decât 
dublu faţă de media din anul 2000.  Cutremurul  
din Haiti din data de 12.01.2010 a produs piederi 
umane de 233.000 persoane, iar 1,2 mil. locuitori 
au ramas fără adăpost. Seismul principal cu o  
magnitudine de 7grade/Richter a produs pagube 
imense în raport cu puterea economică a ţării; 
pierderile din asigurare se cifrau la 150 mil. $ dat 
fiind gradul scăzut al penetrării asigurărilor în 
viaţa socio-economică.  

Cutremurul din Chile din data de 
27.02.2010 a cărui magnitudine de 8,8 grade/
Richter a depăşit de 500 de ori energia 
cutremurului din Haiti, dar victimele omeneşti au 
fost mult mai reduse (521). În 2010 au avut loc 
55 de evenimente geofizice inclusiv erupţia 
vulcanului  Eyjafjallajökull din Islanda în luna 
martie care a produs zeci de mii de anulări de 
zboruri,  385 de catastrofe meteorologice a căror 
repercusiuni sunt greu de monitorizat. Uragane 
puternice (Winter Storm Xynthia în I-le Canare, 
Pen.Iberică, Franţa şi vânturi de depăşesc 240 
km/h în zona montană (Pirinei) au produs 
pierderi de 4,5 mld.$, iar cele asigurate 3,4 bn $. 
Alte catastrofe naturale produse în cursul anului 
2010 au fost inundaţiile, alunecările de teren în 
urma ploilor torenţiale (Madeira), furtuni violente 
şi puternice inundaţii (SUA, Europa Centrală, 
China). Asigurătorii mondiali au tras semnalul de 
alarmă ca urmare a producerii catastrofelor 
naturale din Chile şi Haiti.  Aceste evenimente 
naturale nu pot fi stopate însă se pot diminua 
puternic efectele acestora dacă se impun măsuri 
corecte ( Munchen Re). 

Studiile specialiştilor germani pentru anul 
2006 atestă producerea a 850 de evenimente 
naturale al căror grad de asigurabilitate diferă 
după cum urmează: cele mai frecvente 
fenomene meteorologice sunt reprezentate de 
furtuni, uragane, taifunuri în proporţie de 79% cu 
un grad de asigurabilitate de 40% din total 
urmate de temperaturi extreme (14%) asigurate 
în proporţie de 18% în timp ce inundaţiile mai 
puţin frecvente în acel an (5%) sunt asigurate în 

proporţie de 33%. Evenimentele geofizice 
precum seisme, erupţii vulcanice şi tsunami 
(reduse 2%) sunt asigurate în proportie de 9%.  
(Fig.2).     

         Am remarcat prejudiciile produse în anul 
2006; pentru anul 2010, pierderile se ridică la 
218 mld $., conform unui studiu data publicităţii 
în martie de către compania de asigurări Swiss 
Re. Din punct de vedere al catastrofelor naturale 
şi impactul acestora în plan social şi economic 
nici un stat de pe glob nu se poate considera în 
deplină siguranţă şi ferit de riscuri, indiferent de 
natura acestora, seisme, inundaţii, alunecări de 
teren, explozii vulcanice etc. Un exemplu 
elocvent îl constituie China care din 1960 până 
în anul 2000 a recurs la un amplu efort de 
îndiguire a zonelor afectate intens de inundaţii. 
Aceste lucrări de anvergură au costat 3,15 mld.$ 
însă s-au evitat piederi în sumă de cca. 12 
mld.$; măsurile de prevenire trebuie luate cu 
mulţi ani înainte de producerea evenimentelor 
indiferent de natura catastrofei naturale (conf. 
Munchen Re). Din păcate, pierderea de vieţi 
omeneşti urmare a aceloraşi evenimente este 
foarte mare: 34% urmare a indundaţiilor, 29% 
seisme, tsunami şi erupţii vulcanice, 21% 
temperaturi extreme şi 16% furtuni violente. 
(Fig.3). 

Ţările dezvoltate cu un sistem de asigurări 
consolidat puternic au diferite structuri 
administrative în caz de catastrofă şi anume 
guvernele sunt implicate în aceste situaţii prin 
adminstrarea unor fonduri speciale, alte forme 
de protecţie către cetăţeni şi prin colaborare gen 
parteneriat cu sectorul privat al asigurărilor. 
Fondurile de rezervă sunt constituie din primele 
de asigurare ale beneficiarilor, participarea 
societăţilor de asigurare şi reasigurare precum şi 
prin contribuţia guvernului statului respectiv. 

       

Fig. 2 - Evenimente naturale pe Glob şi gradul 
lor de asigurabilitate (%) în anul 2006  

Sursa: GeoRisiko / Forschung 
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Acestea ar trebui să reprezinte 
preocuparea majoră a marilor concerne şi 
companii de asigurare din lume, întrucât marile 
provocări ale secolului nostru rămân schimbările 
climatice şi efectele acestora. Plecând de la 
premisa că majoritatea acestor fenomene 
catastrofice sunt parţial combătute, cunoaşterea 
zonelor de influenţă, dimensionarea, frecvenţa şi 
predictibilitatea acestor manifestări ar trebui să 
reprezinte prioritatea naţională a tuturor marilor 
companii de asigurare şi reasigurare în 
cooperare cu guvernele tuturor statelor lumii. 
Deşi impactul catastrofic este cunoscut până în 
prezent soluţiile sunt insuficient elaborate. 
Investigaţiile acestor fenomene se dovedesc a fi 
dificile datorită, în primul rând, abordărilor 
ineficiente, dar procedeelor metodice 
neperfectate încă. (Surse Swiss Re) 

 
Concluzii 

 
Acest sistem s-a născut pentru protecţia 

populaţiei sub toate aspectele influeţând direct 
toate componentele sferei umane de la existenţa 
sa până la prestarea activităţii de ordin socio-

eco nom ic ,  de te rm in ân d  re l a ţ i i  de 
complementaritate şi inter – relaţionare între 
acestea şi motivând afirmarea aspectelor 
geodemografice în sistemul actual al asigurărilor. 
Tocmai de aceea implicarea factorilor geografici 
de identificare şi localizare a riscurilor naturale şi 
socio-economice  cu implicaţii în dezvoltarea şi 
diversificarea ofertei de asigurare reliefează pe 
deplin importanţa dezvoltării şi implementării 
sistemului de asigurare în context socio-spaţial, 
diversif icand totodată metodologia şi 
interdisciplinaritatea Geografiei ca ştiinţă. 
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Istoria transportului feroviar românesc a 
început în zona Banatului, fapt dovedit de 
primele căi ferate din ţară construite în această 
regiune, prima gară din ţară (Oraviţa) 
(Lacriţeanu, Popescu 2007), datorate prezenţei 
nucleului industrial Reşiţa.  În cadrul acestuia     
s-au construit locomotive, atât pentru uz intern, 
cât şi internaţional.  

La nivelul ţării noastre sunt 13 muzee care 
sunt strâns legate de evoluţia şi valorificarea   
culturală a patrimoniului industrial (Cercleux, 
Merciu 2010): Muzeul Tehnic “Dimitrie Leonida”, 
Muzeul Aviaţiei, Muzeul Căilor Ferate            
Române-Bucureşti, muzee ale locomotivelor cu 
Abur-Reşiţa şi Sibiu, muzeele petrolului şi al 
ceasurilor – Ploieşti, muzeul aurului–Brad, 
muzeul Fierului – Hunedoara, muzeul mineritului
–Petroşani, Roşia Montană (exploatarea minieră 
romană Alburnus Maior), muzeul Ştiinţei şi 
Tehnicii “Ştefan Procopiu” din Iaşi, muzeul        
ţesutului – Bacău (Fig. 1). 

Se observă că la nivel naţional există 3 
muzee tehnice dedicate patrimoniului feroviar. 
Muzeul Căilor Ferate Romane este cel mai vechi 
(1939) şi a fost amenajat iniţial în maniera 
muzeului de la Resita: în aer liber. Muzeul a fost 
reamenjat în locaţia actuală în 1953 sub forma 
unui muzeu indoor. Ulterior a fost construit 
muzeul de la Reşiţa pentru ca în 1994 un alt 
muzeu dedicat patrimoniului feroviar să fie 

amenajat la Sibiu în cadrul depoului de 
locomotive omonim. 

De asemenea, există propunerea         
construirii unui nou muzeu feroviar în Bucureşti 
în triunghiul Griviţei-Buzeşti-Polizu. Sunt propuse 
două corpuri de clădiri care comunică între ele 
printr-o curte publică care este gândită a fi 
folosită permanent (activităţi cultural-artistice) 
pentru a aduce venituri suplimentare muzeului. 

Locaţia noului muzeu feroviar este situată 
în apropierea Gării de Nord care a facilitat       
dezvoltarea zonei şi prezintă avantajul de a se 
putea organiza excursii cu trenuri de epocă. 

Se observă la nivel naţional o diferenţiere 
a muzeelor tehnice actuale faţă de cele din         
perioada anterioară valorificării culturale şi         
turistice a siturilor industriale. Dacă până în anii 
’90 predominau muzee tehnice care “găzduiau” 
colecţii de utilaje industriale, în ultimii ani se      
remarcă o diversificare a tipurilor de muzee 
tehnice reprezentate de cele rezultate în urma 
conversiei unităţilor industriale nefuncţionale 
(amenajarea ca muzeu a sitului minier Alburnus 
Maior–Roşia Montană, amenajarea pentru     
vizitare a fostelor spaţii de exploatare a sării: 
Târgu Ocna,  Turda, ş.a.), dar şi a unităţilor 
economice care încă desfăşoară procesul de 
producţie (înscrierea în circutul turistic a 
podgoriilor (turism viti-vinicol) ex.: Murfatlar,    
Recaş, ş.a.) (Merciu, Stoica, 2010). 

MUZEUL LOCOMOTIVELOR CU ABUR – UN SIMBOL AL 
MUNICIPIULUI  REŞIŢA  

Drd.  George Laurenţiu MERCIU 
merciugeorge@yahoo.co.uk 

Steam Locomotive Museum – a symbol of Reşiţa municipality. Transportation has played a very 
important part in the development of industry in Romania. The Banat mountain is Romania’s oldest industrial 
region, and the city of Reşiţa is its central core; its development was partially due to the construction of the 
railway line that eased connections between the industrial pole and the coal mining hub (Anina). Later on, the 
Reşiţa industrial complex branched off into construction of steam locomotives, manufacturing some of the first 
locomotives of that type in south-eastern Europe under the influence of the St. E.G. international holding, a 
favored and royal state railways company, with French and Austrian capital. Currently, both the steam              
locomotive factory and the Reşiţa museum are rated as historical monuments and included on the list of   
technical and industrial heritage assets. The railway museum of Reşiţa is one of the most representative   
technical museum of our country. Reşiţa is identified in terms of tourism with the museum of steam             
locomotives, being a symbol both for its industrial past and for its cultural present and future reality. 

 
Key words: technical museum, steam locomotive, technical and industrial heritage, Reşiţa, Romania 

“Muzeul este cea mai înaltă şi, totodată, cea mai simplă dintre şcoli.” 
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Aceasta reflectă o deschidere a României 
spre tendinţele manifestate la nivel european de 
conservare şi valorificare a elementelor de 
patrimoniu industrial in situ şi ex situ (muzeul 
textil din Prato-Italia, muzeul textil şi al 
costumelor din Barcelona, Spania, tur de vizitare 
a fabricii de ciocolată din Perugia-Italia, vizitarea 
minelor muzee din bazinul Ruhr-Germania sau 
din zona Ostrava-Cehia, ş.a.). 

Totodată diversificarea tipologiei muzeelor 
tehnice este datorată şi influenţei schimbărilor 
majore intervenite la nivel local şi global în 
ultimele trei decenii. Aceste schimbări sunt atât 
în plan economic, cât şi social (Scot 2007). 

Perioada actuală, postindustrială, 
marchează o nouă etapă în evoluţia oraşelor 
industriale, reflectată de succesiunea proceselor 
de restructurare economică şi problematica 
conversiei siturilor industriale abandonate 
(Merciu, Merciu 2011). Siturile industriale sunt 
cel mai adesea transformate în muzee tehnice 
(TICCIH National Reports on The Industrial 
Heritage, p. 29). 

Deschiderea spre conservarea şi 
valorificarea elementelor de patrimoniu industrial 
din perspectivă muzeistică reflectă în perioada 
actuală tipuri variate de muzee tehnice. Bulegato 
(2008) propune o clasificare a muzeelor dedicate 
patrimoniului industrial în: muzee ale industriei şi 
ale muncii, ecomuzee - denumite şi muzee ale 
teritoriului, muzee ale întreprinderilor, arhive şi 
colecţii ale unităţilor economice, colecţii tematice 
ale tipologiei artefactelor industriale, arhive 
istorice. De asemenea, autoarea consideră că 
muzeele dedicate unităţilor industriale prin 
raportul lor cu teritoriul au o ridicată 
individualitate proprie culturală. Astfel, Muzeul 
Locomotivelor cu Abur din Reşiţa se încadrează 
în categoria muzeelor cu colecţii tematice ale 
tipologiei artefactelor industriale. 

 
Muzeul locomotivelor cu abur din Reşiţa 

 
Din punct de vedere cronologic este cel 

de al doilea muzeu din ţară dedicat transportului 
feroviar.  

Fig. 1 - Repartiţia teritorială a muzeelor tehnice în România 



   

P A G I N A  7 3  A N U L  I I I  N U M Ă R U L 1 - 2  

Muzeul a fost constituit din iniţiativa ing. 
Mircea Popa, director al Uzinelor reşiţene, în 
anul 1972, la aniversarea unui secol de          
producţie de locomotive cu aburi la Reşiţa. În 
acea perioadă, în Europa au fost amenajate  
muzee feroviare: Field and industrial railway 
museum – Austria, The Blonay-Chamby Railway 
and Museum, 1968, Elveţia, The National 
Railway Museum parte a Muzeului Naţional de 
Ştiinţă şi Industrie, York, Anglia, Jokioinen 
Museum Railway – Finlanda, 1971, The Tram 
Museum SkjoldenAesholm 1978, Danemarca, 
Chemin de Fer de la Mure-Saint Georges de 
Commiers, Franţa, Railway Museum–Belgrad, 
Serbia, 1950, Railway Museum of Asturias, 
Spania. Unul dintre cele mai vechi muzee 
feroviare din Europa a fost amenajat in 
Germania, la Nuremberg în 1899; în prezent 
muzeul feroviar german adăposteşte circa 1000 
de locomotive cu abur. 

Muzeul cuprinde 16 exponate din diverse 
epoci de construcţie, cea mai importantă fiind 
locomotiva RESICZA, una dintre primele trei  
locomotive cu aburi construite în spaţiul sud-est 
european, la Reşiţa, între anii 1872-73  (Fig. 2) 
(Bellu 2003; Lacriţeanu , Popescu 2007).  

Fabricarea locomotivelor cu aburi la        
Reşiţa se încheie în anul 1964, cu 10 locomotive 
de ecartament normal, din seria 150.000,          
destinate exportului. Consorţiul Internaţional 
St.E.G., societate privilegiată imperială şi regală 
a căilor ferate de stat, avea în proprietate în 
afara Uzinelor din Reşiţa şi alte domenii şi 
proprietăţi miniere, metalurgice şi feroviare în 
Banat şi Boemia, o fabrică de locomotive la 
Viena şi concesiunea unei reţele de căi ferate de 
circa 5.000 km (în construcţie şi exploatare) 
(Lacriţeanu, Popescu 2007). 

  

Importanţa tehnologică a muzeului 
reşiţean. Este semnificativă prezentarea 
volumului producţiei secţiei de construcţie de 
locomotive din Reşiţa: un total de 1461 de 
locomotive cu abur, din care: 311 cu ecartament 
îngust (Fig.3), 924 cu ecartament normal de 
1,435 mm (Fig.4), 224 cu ecartament special de 
1524 mm pentru URSS, 2 cu ecartament special 
de 1000 mm pentru Vietnam. Profilul de 
fabricaţie cuprindea în principal: locomotive cu 
abur (inclusiv reparaţii), roţi montate (inclusiv osii 
şi stele), poduri metalice, echipament feroviar, 
etc. 

Două dintre cele mai importante             
locomotive aflate în incinta muzeului („Bogsan” şi 

„Hungaria”) au fost casate în anul 1937. 

Prima locomotivă construită la Reşiţa 
(Fig. 2) a fost proiectată de John Haswell (1812 
– 1897), originar din Scoţia, dar stabilit la Viena. 
Piesa este o locomotivă de tracţiune de 1125 
kg şi 45 CP la viteza de 11 km/h, având o           
lungimea de 4,48 m şi o greutate în serviciu, de 
11,5 t. A fost construită în condiţii improvizate în 
atelierele uzinelor St.E.G. Reşiţa, iar în perioada 
1961-1972 a fost garată pe o linie de manevră în 
faţa Fabricii de locomotive din complexul uzinal 
local (Bellu 2003). 

Fig. 2 - Prima locomotivă construită la Reşiţa 

Fig. 3 - Locomotivă serie 764.003 cu ecartament 
îngust 

Fig. 4 - Locomotivă seria 150.038 cu ecartament 
normal 
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Cu două excepţii, cele 16 piese din cadrul 
muzeului, concentrează istoria de aproape un 
secol a acestei importante componente a           
industriei constructoare de maşini. 

Importanţa culturală a muzeului reşiţean. 
Muzeul marchează un moment important in 
istoria culturii industriale la nivelul ţării noastre. 
Importanţa culturală rezidă din valoarea 
exponatelor, respectiv a locomotivelor cu abur 
considerate adevate “bijuterii” tehnologice.  

De asemenea, un alt element care justifică 
importanţa muzeului este reprezentat de faptul 
că locomotivele au fost realizate la Fabrica de 
Locomotive din Reşiţa.  

Muzeele construiesc identitatea şi valorile 
simbolică şi spirituală a comunităţii locale (Scott  
2007). 

Locomotivele cu abur reprezintă un simbol 
al oraşului Reşiţa cu care acesta se identifică 
atât în conştiinţa populaţiei locale cât şi a 
turiştilor. Acest simbol sintetizează întreaga 
istorie a oraşului dominată de procesul de 
industrializare. Din acest punct de vedere se 
numără printre puţinele oraşe industriale din ţara 
noastră care în perioada post-industrială se 
bucură de o imagine turistică pozitivă ca urmare 
a simbolului său de o valoare estetică ridicată. 
Astfel, Reşiţa este identificată din punct de 
vedere turistic cu muzeul locomotivelor cu abur, 
care reprezintă un element de referinţă atât 
pentru trecutul ei industrial cât şi pentru 
realitatea sa culturală prezentă şi viitoare. 

 
                Concluzii 
 
De la muzeele tradiţionale, care au 

supravieţuit secolului al XIX-lea muzeelor 
“eveniment” valorificate de planificarea urbană şi 
de economia turistică, muzeele au experimentat 
profunde schimbări în ultimii ani. Cultura a 
devenit o componentă majoră a planurilor de 
amenajare urbană. 

În perioada actuală, post-industrială, cele 
mai multe proiecte de dezvoltare a oraşelor 
industriale sunt construite pe valorificarea 
elementelor de patrimoniu industrial ca parte 
componentă a culturii locale. 

În cazul municipiului Reşiţa locomotivele 
cu abur reprezintă un simbol care face trimitere, 
pe de o parte la dezvoltarea sa industrială, iar pe 
de altă parte la reconsiderarea elementelor de 
patrimoniu industrial prin prisma valorificării 
culturale. 

Muzeul Locomotivelor cu Abur reflectă 
importanţa culturii tehnice asociată transportului 

feroviar, cât şi necesitatea conservării şi 
valorificării elementelor de patrimoniu feroviar 
care reprezintă mărturii ale evoluţiei societăţii 
româneşti. Totodată, muzeul reprezintă o 
atracţie turistică pentru municipiul Resiţa. 

Prezenţa muzeului feroviar reşiţean 
precum şi vechimea sa (39 de ani) indică 
oportunitatea de a valorifica trecutul şi de a 
transmite generaţiilor viitoare simţul apartenenţei 
la comunitatea locală.  
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Introducere 
 
Pe teritoriul comunei Colţi au fost 

semnalate cele mai multe aflorimente cu 
chihlimbar din tot judeţul Buzău. Tot aici au fost 
executate în trecut numeroase lucrări de 
prospectare, explorare şi exploatare. Primele 
începuturi ale exploatării chihlimbarului prin 
şanţuri, puţuri şi galerii rudimentare au fost 
efectuate la Colţi în locul numit Faţa Budei între 
anii 1828–1834, în urma aplicării regulamentelor 
organice de către generalul Kiseleff, ca urmare a 
tratatului de la Adrianopol (1829). După 1865, 
exploatările din zonă erau supravegheate de 
către subprefecţii judeţului (Ghiurcă 1999).  

Inginerul Dumitru Grigorescu pune din 
1902 bazele unei exploatări mai ample şi 
organizate a chihlimbarului detectat în diversele 
localităţi din judeţul Buzău. Producţii importante 
se realizează între anii 1924–1935, ele variind 
de la 67 la 130 kg pe an. Cel mai productiv a fost 
anul 1926, când inginerul Grigorescu împreună 
cu echipa sa a reuşit să extragă 140 kg în 
valoare de 490.000 lei, cantitate ce a fost 
utilizată în întregime la confecţionarea bijuteriilor. 
În perioada 1933-1937, la Dănciuleşti a fost 
organizată exploatarea chihlimbarului prin galerii 
de 70-100 m, din care s-au scos mai multe sute 
de kilograme, cu dimensiuni de 1-25 cm în 
diametru şi greutate de 750 - 900 g bucata 
(Monoranu, Nicolescu 1996).  

Pe baza vechilor lucrări de explorare din 
secolul XX, au fost delimitate mai multe 
perimetre în care apar rosturi de chihlimbar 
(Grigorescu 1926): 

- Perimetrul Fijereşti (sat Colţii de Jos) 
cuprinde nivele cu chihlimbar în punctele Piatra 
Căţească, Malul Lăstunului, Izvorul Gropilor dar 
şi mai rar, în albii şi ogaşe; 

- Perimetrul Faţa Budei (sat Colţii de Jos) 
cuprinde nivele cu chihlimbar la Izvorul Baciului 
şi în punctul La Întuneric; 

- Perimetrul Valea Cireşului – Faţa 
Repede (sat Aluniş), la nord de Fijereşti; 

- Perimetrul Piatra Corbului – Motoca (la 
nord de Valea Boului), în apropierea Drumului 

Comunal 71; 
- Perimetrul Dănciuleşti – Măgădani (la 

nord de satul Colţii de Jos), unde chihlimbarul a 
fost semnalat în punctele Lupoaia, La Arşiţa şi 
Valea Merilor; 

- Perimetrul Strâmba – Comarnici (sat 
Aluniş) cel mai important din toată comuna Colţi; 
în acest perimetru a fost amplasată şi ultima 
mină; 

- Perimetrul Aluniş - Paltinu; 
Până în 1945 exploatarea a fost 

continuată de diverşi întreprinzători, iar 
prelucrarea se făcea îndeosebi de localnici în 
atelierele de la Buzău, Ploieşti, Bucureşti şi 
Mânăstirea Ciolanu-Buzău.  

După 1945 exploatarea a fost interzisă 
localnicilor; timp de aproape 50 de ani statul a 
efectuat două încercări de exploatare, între anii 
1947–1950 cu deţinuţi politici, şi între 1980 -
1983, aceasta din urmă datorită proiectelor de 
cercetare ale geologilor de la Prospecţiuni, 
Bucureşti. În concluzie, după o îndelungată 
campanie de explorare (1950–1980) s-a trecut la 
o exploatare sistematică prin galeriile efectuate 
la Strâmba. Din păcate, producţia realizată în 
aproape trei ani de exploatare s-a redus doar la 
cca 22 kg de chihlimbar, lucru firesc totuşi dacă 
se ţine seama că „era subtilizată direct din mină 
în proporţie de cca 90%” (Ghiurcă 1999). Nefiind 
rentabilă din aceste motive, mina a fost închisă 
în 1984.  

Chiar şi după închiderea ultimei mine, 
chihlimbarul a continuat să fie căutat de către 
localnici. Chihlimbarul este extras sporadic din 
apropierea fostelor puncte de exploatare sau 
este adus de apele pârâurilor Colţi, Sibiciu, 
Cireşul, Întunericul şi Piatra Cătească. Din 
bucăţile de chihlimbar încă se prelucrează la 
Colţi podoabe. 

 
Situaţia prezentă 

 
 Odată cu închiderea minelor, activităţile 
economice non-agricole din comuna Colţi au 
decăzut. Perspectivele erau însă diferite în anii 
’70 când s-a înfiinţat Colecţia Muzeală în satul  

POSIBILITĂŢI DE VALORIFICARE TURISTICĂ A UNOR COMPONENTE 

ALE  SPAŢIULUI RURAL. STUDIU DE CAZ: COMUNA COLŢI  

Cezar RADU-BUTEREZ 
cezar_m8ro@yahoo.com 
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reşedinţă. Muzeul, organizat într-o casă 
construită între anii 1973-1974 în stil popular, 
adăposteşte din 1979 o colecţie de chihlimbar, 
unelte de prelucrare, obiecte de etnografie şi 
artă populară şi documente privind istoria 
comunei (Muzeul Judeţean Buzău 2000). Lângă 
muzeu a fost săpată o mină folosită în scopuri 
exclusiv turistice, ea nefiind niciodată folosită 
pentru producţie (Fig. 1). În prezent, este lăsată 
în paragină deşi accesul nu este restricţionat. 

Majoritatea minelor s-au surpat sau au 
fost închise de către localnici pentru a evita 
accidentele. Cu toate acestea, o serie de intrări 
încă sunt vizibile. Este vorba despre locaţiile 
Strâmba şi Dănciuleşti, unde minele nu au fost 
astupate complet, iar intrările se disting cu 
uşurinţă (Fig.2 şi 3). 

 

Locaţiile celorlalte mine sunt cunoscute 
doar din vechile planuri, deoarece alunecările de 
teren, prăbuşirile dar şi intervenţiile antropice au 
dus la distrugerea acestora.  

Este de menţionat că mina Strâmba, 
cunoscută ca fiind una din cele mai productive 
se află situată astăzi pe o rezervaţie naturală de 
2,5 ha numită Chihlimbarul de Buzău (Fig.4). 

Comuna Colţi mai este caracterizată prin 
existenţa unui complex de vestigii rupestre. 
Ansamblul rupestru Aluniş este situat în 
partea nordică a satului Aluniş, la baza unui 
versant stâncos, ramificaţie a Culmii Martirei. 
Este cunoscut mai ales datorită bisericii rupestre, 
singurul locaş de cult de acest fel din judeţul 
Buzău care şi-a păstrat funcţia fără întrerupere 
până astăzi, fiind de departe cel mai vizitat 
obiectiv din Complexul Aluniş - Nucu. De 
asemenea, este şi singurul la care se poate 
ajunge pe un drum modernizat, DC 71 Colţi – 
Aluniş. Ansamblul este format din mai multe 
vestigii, situate pe două etaje; etajul inferior este 
situat la nivelul solului (Fig.5), spaţiu care este 
parţial terasat, şi etajul superior, la care accesul 
este posibil doar în urma escaladării stâncilor.  

Cea mai veche atestare a Alunişului este 
în 1524, când, într-un hrisov al lui Radu de la 
Afumaţi, se precizează că moşia moşnenilor 
Scăeni „se hotărăşte la Piatra Silionului cu 
schitul despre Alunişu” (Chihaia 1974, p.513, 
Anexa 2). Prima menţiune propriu-zisă a 
Alunişului este mai târziu, într-un document 
nedatat, din vremea egumenului Antonie 
(menţionat documentar doar între anii 1692 şi 
1703), din care reiese că voievodul Mihnea 
Turcitul a dăruit mănăstirii Aluniş, în anul 7085 
(1577 – 1578), moşia Mlăjet. Întrucât voievodul 
nu apare drept ctitor şi moşia dăruită se află la o  

Fig.1 - Intrarea în Mina turistică din satul Colţi 
Foto: Cezar Radu-Buterez, 2010 

Fig.2 - Intrarea în mina Dănciuleşti  
Foto: Cezar Radu-Buterez, 2010 

Fig.3 - Intrarea în mina Strâmba 
Foto: Cezar Radu-Buterez, 2009 
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Fig.4 - Minele din sudul comunei Colţi 

Fig. 5 - Biserica Aluniş a) vedere generală (foto: Alex. Antoniu, 1893)  
b) vedere dinspre nord-est (foto: Cezar Radu-Buterez, 2009) 
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distanţă însemnată, rezultă că mănăstirea Aluniş 
fusese întemeiată înainte de acest moment. 
Acelaşi document mai vorbeşte şi despre o ocină 
disputată de Aluniş şi moşnenii sibiceni, numită 
partea Neagăi, ajunsă până la urmă în posesia 
sibicenilor, deoarece nu se afla între hotarele 
moşiei Mlăjet. Toponimul Neaga poate avea 
legătură cu Doamna Neaga, soţia lui Mihnea 
Turcitul. În intervalul 1649 – 1668, biserica 
iniţială a fost lărgită şi peşterile au fost 
amenajate „mai confortabil”. Chihaia (1976) 
menţionează că din această perioadă s-au 
păstrat un cuptor şi nişele pentru icoane 
încoronate cu cruce de Malta. În anul 1825, se 
construieşte un pridvor de lemn (Chihaia 1976, 
p.242) iar mai apoi, între anii 1847 – 1850 (sau 
1849 – 1850) a fost reparată în timpul 
egumenului Antonie Ciolăneanu. După 
secularizare, din 1864, devine biserică de mir 
(Chihaia 1973, p.13). În anul 1870 s-a aşezat o 
Catapeteasmă din lemn de stejar, cu icoane din 
tablă de zinc. În secolul al XX-lea, au avut loc 
doar cosmetizări exterioare. 

 
Consideraţii practice 

 
Vechile exploatări de chihlimbar, Colecţia 

Muzeală Colţi, dar şi Biserica de la Aluniş pot 
constitui puncte de plecare pentru a dezvolta 
singura alternativă de revitalizare a economiei 
spaţiului rural, şi anume turismul. Infrastructura 
de cazare în comuna Colţi este extrem de 
modestă, existând doar două pensiuni cu locuri 
limitate şi greu accesibile de la cel mai apropiat 
drum naţional. Infrastructura rutieră este de 
asemenea precară, iar utilităţi există doar în 
mică măsură.  

Cu toate acestea, investiţiile din ultimii 10 
ani, precum cele Phare, au demonstrat că pot fi 
contractate fonduri externe pentru a moderniza 
infrastructura şi a concepe la nivel local, 
împreună cu comuna Bozioru, un plan de 
promovare a obiectivelor turistice din Colţi. 

Se pot transpune în practică o serie de  
propuneri: 

- Realizarea unei clasificări a obiectivelor 
după tip şi conceperea unor materiale 
informative pe baza acestora; 

- Construirea unor trasee marcate atât 
pentru drumeţie, cât şi pentru biciclete, care să 
lege între ele cele mai importante obiective 
turistice; 

- Realizarea unor panouri informative în 
punctele cheie; 

- Amenajarea unor puncte de belvedere 
- Demararea unei campanii de informare 

cu privire la unicitatea obiectivelor comunei Colţi 
şi la importanţa culturală, materială, spirituală şi 
ştiinţifică a acestora; 

- Reamenajarea fostei mine turistice; 
- Suveniruri bazate pe elemente specifice 

zonei, precum chihlimbarul şi biserica Aluniş; 
- Colaborarea cu comuna Bozioru, pentru 

a crea un traseu complex între Aluniş şi 
Complexul rupestru Nucu. 

 
Bibliografie 

 
Chihaia, P. (1973) Un complex 

necunoscut de sihăstrii din Munţii Buzăului din 
vremea lui Neagoe Basarab, S.C.I.A, seria Artă 
plastică 1, tom 20, Bucureşti, pp.3–20.  

Chihaia, P. (1974) Date noi despre 
bisericuţele rupestre din Munţii Buzăului, Glasul 
Bisericii 5-6, Bucureşti, pp. 507-517. 

Chihaia, P. (1976) De la Negru Vodă la 
Neagoe Basarab, Edit. Academiei, Bucureşti.  

Ghiurcă, V. (1999) - Chihlimbarul şi alte 
resurse gemologice din judeţul Buzău în Muzeul 
Judeţean Buzău (2001) Mousaios V, Buzău, 
pp.389-407.  

Grigorescu, D. (1925) Istoricul 
chihlimbarului de la Buzău, Revista Minieră, 5-6, 
Buzău. 

Iorgulescu, B. (1892) - Dicţionar geografic, 
statistic, economic şi istoric al judeţului Buzău, 
SOCEC, Bucureşti. 

Monoranu, M., Nicolescu, V. (1996) 
Chihlimbarul la români, Edit. Mouseion, 
Bucureşti. 

Muzeul Judeţean Buzău (2000) - Buzău - 
Mică enciclopedie istorică, Biblioteca Mousaios, 
Buzău. 

Radu-Buterez, C. (2010) Bază de date 
GIS privind studiul istorico-geografic al vestigiilor 
rupestre din comunle Colţi şi Bozioru, manuscris. 



   

P A G I N A  7 9  A N U L  I I I  N U M Ă R U L 1 - 2  

Acest document, intitulat provizoriu „Starea actuală a geografiei din învăţământul 
preuniversitar”, este adresat colegilor mei, inspectori, metodişti şi profesori de geografie din 
învăţământul preuniversitar, interesaţi într-un mod real şi constructiv de evoluţia disciplinei noastre 
şcolare. 

El reprezintă forma actualizată a textului iniţial, prezentat în şedinţa Comitetului Naţional de 
Geografie din 15 ianuarie 2010, unde au participat persoane cu responsabilităţi în domeniu. 

Profesorii de geografie din învăţământul preuniversitar cu interes în păstrarea geografiei în 
învăţământ ca disciplină semnificativă ar trebui să se constituie într-o formă asociativă nouă, 
predominant informală (în afara structurilor asociative actuale), pentru a dezvolta acest proiect la 
dimensiunile unui document cu greutate ştiinţifică, pe care forurile decizionale să nu îl poată ignora 
cu desăvârşire. 

Acest text a fost proiectat ca o parte esenţială a unui posibil document denumit „Carta albă a 
geografiei în învăţământul preuniversitar”. 

Dezinteresul cvasitotal rezultat în urma unor iniţiative anterioare (Conferinţa SGR de la Baia 
Mare, şedinţa inspectorilor şi a metodiştilor din 6 septembrie de la Cluj – Napoca etc.) confirmă 
inutilitatea continuării acestui demers. 

În prezent, intenţiile de construire a unor structuri care ar urma să elaboreze un nou plan de 
învăţământ se conturează tot mai pregnant. 

O astfel de „Cartă albă” era deosebit de utilă în acest context. Din păcate, această iniţiativă 
eşuată rămâne doar ca o bună intenţie. 

Forma de faţă reprezintă în acest moment o propunere adresată Asociaţiei Profesionale a 
Geografilor din România de a încerca, într-un fel, abordarea unei noi iniţiative cu această temă. 

STAREA ACTUALĂ A GEOGRAFIEI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

Din lumea geografilor... 
 

Prof. dr. Octavian MÂNDRUŢ  
octavianmandrut@yahoo.com 

I. Legea Educaţiei Naţionale şi geografia 
 

Legea Educaţiei Naţionale, în forma 
adoptată, nu face referiri nominale la geografie 
ca disciplină şcolară, decât în contextul în care 
se aminteşte de limba de predare a geografiei (şi 
istoriei) României pentru minorităţile naţionale şi 
ca poziţie la examenul de BAC, profilul uman, în 
contextul unei probe transdisciplinare. 

Referirile directe la alte discipline şcolare 
sunt, de asemenea, reduse şi au mai mult un 
caracter implicit. Nici în alte legi europene 
(conform Legile educaţiei în Europa, Consiliul 
Europei, 2009) nu există explicitări şi detalieri 
disciplinare explicite. 

Legea Educaţiei Naţionale, în forma 
actuală, este rezultatul unui proces complex şi 
relativ îndelungat. Un moment important al 
construirii ultimei legi l-a reprezentat cel al 
definitivării sale în MECTS, în urma căruia au 
fost avute în vedere o serie de propuneri 

minimale, transmise de persoane individuale, 
grupuri sau Societatea de Geografie. Dintre 
elementele acceptate, menţionăm evocarea unei 
probe transdisciplinare (predominant pentru 
competenţe de natură civică şi socială), la 
sfârşitul clasei a IX-a, formulări în domeniul 
finalităţilor educaţionale generale (prin care s-a 
acceptat, în principiu, menţionarea unor domenii 
educaţionale cum ar fi dimensiunea naţională); o 
serie de propuneri nu au fost incluse. 

Proiectul de sprijinire a geografiei din 
învăţământul preuniversitar, prezentat şi discutat 
pe data de 15 ianuarie 2010 în cadrul 
Comitetului Naţional de Geografie, în prezenţa 
persoanelor autorizate din facultăţile de profil, 
asociaţiile profesionale şi Institutul de Geografie, 
nu a fost urmat de o acţiune substanţială a 
geografilor, ajungându-se în prezent la situaţia 
cunoscută. 
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(1) Aspecte constatative generale rezultate 
din lectura Legii 

 
Profesorii de geografie din România pot 

constata că între forma actuală a Legii Educaţiei 
Naţionale (LEN) şi aspiraţiile legitime minimale 
ale acestora referitor la propria disciplină 
şcolară, formulate în mod individual sau sub 
formă asociativă (propuneri tipărite în două 
reviste şi postate pe site-ul Societăţii de 
Geografie şi al Asociaţiei Geografilor, sau 
transmise MECTS şi Parlamentului, cu diferite 
ocazii) există diferenţe foarte mari. Acestea pot fi 
rezumate prin ideea că geografia are o poziţie 
marginală şi aproape nenominalizată în 
cuprinsul LEN, ceea ce poate induce semne de 
îngrijorare justificate referitoare la disciplina 
noastră şcolară. 

În prezent, profesorii de geografie din 
învăţământul preuniversitar pot să identifice 
anumite domenii de interes prioritar, precum şi 
posibilităţi de dezvoltare ulterioară, astfel încât, 
într-o anumită perspectivă şi conjunctură nouă, 
poziţia geografiei să poată fi ameliorată. 

În primele articole din Lege (1, 3, 4) sunt 
evocate elemente educaţionale de reper, pentru 
ca r e  g e o gr a f i a  a r e  d is p o n ib i l i t ă ţ i 
corespunzătoare: apartenenţa la UE şi procesul 
de globalizare (art.1), identitatea naţională (art. 
3), competenţele ca finalităţi educaţionale etc. 

Articolul 14 prevede ca, în anumite 
domenii de politică educaţională, MECTS va 
proceda la „consultarea asociaţ i i lor 
reprezentative ale profesorilor”, ceea ce 
deschide posibilitatea ca orice iniţiativă a 
geografilor să fie prezentată într-un mod coerent 
forurilor respective. 

În ceea ce priveşte reperele posibile ale 
unui viitor plan – cadru de învăţământ, există mai 
mult indicii indirecte care exprimă într-un mod 
implicit intenţiile legiuitorului. Acestea se referă 
la menţionarea următoarelor discipline obligatorii 
în trunchiul comun: limba română (art. 10/2), 
religia (18/2), educaţia fizică (68/2), TIC (3), la 
care se adaugă: 

a) disciplinele obligatorii care sunt 
prevăzute în evaluarea naţională de la sfârşitul 
clasei a IX-a: matematică şi ştiinţe şi o limbă de 
circulaţie internaţională (art. 74/5), 

b) disciplinele obligatorii pentru BAC (două 
limbi străine, precum şi cele de profil).  

O sumară corelare a celor menţionate mai 
sus cu referirile din Lege privind numărul maxim 
de ore în planul de învăţământ (25 ore în 
gimnaziu, 30 în liceu, conform art. 66/1) duce la 

constatările corespunzătoare privind celelalte 
discipline nenominalizate. 

Astfel, la gimnaziu, numărul de ore din TC 
pentru disciplinele obligatorii (limba română, 
religie, educaţie fizică, TIC, matematică, două 
limbi străine, ştiinţe, în total 20-22 ore) raportat la 
numărul maxim de ore posibil (25 ore), lasă 
resurse de timp foarte mici pentru alte discipline 
nenominalizate (geografie, istorie, educaţie 
civică, muzică, desen, tehnologii, eventual 
consiliere şi orientare). Eventuala obligativitate a 
educaţiei civice şi istoriei (pentru proba orală 
transdisciplinară de evaluare a competenţelor 
sociale şi civice de la sfârşitul gimnaziului) 
reduce şi mai mult timpul alocabil. 

În mod similar, raţionamentul se poate 
extinde şi la învăţământul liceal. Pentru 
învăţământul profesional nu se va pune 
problema existenţei unor discipline teoretice 
similare celor din fosta rută SAM (cum a fost şi 
cazul geografiei). 

Este foarte interesant că, în articolul 
referitor la componentele Curriculumului Naţional 
(art. 64 şi următoarele) se fac referiri frecvente 
atât la discipline şcolare, cât şi la domenii de 
studii, ceea ce lasă să se întrevadă posibile 
compactări disciplinare, sugerate de ceea ce s-a 
realizat până în prezent, cel puţin în intenţie, în 
cazul ştiinţelor (clasele III – IV şi ciclul liceal 
superior, profil uman). 

Menţionarea geografiei ca parte a probei 
transdisciplinare de BAC pentru profilul filologie 
(art. 77/4), împreună cu alte discipline şcolare 
(istorie, ştiinţe sociale) sugerează că, cel puţin la 
acest profil, ar fi posibilă menţinerea geografiei 
până în ultima clasă de liceu. 

Absenţa oricăror referiri în cazul profilului 
real, filierelor tehnologică, vocaţională şi şcoala 
profesională, indică intenţia implicită contrară. 

Realizarea unei disocieri în planul – cadru 
între disciplinele obligatorii (80% în gimnaziu şi 
70% în liceu) şi a celor opţionale, conform art. 66
(3), induce restricţii suplimentare. Un exerciţiu de 
suprapunere a cerinţelor de mai sus desenează 
un plan de învăţământ substanţial diferit de cel 
actual. 

În privinţa organizării procesului 
educaţional, pentru diferite discipline şi domenii 
de studii, există o parte obligatorie (75% din 
resursele de timp) şi o parte la dispoziţia 
profesorului (25%), pentru a realiza activităţi 
complementare (de retrapare, pentru copiii cu 
performanţe reduse şi de excelenţă, pentru cei 
cu performanţe înalte). Acest lucru, în esenţă 
favorabil elevilor, aduce în prim plan o cerinţă  
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îndelung reiterată în cazul geografiei (dar 
concretizată foarte puţin) referitoare la reducerea 
supraîncărcării informaţionale exagerate din 
anumite manuale şi din procesul de învăţământ. 

Evocarea domeniilor de competenţe - 
cheie (art 64/1) găseşte geografia într-o poziţie 
favorabilă, ca rezultat al acţiunilor care au avut 
loc sau sunt în desfăşurare privind formarea 
continuă a profesorilor în acest domeniu. 

Evocarea ideii de platformă e-learning şi a 
bibliotecii virtuale lasă deschisă posibilitatea 
unor utilizări aleatorii ale resurselor existente în 
acest moment. Prezenţa geografiei în portofoliul 
educaţional al elevului (art. 73, 75) urmează să 
aibă, conform descrierii acestuia, un caracter 
marginal. 

 
 (2) Comentarii 

 
a) Inexistenţa expresă a menţionării 

geografiei ca posibilă disciplină în trunchiul 
comun poate determina în viitor opţiuni diferite, 
unele cu un caracter mai mult sau mai puţin 
arbitrar, care vor avea ca posibil efect 
diminuarea poziţiei actuale din planul de 
învăţământ. În trunchiul comun sunt menţionate 
printr-o discriminare pozitivă disciplinele religie, 
educaţie fizică şi disciplina tehnologia informaţiei 
şi comunicării (TIC); aceasta urmează să fie 
introdusă în mod obligatoriu în curriculum 
şcolar pentru gimnaziu şi liceu.   

În ultima propunere avansată legiuitorilor 
(publicată de Societatea de Geografie şi de 
Asociaţia Geografilor), a fost precizată şi 
demonstrată exagerarea introducerii TIC ca 
disciplină şcolară obligatorie, propunându-se 
soluţia realizării instruirii de acest fel prin 
disciplinele şcolare actuale. Consecinţa 
introducerii TIC în planul de învăţământ pentru 
gimnaziu (şi aşa supraîncărcat) este evidentă 
pentru disciplinele actuale. 

b) Poziţionarea marginală a geografiei 
la examenul de BAC, profilul uman şi absenţa 
ei explicită la celelalte profiluri consemnează 
practic excluderea geografiei de la BAC. 
Păstrarea structurii actuale a BAC-ului din Lege 
ar presupune, printre altele şi excluderea 
geografiei la filiera servicii (licee economice), 
care ar trebui înlocuită printr-o probă de profil. 

Reamintim totuşi iniţiativa teoretică 
(formulată în 2008) de susţinere a unei probe 
integrate de BAC (istorie – geografie) de tip 
„Lumea contemporană, Europa şi România”, 
pentru întreaga generaţie de elevi. Menţionăm 
că la această sugestie atât profesorii de 

geografie cât şi cei de istorie nu au aderat nici 
măcar sub forma unui dialog minimal 
exploratoriu. 

c ) E x i s t e n ţ a  u n e i  p r o b e 
transdisciplinare, la sfârşitul învăţământului 
obligatoriu referitoare la competenţe sociale 
şi civice ar presupune, într-un mod mai mult 
ipotetic şi existenţa unor elemente de geografie 
a României. Singurul lucru sigur din planul de 
învăţământ pentru gimnaziu îl reprezintă 
posibilitatea existenţei geografiei României 
(învăţată, în cazul minorităţilor naţionale, în limba 
lor maternă). 

d) Structura învăţământului obligatoriu, 
adoptată în această formă (1 + 9), ar trebui să 
influenţeze şi transferarea geografiei României 
(şi a istoriei românilor), de la clasa a VIII-a la 
clasa a IX-a, în confomitate cu ipoteza încheierii 
unui ciclu de învăţământ cu o tematică 
referitoare la patrie. Acest transfer presupune şi 
o reorganizare a succesiunii disciplinelor din 
clasele anterioare. Fără a intra în detalii, 
menţionăm că această structură induce o 
organizare internă a învăţământului (şi a 
disciplinelor şcolare) pe niveluri de câte trei ani. 

e)  Final i tăţ i le învăţământului 
preuniversitar au anumite formulări şi precizări 
care trebuie avute în vedere din perspectiva 
disciplinei noastre şcolare, astfel încât să fie 
demonstrabilă contribuţia posibilă la formarea 
lor. Menţionăm că multe elemente ale acestor 
finalităţi presupun o dimensiune nouă a 
procesului educaţional de tip clasic. 

f) Nominalizarea celor opt domenii de 
competenţe – cheie europene ca sistem 
referenţial de organizare a instruirii şi ca finalităţi 
ale profilului de formare, deschide perspective 
noi printr-o mai mare disponibilitate pe care 
geografia trebuie să o afirme în construirea 
competenţelor generale asociate acestor 
competenţe – cheie. Simpla lectură a acestor 
domenii sugerează geografiei şcolare posibilităţi 
deosebite de concretizare a acestora. 
Menţionez, cu titlu de insatisfacţie, faptul că 
vehicularea acestor domenii de competenţe în 
programele şcolare de liceu (în anul 2001) şi în 
diferite documente metodologice (începând din 
anul 1998), precum şi menţionarea lor explicită 
în programele de liceu (între 2001 şi 2006), au 
avut un efect minimal, atât în domeniul percepţiei 
lor, cât şi al asumării dimensiunilor inovative 
presupuse. 
g) Instruirea pe competenţe, domeniu central 
al inovării procesului educaţional, ca rezultat al 
introducerii acestor finalităţi din anul 2009 şi 



   

P A G I N A  8 2  G E O G R A F U L  

pentru învăţământul gimnazial, constituie, în 
opinia noastră, o şansă reală de renovare 
fundamentală a geografiei şcolare, de construire 
a unei adevărate „didactici a competenţelor” şi 
de reorganizare substanţială a modului în care 
trebuie să fie practicată geografia pe parcursul 
şcolar al elevilor. Fără a intra în detalii, 
menţionăm că instruirea pe competenţe 
reprezintă o importantă oportunitate a geografiei 
şcolare, care poate modifica (sau nu) prestaţia ei 
educaţională actuală. 

h) Sistemul de testare continuă, în 
momentele prevăzute de Lege şi prin formele noi 
sugerate (protofolii şi teste transdisciplinare), 
trebuie să reprezinte, de asemenea, o 
posibilitate reală de scoatere a evaluării 
tradiţionale, predominant axată pe conţinuturi, 
spre forme ameliorate, presupuse de noul 
context. Trebuie să subliniem că aşa numitele 
teste „de tip PISA sau TIMSS”, evocate ca reper, 
au în componenţa lor şi elemente de geografie, 
în structuri interdisciplinare şi transdisciplinare, 
conform scopului acestor testări. 

i) Existenţa unor diferenţieri în 
aplicarea curriculum-ului şcolar (25% CD sau 
curriculum opţional şi 20% la dispoziţia 
profesorului) va face ca anumite discipline, 
inclusiv geografia, să sufere o comprimare 
substanţială în raport cu dimensiunea 
conţinuturilor de până acum. Este posibil ca prin 
această comprimare, unele discipline (poate şi 
geografia) să fie reduse în forme rudimentare. 
Este foarte probabil ca aplicarea acestor 
diminuări relative să aibă ca scop posibilitatea 
ulterioară a comasării unor discipline şcolare în 
spaţii orare mai reduse sau asumate în comun 
(sub forma unor „domenii de studii”). De altfel, 
această idee, a domeniilor de studii (art. 64) este 
posibil să îşi propună în mod real comasarea 
unor domenii şi discipline într-un  număr mai mic 
de titluri şi, eventual, de ore. 

În principiu, curriculum opţional are 
multiple calităţi, care pot fi valorificate într-o 
formă constructivă. De asemenea, orele la 
dispoziţia profesorului, utilizate pentru fixări şi 
evaluări. Deoarece nu există până în prezent 
elemente concrete, este de presupus că această 
nuanţare se referă mai  mul t  la 
descongestionarea posibilă a conţinuturilor şi nu 
la comprimarea disciplinelor. 

j) Complementaritatea disciplinelor 
şcolare, cu referiri concrete la domeniul 
ştiinţelor, unde se presupune că ştiinţele, în 
accepţiunea lor clasică (fizică, chimie, biologie), 
pot fi reunite în structuri de învăţare comune şi 

chiar în procesul de formare iniţială a cadrelor 
didactice. Menţionarea în Lege a testărilor 
transdisciplinare de matematică şi ştiinţe 
sugerează dimensiunea acestei schimbări. 
Exemplele de complementaritate nu au în 
vedere şi alte asocieri posibile. Din punctul de 
vedere al geografiei, există o complementaritate 
sub următoarele forme: (a) istorie şi geografie; 
(b) biologie şi geografie; (c) istorie, geografie, 
educaţie civică; (d) geografie, ştiinţe sociale; (e) 
geografie, economie; (f) geografie şi TIC. 

Poziţia geografiei, din acest punct de 
vedere, este foarte ingrată, deoarece prin 
apartenenţa ei actuală la aria curriculară „Om şi 
societate”, exclude inserţia sa posibilă într-o 
formă mai amplă în formarea specifică altor arii 
curriculare. Din acest punct de vedere, este de 
discutat, din nou, poziţia reală a geografiei ca 
ştiinţă a relaţiei dintre om şi mediu şi ca 
disciplină şcolară situată între ştiinţele naturii şi 
ale societăţii. Este de observat că orice asociere 
a geografiei cu altă disciplină va presupune şi 
riscuri corespunzătoare. 

k) Există şi alte probleme prevăzute în 
Lege, cu impact semnificativ asupra geografiei şi 
a profesorilor de geografie. Acestea privesc 
construirea bibliotecii virtuale, a unor baze de 
teste şi itemi, titularizarea pe unitatea de 
învăţământ, consorţiile preuniversitare, statutul 
cadrelor didactice. 

În urma analizei elementelor de mai sus, 
pentru sistemul normativ derivat apar cele trei 
domenii de interes majore prezentate în 
continuare. 

 
II. Sistemul normativ derivat 

 
(1) Elaborarea unui nou plan – cadru de 

învăţământ, pe baza noului sistem referenţial 
presupus de Legea educaţiei (finalităţi, 
competenţe – cheie, asocieri disciplinare, 
formarea cadrelor didactice). În domeniul 
planului de învăţământ, există mai multe aspecte 
care pot fi avute în vedere, cum ar fi: 

 a) Legitimitatea elaborării unui 
asemenea document reglator, de către persoane 
cu poziţionări decizionale temporare şi cu o 
competenţă neverificată prin prestaţii anterioare; 
este de presupus că vor exista multiple iniţiative, 
inclusiv din zona ONG-urilor, a sindicatelor, a 
diferitelor grupuri, persoane particulare sau 
instituţii, în afara MECTS, ca decident principal. 
În principiu, trebuie să evidenţiem constatarea că 
legitimitatea organizării unui plan de învăţământ 
de grupuri disciplinare sau interdisciplinare  
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(inclusiv a unui grup de profesori de geografie cu 
eventuale preocupări în domeniu) nu trebuie 
exclusă de la sine. Cu alte cuvinte, de ce ar fi 
mai abilitat, ab initio de exemplu un profesor de 
matematică, un inginer chimist, un ziarist, un 
profesor de TIC sau de filosofie, decât un 
profesor de geografie, în această tentativă. Din 
păcate, această problemă, expusă substanţial la 
Congresul de la Drobeta Turnu Severin, nu a 
produs nici un interes. 

b) Principiile elaborării planului de 
învăţământ ar trebui să îl reprezinte dinamica 
actuală a ştiinţelor, culturii şi cunoaşterii: 
diversificare maximă a preocupărilor şi 
domeniilor şi nu numaidecât comasarea lor în 
structuri cu denumiri hibride. Din acest punct de 
vedere, atât timp cât o disciplină şcolară nu se 
demonstrează că este inutilă sau nocivă, nu 
poate fi exclusă din planul de învăţământ, pe 
baza unor opţiuni subiective. Trebuie doar să-şi 
demonstreze utilitatea în noul context 
educaţional şi social (dacă o demonstrează). 
Totodată, atât timp cât o disciplină şcolară 
propusă pentru a fi inclusă în planul de 
învăţământ nu a fost experimentată şi nu s-a 
demonstrat utilitatea ei, nu putem presupune de 
la început că va fi şi eficientă (cazul TIC). 

Construirea unui „plan – cadru” de 
învăţământ cu detalieri disciplinare reprezintă 
însă un produs derivat al unui sistem de 
competenţe, ordonat generic şi normativ. 

c) În contextul în care va fi posibil un nou 
decupaj multidisciplinar (altul decât al ariilor 
curriculare actuale), poziţia geografiei ar putea fi 
regândită, asumată şi susţinută într-o formă 
nouă. Menţionăm că, în anul 1999, când au fost 
construite ariile curriculare, a existat propunerea, 
din partea geografilor, de a se constitui o arie 
care să reflecte apartenenţa dublă a unor 
discipline şcolare, atât la ştiinţele naturii cât şi la 
ştiinţele sociale, propunere căreia nu i s-a dat 
curs. Menţionăm că o astfel de grupare a 
ştiinţelor atât ale naturii cât şi ale societăţii ar 
cuprinde, pe lângă geografie, doar două 
discipline clasice (filosofie şi psihologie), ceea ce 
diminuează legitimitatea acestei grupări. Evoluţia 
ulterioară (2005 – 2011) sugerează şi o legătură 
posibilă cu TIC. 

Considerăm că, în momentul de faţă, o 
abordare teoretică profesionistă, realizată de 
geografi din învăţământul preuniversitar şi 
universitar, pe tematica decupajelor 
supradisciplinare, al apartenenţei geografiei la 
ştiinţele naturii sau ale societăţii sau 
susţinerealegitimităţii poziţiei de interfaţă între 

acestea este absolut necesară. 
(2) Un nou curriculum de geografie, 

centrat pe formarea competenţelor, reprezintă 
un domeniu de colaborare şi cooperare a 
profesorilor de geografie interesaţi de progresul 
propriei discipline. 

Este evident că decupajul tradiţional, 
încărcătura informaţională şi succesiunea 
componentelor interioare ale geografiei nu pot 
să rămână în forma lor actuală, în contextul în 
care există un sistem referenţial complet nou, 
sugerat de competenţele – cheie, finalităţile 
educaţionale şi competenţele în instruire. 

Menţionăm că există un cadru de 
proiectare a unui nou curriculum de geografie 
pentru învăţământul preuniversitar în următorul 
deceniu, publicat în diferite forme din 2004 până 
în prezent şi prezentat în contexte semnificative 
(Institutul de Geografie, 15 ianuarie 2010, 
Conferinţa anuală a Societăţii de Geografie de la 
Drobeta Turnu – Severin, 4.06.2010). 

Ultima formă a acestui cadru de proiectare 
a fost dezvoltată în recenta lucrare privind 
competenţele în învăţarea geografiei (2010). 
Trebuie să subliniem, cu mult regret, interesul 
nul al colegilor pentru problematica respectivă. 
Constatarea este cu atât mai greu de explicat cu 
cât un astfel de proiect (inexistent la alte 
discipline şcolare) ar fi reprezentat un precedent 
cu care geografia şi-ar fi demonstrat vocaţia 
inovativă. Este de menţionat că un cadru de 
proiectare pe competenţe presupune o 
transformare radicală a propriei discipline 
şcolare în structuri de învăţare ofertate, moderne 
şi atractive. 

(3) Formarea iniţială, formarea continuă 
şi reconversia profesională. 

a) Legea educaţiei cuprinde opţiunile 
cunoscute în privinţa formării iniţiale: formarea 
în cariera didactică, prin masterat. Acest lucru, 
indiferent de opţiunile individuale sau colective, 
are un prim element de profesionalizare a 
carierei didactice. Urmează ca structura 
interioară a modulelor de formare iniţială să 
asigure o pregătire modernă a profesorilor. Baza 
ştiinţifică dobândită în primii trei ani ai ciclului 
Bologna pare să fie suficientă pentru cariera de 
profesor. În formarea iniţială apar ca obligatorii 
module referitoare la curriculum, evaluare, 
instruirea pe competenţe, în afara celor 
considerate clasice (psihopedagogice). 

b) Formarea continuă are o poziţie 
proeminentă în Lege, prin asocierea ei formării 
pe parcursul întregii vieţi (formării continue), 
abordată într-o secvenţă specială. 
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Domeniile formării continue privesc 
elementele metodologice, deprinderea de a 
învăţa într-un mod organizat şi continuu. Există 
anumite responsabilităţi pentru furnizorii de 
formare (CCD-uri, alţi furnizori), precum şi pentru 
structurile instituţionalizate ale acestui domeniu. 

Menţionăm că, în domeniul formării 
continue a trecut un deceniu de la momentul 
formării primei generaţii de profesori care să 
aplice Curriculum-ul Naţional. 

Au existat formări în domeniul evaluării, 
precum şi al curriculum-ului şcolar, în diferite 
structuri şi într-un număr selectiv de locuri. În 
domeniul competenţelor a existat un stagiu 
semnificativ de formare în judeţul Brăila (2009). 
Recent (februarie 2011) a fost finalizat un stagiu 
de formare on-line (organizat de Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei), cu 80 profesori din 30 
judeţe. 

Până în prezent a fost finalizat acest 
stagiu de formare în 10 unităţi administrative (cu 
un profesionalism deosebit în judeţele 
Teleorman, Braşov, Constanţa). De asemenea, 
există intenţia iminentă de derulare (în faze 
diferite) într-un număr aproape similar de unităţi 
administrative (sub egida ISJ şi CCD). 

c) Reconversia profesională este 
posibilă după modelul Proiectului pentru 
învăţământ rural. Există însă posibilitatea ca, 
după anumite programe speciale, să existe 
profesori cu niveluri diferite de atingere a 
performanţelor. 

Chiar structura actuală a profilului de 
formare al absolvenţilor de geografie este foarte 
diferenţiată, iar nivelul lor de pregătire este 
condiţionat de mulţi factori. 

Dintre grupările la care geografia se poate 
asocia, există o aparentă facilitate pentru 
domeniul istoriei şi al ştiinţelor sociale (şi din 
partea lor spre geografie). Normele didactice 
impun de la sine o complementaritate în 
interiorul ariei „Om şi societate”. 

În acest sens, prima opţiune pare a se 
îndrepta în domeniul istoriei (iar pentru istorici în 
domeniul geografiei). Există şi posibilităţi mai 
complicate, cum ar fi legătura dintre geografie şi 
TIC (în sensul că profesori de geografie pot să 
devină posesori ai unor competenţe de tip TIC), 
dintre geografie şi educaţia civică sau geografie 
şi biologie. 

Simpozionul de la Olteniţa („Geografia şi 
Tehnologia Societăţii Informaţionale”, 2 aprilie 
2011, organizatori principali Mari Elena Belciu şi 
Anghel Daniel) a pus în evidenţă posibilităţile 
deosebite ale geografiei de a utiliza TIC (şi GIS), 

inclusiv sub forma unei profesionalizări 
complementare a profesorilor de geografie.  
 

III. Geografia şi instruirea pe competenţe 
 
(1) Elemente educaţionale de reper. 

Introducerea competenţelor ca finalităţi 
educaţionale în locul obiectivelor generale şi de 
referinţă a reprezentat un proces relativ 
îndelungat (2001 – 2009), care a avut o filosofie 
şi o paradigmă proprie. 

Competenţele transversale au reprezentat 
o preocupare semnificativă în lumea francofonă. 
Discuţii asupra competenţelor şi a utilităţii lor ca 
finalităţi educaţionale sunt însă mai vechi. În 
ultimul deceniu a avut loc o concertare a 
preocupărilor într-un cadru instituţional organizat, 
oferit de Comisia Europeană. În urma mai multor 
etape de discuţii, negocieri şi construcţii 
teoretice, au fost elaborate variante (în anul 
2004, 2006, 2009) ale unor sisteme de 
competenţe reunite sub forma unor domenii de 
competenţe – cheie. 

Documentele Comisiei Europene 
sintetizează stadiul actual al problematicii 
generale a competenţelor, într-o viziune 
integratoare şi pe o bază negociată. 

În accepţiunea Comisiei Europene, 
definiţia competenţelor – cheie este următoarea: 
„Competenţele - cheie reprezintă un pachet 
transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, 
deprinderi (abilităţi) şi atitudini de care au 
nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi 
dezvoltarea personală, pentru incluziune 
socială şi inserţie profesională. Acestea 
trebuie dezvoltate până la finalizarea 
educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca 
un fundament pentru învăţarea în continuare, 
ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi”. 

 Din această definiţie şi din analiza 
specificului competenţelor – cheie rezultă 
următoarele: 

 competenţele se definesc printr-un 

sistem de cunoştinţe – deprinderi (abilităţi) – 
atitudini; 

 au un caracter transdisciplinar implicit; 

 competenţele – cheie reprezintă într-un 

fel finalităţile educaţionale ale învăţământului 
obligatoriu; 

 acestea trebuie să reprezinte baza 

educaţiei permanente. 
Am redat definiţia de mai sus, pentru a 

putea preciza sensul asumat pentru conceptul 
de competenţă – cheie, deoarece există un  
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număr semnificativ de definiţii şi accepţiuni 
referitoare la termeni legaţi de „competenţă”. 
Documentele de politică educaţională pornesc 
de la această accepţiune. 

Sistemul de competenţe – cheie a 
reprezentat un element de referinţă al planurilor 
de învăţământ (din anul 2003 şi 2006) şi a fost 
inclus ca atare în nota de fundamentare a 
acestora, unde se apreciază că ariile curriculare 
sunt compatibile cu cele 8 domenii de 
competenţe – cheie stabilite la nivel european; 
se precizează, de asemenea, referitor la 
competenţele – cheie: 

a) Planul de învăţământ şi programele 
trebuie să vizeze în mod direct formarea 
echilibrată a competenţelor – cheie din toate 
aceste domenii prin însuşirea de către elevi a 
cunoştinţelor necesare şi prin formarea 
deprinderilor şi atitudinilor corespunzătoare. 

b) Competenţele – cheie sunt, în esenţa 
lor, transversale, formându-se prin mai multe 
discipline şi nu doar prin studiul unei anumite 
discipline; de aceea elaborarea programelor 
trebuie să ţină seama în mod explicit de această 
caracteristică. 

 Domeniile de competenţe - cheie 
cuprind: cunoştinţe, abilităţi (aptitudini, 
deprinderi), atitudini. 

Competenţele – cheie, grupate pe cele opt 
domenii (dintre care două au subdomenii 
distincte) au un caracter profund teoretic şi cu un 
înalt grad de generalitate. 

Cele opt domenii sugerate de Comisia 
Europeană sunt: (1) Comunicarea în limba 
maternă; (2) Comunicarea în limbi străine; (3) 
Competenţe matematice şi competenţe de 
bază în ştiinţe şi tehnologii; (4) Competenţa 
digitală (TSI – Tehnologia Societăţii 
informaţiei); (5) Competenţa socială şi 
competenţe civice; (6) A învăţa să înveţi; (7) 
Iniţiativă şi antreprenoriat; (8) Sensibilizare şi 
exprimare culturală. 

În raport cu sistemul de competenţe – 
cheie al Comisiei Europene, prezentate până 
acum, există în diferite ţări nuanţări ale acestora. 
De asemenea, în elaborarea Legii Educaţiei 
Naţionale, a fost adoptată ideea de a păstra, în 
linii mari, formularea din documentele europene 
(art. 64/1), chiar dacă existau şi alte abordări. 

 
(2) Caracteristici ale competenţelor 
 
În prezent (2011), în literatura pedagogică, 

competenţele sunt interpretate ca rezultate 
ale învăţării (ieşiri), prin opoziţie cu 

obiectivele educaţionale (considerate intrări). 
În acest context, pedagogia centrată pe 
competenţe nu este fundamental diferită sau 
opusă pedagogiei centrate pe obiective, ci 
reprezintă doar o altă faţetă complementară a 
interpretării procesului educaţional. 

Se apreciază că nu poate exista o 
echivalenţă între formulări ale competenţelor şi 
diferitele tipuri de exprimare a obiectivelor. 
Acestea nu pot fi reduse sau asimilate reciproc. 

Competenţa reprezintă capacitatea 
elevului de a rezolva o anumită situaţie (de 
învăţare sau de viaţă), pe baza unor deprinderi 
şi cunoştinţe dobândite anterior. 

Există de asemenea părerea că nu pot fi 
descrise componente ale unei anumite 
competenţe (sau „subcompetenţe”), ci pot fi 
aproximate anumite niveluri de realizare a 
acesteia. 

Există opinii larg împărtăşite conform 
cărora competenţele pot fi transformate în 
„situaţii de învăţare” (sau „activităţi de învăţare”) 
care sunt asociate acestora şi nu în obiective, 
indiferent de gradul de generalitate al acestora. 

Discuţia devine mai complexă când se 
ajunge la verificarea sau evaluarea competenţei. 
Lucările care fac referiri la evaluarea 
competenţelor arată o anumită diversitate a 
abordărilor şi a rezolvărilor, precum şi absenţa, 
deocamdată, a unui model unitar. Urmează ca 
dezvoltări viitoare să aducă un sistem referenţial 
nou. 

 
(3) Competenţele în curriculumul actual 
 
Introducerea programelor pe competenţe 

în gimnaziu (septembrie 2009) a dus la existenţa 
unui sistem de competenţe pentru clasele V – XII 
ca referenţial al finalităţilor instruirii. Acesta este 
compus din trei fragmente (ciclul liceal inferior, 
ciclul liceal superior şi gimnaziu, introduse în 
această ordine), cu o corelaţie destul de 
aproximativă între ele. Competenţele devin însă 
referenţialul de finalităţi al Curriculumului 
Naţional. 

Taxonomia actuală cuprinde mai multe 
niveluri de abordare, astfel: 

- domeniile de competenţe – cheie (ca 
referenţial maximal); 

- competenţele generale (pentru mai mulţi 
ani de studiu); 

- competenţele specifice (pentru fiecare 
clasă); 

- activităţi (situaţii) de învăţare care duc la 
formarea competenţelor specifice; 
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- sistemul de atitudini şi valori; 
-conţ inutur i le ofertabi le formări i 

competenţelor specifice. 
Introducerea competenţelor în procesul de 

instruire se poate realiza prin cele două 
instrumente de bază cunoscute (planificarea 
anuală şi proiectarea unităţilor de învăţare). 
Construirea acestor instrumente de proiectare a 
făcut obiectul mai multor ghiduri metodologice 
(pe cicluri, arii curriculare şi discipline), apărute 
cu aproape un deceniu în urmă (Consiliul 
Naţional pentru Curriculum, Editura Aramis, 
2001) şi distribuite în toate unităţile şcolare. În 
proiectarea unor unităţi elementare (de tip 
„lecţii”), finalităţile acestora sunt sugerate de 
formularea activităţilor de învăţare (şi nu de 
obiective sau alte accepţiuni). Formularea 
acestor activităţi de învăţare este însă o 
problemă mai complexă, care va trebui să fie 
rezolvată prin instrumente metodologice 
ulterioare. 

În afară de aceste posibilităţi „clasice”, în 
cazul competenţelor generale trebuie să 
observăm că există o componentă nouă mult 
mai vizibilă: posibilitatea formării lor în timp. 
Aceasta presupune un sistem derivat pe care 
trebuie să şi-l construiască fiecare disciplină 
şcolară printr-un design temporal, în care să fie 
identificabil progresul realizării competenţei 
respective. 

 
(4) Elemente noi ale instruirii pe competenţe  

 
Întrebarea legitimă, rezultată din 

consideraţiile de mai sus, pe care şi-o poate 
formula fiecare cadru didactic preocupat de 
concretizarea competenţelor în procesul de 
instruire, este următoarea: ce elemente de 
calitate şi de progres induce instruirea pe 
competenţe în raport cu practica anterioară? 
Sub acest raport, competenţele pot să 
reprezinte: 

- un referenţial mai precis (prin finalităţile 
asumate şi prin calitatea rezultatelor); 

- o raportare a competenţelor (din 
programele şcolare) la situaţii de viaţă şi de 
învăţare; 

- elementele unui demers integrator, 
transdisciplinar şi transversal al procesului 
educaţional; 

- un vector mai semnificativ al evoluţiei în 
timp a modului de realizare a acestora (prin 
dimensiunea lor verticală, de la prima, până la 
ultima clasă în care sunt reprezentate); 

- diminuarea tentaţiei de supraîncărcare 

informaţională a procesului de instruire; 
- posibilitatea realizării unor structuri 

transversale de învăţare (în domeniul ştiinţelor 
naturii, al ştiinţelor sociale, în domeniul 
comunicării, al matematicii, al dimensiunii 
sociale, civice, culturale şi antreprenoriale, 
precum şi pe ansamblul domeniilor disciplinare 
dintr-o anumită clasă); 

- un criteriu mai precis de evaluabilitate a 
atingerii lor în situaţii foarte diferite (testări de 
parcurs, la diferite clase, pe cicluri, la examene 
şi prin portofolii); 

- cadrul de compatibilizare al construirii 
suporturilor de instruire curriculare; 

- ofertarea unor domenii predilect 
transdisciplinare, pentru curriculum diferenţiat şi 
curriculum la decizia şcolii. 

Totodată însă, implementarea competenţelor 
este restricţionată de anumite dificultăţi, cum ar fi: 

- absenţa unei formări continui, 
sistematice, pe problematica realizării 
competenţelor pentru toţi profesorii (nu doar 
pentru cei aflaţi în prezent în situaţia de a 
parcurge cursul on-line desfăşurat sub 
coordonarea unor colegi în judeţe); 

- introducerea ocazională (şi uneori 
eronată) a problematicii competenţelor în 
formarea iniţială; 

- lipsa unor documente reglatoare 
semnificative. 

Introducerea instruirii pe competenţe 
reprezintă pentru cadrele didactice interesate de 
inovaţie o provocare experienţială deosebită şi o 
motivaţie corespunzătoare în contextul 
accentuării caracterului concurenţial al 
profesiunii didactice. 

Aplicarea instruirii pe competenţe 
reprezintă un pas semnificativ spre accentuarea 
profesionalizării didactice, care ar trebui urmat 
de alte elemente ale acesteia (construirea şi 
aplicarea standardelor, didactici integratoare, 
flexibilizarea curriculum-ului, evaluarea 
competenţelor etc.). 

 
(5) Competenţele geografiei şcolare în 

curriculum aplicat 
 
Elementele menţionate mai sus au o 

dimensiune generală, prin referirea la disciplinele 
şcolare în ansamblul lor, fără a face referiri 
speciale la disciplina noastră. Sistemul de idei 
menţionat relaţionează toate elementele 
semnificative care au o dimensiune 
transdisciplinară (deci predominant 
metodologică) şi interdisciplinară (predominant  
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referitoare la conţinuturi). 
Geografia, în raport cu alte discipline 

şcolare, a abordat de la început, într-un mod 
constructiv, aspecte ale instruirii pe competenţe. 
Cele mai vechi referiri (1998) au fost urmate de 
structurări corespunzătoare în diferite ghiduri de 
curriculum (2002, 2003, 2005). Programele de 
geografie pe competenţe şi-au asumat din primul 
moment (2001), într-un mod explicit, elemente 
ale competenţelor, iar în contextul generalizării 
anterioare a învăţământului de zece ani (2004), 
au fost incluse în notele introductive referiri la 
domeniile de competenţe – cheie europene. 
Abordări cu un grad mai înalt de complexitate au 
fost realizate în anii următori (2005, 2006, 2009, 
2010). 

Principalele elemente ale modului în care 
se realizează aplicarea curriculum-ului şcolar de 
geografie în condiţiile instruirii pe competenţe 
sunt prezentate detaliat în ghidul metodologic 
detal iat consacrat acestei probleme 
(Competenţele în învăţarea geografiei, Editura 
Corint, 2010) şi în formarea on-line. De aceea, 
nu reluăm aici toată problematica presupusă, ci 
doar tematica generală, care cuprinde: 

- raportul dintre competenţele-cheie, 
competenţele din curriculum şi geografia şcolară, 

- elementele de sistem ale curriculum-ului 
entrat pe competenţe, 

- proiectarea instruirii pe competenţe, 
- sistemul de competenţe şi conţinuturi al 

programelor şcolare, 
- proiectarea pe fiecare clasă, 
- dimensiunea ştiinţifică, interdisciplinară şi 

culturală a geografiei, 
- metodologia evaluării competenţelor. 
Trebuie să subliniem însă elementele 

inovative ale acestei paradigme noi, care oferă o 
şansă reală geografiei de a se transforma şi a se 
moderniza substanţial şi de a-şi diminua 
percepţia negativă pe care o are în societate 
(desc r ip t iv i sm,  e lemen te  învech i te , 
supraabundenţă noţională şi terminologică, 
abundenţă factologică, supraîncărcare 
informaţională). 

Trebuie să adăugăm însă faptul că 
această oportunitate, rezultată din aplicarea 
competenţelor, nu se transformă de la sine într-o 
„umbrelă” protectoare pentru geografie decât 
dacă profesorii de geografie (sau majoritatea 
acestora) îşi asumă întreaga disponibilitate de 
construcţie a unor structuri de instruire noi, 
capabile să dinamizeze învăţarea geografiei în 
şcoală. 

 

(6) Dimensiuni inovative ale geografiei în noul 
context educaţional 

 
Din aceste elemente de context, pot 

deriva mai multe dimensiuni inovatoare generale 
ale geografiei, pe care le redăm mai jos: 

Transformarea geografiei şcolare dintr-o 
disciplină predominant enciclopedică şi 
descriptivă, într-o disciplină funcţională, utilă, 
cu relevanţă pentru activitatea cotidiană a 
elevului şi pentru inserţia optimă pe piaţa muncii 
şi în societatea cunoaşterii. Acest lucru 
presupune: 

a) asumarea explicită de către profesori a 
dimensiunilor presupuse de instruirea pe 
competenţe, cu toate elementele ce derivă din 
această opţiune; 

b) construirea şi testarea unor structuri 
evoluate de evaluare, inclusiv sub forma unor 
teste integrate sau portofolii de evaluare; 

c) elaborarea şi validarea unor standarde 
centrate pe geografie (standarde curriculare, de 
cunoştinţe, de evaluare); 

d) organizarea instruirii după modelul unor 
proiectări moderne (cum ar fi, spre exemplu, 
proiectarea holistică); 

e) revizuirea programelor şcolare în forme 
care să permită actualizarea permanentă a 
datelor de informare în raport cu desfăşurarea 
reală a evenimentelor, la diferite scări. 

Afirmarea geografiei ca domeniu de 
utilitate educaţională, informaţională, 
ştiinţifică şi pragmatică în societatea 
contemporană. Acest lucru presupune: 

- considerarea geografiei din ciclul liceal 
superior (şi îndeosebi Europa, România, 
Uniunea Europeană) ca parte fundamentală a 
pregătirii de bază a elevilor şi a formării unor 
competenţe sociale, civice, culturale, care 
evidenţiază raportul dintre dimensiunea 
naţională, regională, europeană şi mondială; 

- înţelegerea şi dezvoltarea rolului 
educaţional interdisciplinar al geografiei, ca 
ştiinţă a interacţiunii dintre om şi natură şi ca 
posibilitate de satisfacere a competenţei de 
înţelegere a realităţii, obiective rezultate din 
interacţiunea om – mediu şi a ştiinţei de sinteză 
a acesteia (geografia); 

- afirmarea rolului geografiei în 
dimensiunea culturală a existenţei cotidiene şi a 
poziţiei semnificative pe care o are în construirea 
competenţei culturale; 

- înţelegerea posibilităţilor oferite de 
instruirea pe competenţe ca spaţiu de inovare şi 
afirmare a posibilităţilor educaţionale reale pe  
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care le are (cel puţin teoretic) disciplina noastră; 
- înţelegerea posibilităţilor deosebite 

oferite de TIC (prin GIS) în dezvoltarea unei 
geografii şcolare moderne şi în profesionalizarea 
complementară. 

 
IV. Asumarea unui proiect de inovare a 

geografiei şcolare 
 
Domeniile de inovare posibile în viitor se 

referă la: 
 
1. Realizarea unei discuţii referitoare la 

bazele teoretice ale geografiei ca ştiinţă şi 
disciplină şcolară, din care să rezulte, într-un 
mod lipsit de echivoc, poziţia acesteia în spaţiul 
ştiinţific şi în domeniile de studii din învăţământ. 
Scopul era (şi este) acela de a construi o 
imagine actuală a geografiei ca domeniu al 
ştiinţei şi ca disciplină şcolară, în vederea 
stabilirii poziţiei sale într-un anumit grup 
supradisciplinar (ştiinţele naturii, ştiinţe socio-
umane) sau ca un domeniu de interferenţă între 
om şi natură, cu o poziţie duală şi o structură 
integrată (de geografie fizică, umană şi 
regională). Acest document ar fi necesar 
grupului de reflecţie care se ocupă de noul 
Curriculum Naţional unde vor exista, probabil, 
decupaje interioare mai apropiate de domeniile 
de competenţe – cheie decât de ariile 
curriculare. 

2. Identificarea experienţelor pozitive din 
diferite domenii ale geografiei şcolare, într-o 
formă care să sintetizeze toate posibilităţile 
acesteia de a contribui la o educaţie eficientă. 

În acest sens, simpozioanele recente de la 
Olteniţa, Galaţi, Piatra Neamţ, au permis 
identificarea unor astfel de experienţe. Îndeosebi 
utilizarea TIC (GIS) este un domeniu unanim 
apreciat, iar construirea unor module de instruire 
într-o formă evoluată şi cu o puternică prezenţă 
a resurselor de tip TIC reprezintă o posibilitate 
care va impulsiona geografia şcolară. 

3. Structurarea unităţilor de învăţare 
semnificative în format power-point. 

Această oportunitate permite ameliorarea 
procesului educaţional, care cuprinde în mod 
tradiţional scrierea pe tablă şi dictarea (ambele 
activităţi de învăţare nefiind menţionate în 
programele şcolare, dar practicate intens). O 
diviziune a muncii între profesorii de geografie 
situaţi în unităţi de învăţământ diferite, realizată 
asupra tuturor unităţilor de învăţare din 
curriculum şcolar, ar permite unui profesor ca la 
un moment dat, să beneficieze de întreaga 

experienţă pozitivă a celorlalţi. 
4. Utilizarea TIC (GIS) în instruirea 

centrată pe geografie. 
Această problemă deosebit de 

semnificativă pentru geografie va trebui urmată, 
probabil, de o anumită profesionalizare a unor 
profesori de geografie interesaţi în acest 
domeniu. Deoarece în perioada următoare în 
fiecare clasă de gimnaziu se va introduce câte o 
oră de TIC (iar resursele de timp pentru orele de 
geografie nu este sigur că vor rămâne aceleaşi), 
va rezulta situaţia că, în învăţământul gimnazial, 
orele de geografie şi de TIC vor fi comparabile 
(în condiţiile în care, în prezent, ore de TIC nu 
există). Opţiunea profesionalizării pe TIC trebuie 
analizată sub toate aspectele şi asumată în urma 
unei negocieri colective. 

Identificarea şi difuzarea informaţiilor 
pertinente privind resursele TIC (GIS) 
presupune crearea unei baze de date privind site
-urile semnificative pentru geografie. Bazele 
acestei acţiuni s-au pus la Olteniţa, urmând să 
fie definitivat documentul corespunzător. 

5. Elaborarea unei oferte coerente şi 
atractive de CDŞ, pentru a fi propusă la nivel 
central. 

În prezent există un număr de peste 40 de 
oferte centrale de CDŞ, pe toate domeniile 
posibile, mai puţin în domeniul geografiei. Într-un 
interval foarte scurt de timp trebuie construite şi 
trimise spre avizare (la MECTS) programele 
negociate şi asumate de profesorii de geografie, 
în forma solicitată. În prezent (septembrie 2011) 
există anumite realizări, încercări şi intenţii. 

6. Realizarea unor evaluări externe, care 
să identifice performanţele reale ale elevilor. 

Acest deziderat este pus în evidenţă de 
îndoielile serioase privind rezultatele şcolare 
reale ale elevilor. Acest lucru nu este specific 
doar geografiei. Pentru disciplina noastră şcolară 
ar fi necesară o astfel de evaluare, din 
perspectiva demonstrării utilităţii sale şcolare 
probată prin rezultate credibile. 

7. Sondarea opiniilor semnificative ale 
elevilor, profesorilor, părinţilor, pentru a stabili, în 
mod obiectiv, gradul de percepţie pe care îl au 
aceştia asupra utilităţii geografiei şcolare; în acest 
sens, va trebui imaginat un sistem de instrumente 
opinionale (chestionare, focus grup, interviu etc.). 

Pentru acest lucru trebuie realizat un 
sistem de chestionare diferite sau interviuri de tip 
focus grup, din care să rezulte într-un mod 
plauzibil sistemul opţional al persoanelor 
investigate. Nu putem spune că geografia este o 
disciplină agreată şi solicitată, fără a avea o  
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documentare credibilă în acest sens. 
8. Construirea unui cadru de proiectare 

al unui nou curriculum centrat pe atingerea 
unui sistem de competenţe, negociat şi asumat. 

În prezent, atât în ţara noastră, cât şi în 
alte ţări europene, se discută această problemă. 
Din păcate, existenţa unui astfel de cadru de 
proiectare (realizat şi tipărit în documente 
succesive, cele mai noi fiind din 2004, 2006, 
2008, 2010, 2011) a lăsat complet indiferenţi pe 
profesorii de geografie (lucru care ar confirma 
impresia inutilităţii sale). Un cadru de proiectare 
centrat pe competenţe ar schimba însă radical 
viziunea noastră asupra geografiei şcolare. Fiind 
o abordare complet diferită, şansele de a fi 
„acceptată” de colegii noştri sunt minimale, 
deoarece toată lumea este obişnuită cu 
abordarea de până acum şi cu aşa-zisele 
„discipline” geografice din diferite clase. Ori, un 
astfel de lucru, în prezent, nu mai este posibil. 
Este foarte greu de înţeles de ce profesorii de 
geografie nu sunt interesaţi de o asemenea 
discuţie, în condiţiile în care geografia, prin 
reflectare a domeniilor de competenţe – cheie, 
are o poziţie onorantă şi privilegiată. 

9. Construirea unui nou model de 
proiectare a instruirii care să fie  bazat pe 
competenţe şi competenţe – cheie. 

Existenţa unei proiectări a instruirii pe un 
an şcolar şi pe unităţi de învăţare nu a rezolvat 
de la sine renunţarea la proietarea unităţilor 
elementare, de tip „lecţii”. Proiectarea lecţiilor 
este apanajul sistemelor de învăţământ 
neevoluate. Ţările cu structuri de instruire 
evoluate au renunţat de cel puţin 3 – 4 decenii la 
o astfel de abordare. Modelul de proiectare a 
instruirii pe competenţe există în acest moment. 
Deoarece reprezintă o formă de proiectare 
evoluată (şi aparent sofisticată), este greu să 
intre într-un sistem de analiză şi, eventual, 
asumare de către profesori. 

10.  Ident i f icarea experienţelor 
constructive din diferite ţări. 

Ar trebui, în principiu, ca orice profesor de 
geografie care a studiat experienţa din alte ţări 
sau are anumite informaţii utile (plan de 
învăţământ, programe, experienţe de învăţare, 
instrumente de lucru, structuri metodologice) să 
le furnizeze unei persoane care îşi asumă 
disponibilitatea de a le prelua şi de a le structura 
într-un mod constructiv. Experienţa din alte ţări 
ar deschide posibilităţi de exemplificare în cazul 
în care constructorii noului plan de învăţământ 
vor solicita un astfel de document. Pentru 
aceasta, el trebuie însă să existe. 

11. Sintetizarea experienţei constructive 
referitoare la concursurile şcolare, 
olimpiadele naţionale şi internaţionale şi 
examene. 

Un document sintetizator al acestei 
problematici este foarte oportun în susţinerea 
geografiei şcolare. Şi aici ar trebui să existe o 
persoană care să îşi asume rolul de a prelucra 
informaţiile provenite de la colegi cu experienţă 
şi cu răspunderi anterioare în acest sens. 

12. Dezvoltarea sistemului de aplicare a 
competenţelor în curriculum şcolar de 
geografie. 

Simpla introducere a competenţelor în 
geografia şcolară nu a rezolvat şi problema 
aplicării lor. Stagiile de formare on-line au 
evidenţiat extrem de multe soluţii ameliorative 
(pe lângă un mare număr de soluţii imposibile). 
În prezent (2011) trebuie să ajungem într-un 
punct în care teoria şi practica instruirii pe 
competenţe să fie duse la un nivel mai evoluat. 

13. Formarea adecvată a cadrelor 
didactice (formare iniţială şi formare continuă). 

Formarea iniţială urmează traseele 
descrise în LEN. Formarea continuă însă este 
foarte mult şi la latitudinea profesorilor de 
geografie. În prezent au loc formări în cadrul 
unor proiecte care abordează multiple probleme 
noi. Ar fi necesară o formare în continuare pe 
„învăţarea pe competenţe în curriculum şcolar 
aplicat”, precum şi pe „elemente de didactică 
modernă”. Este foarte clar că aceste domenii de 
formare continuă trebuie să reprezinte altceva 
decât abordările tradiţionale de tipul „limbă de 
lemn” (principii didactice, metode active, tipuri de 
lecţii, planuri de lecţii etc.).  

14. Dezvoltarea unor proiecte de 
cercetare geografică în orizontul local 
(monografia localităţii, localităţile judeţului, 
geografia orizontului local, toponimia geografică, 
elemente de geografie socială şi culturală, 
aspecte geografice particulare, elemente ale 
dezvoltării durabile, potenţialul turistic). În mod 
deosebit, profesorii de geografie ar trebui să 
abordeze geografia localităţilor, pentru 
eventualele monografii sau lucrări referitoare la 
unităţile administrative mai mari. De exemplu, 
monografii ale comunelor (Păuliş, Petru Nicoară, 
profesor de geografie şi primar; Şard, Marian 
Munteanu etc.). Este realizată monografia 
comunelor judeţului Brăila (Steluţa Dan) şi în 
curs de realizare a judeţului Teleorman (coord. 
Alexandra Negrea). Există monografii 
toponimice (judeţul Arad, Octavian Mândruţ, 
Aurel Ardelean; judeţul Mehedinţi, coord. Stroe  
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Oancea Răzvan; judeţul Timiş etc.), lucrări 
monografice istorico – geografice ale 
localităţilor (judeţul Botoşani, Mihai Poclid) etc. 

De asemenea, în domeniul cercetării 
procesului de instruire, ar putea fi abordate 
domenii precum: evaluarea progresului şcolar, 
descriptori de performanţă, strategia instruirii şi a 
evaluării, învăţarea diferenţiată, structuri 
interdisciplinare, metodologii transdisciplinare, 
aplicarea competenţelor – cheie, dimensiunea 
culturală etc. Pentru aceasta ar trebui însă să 
existe un ghid minimal de cercetare a procesului 
educaţional, din perspectiva geografiei. 

15. Încurajarea ideilor inovatoare 
constructive în domeniul geografiei şcolare ale 
colegilor cu interes, curaj şi posibilităţi. 

16. Realizarea unui simpozion naţional 
consacrat geografiei şcolare („Geografia în 
învăţământul preuniversitar: realizări, dificultăţi, 
experienţe şi proiecte de inovare”), pe o tematică 
modernă. 
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În intervalul 20-25 iunie 2011 s-a 
desfăşurat aplicaţia practică a studenţilor din 
anul II de la Facultatea de Geografie din cadrul 
Universităţii din Bucureşti, specializarea 
Geografia Turismului. Aplicaţia practică s-a 
derulat în două serii (seria I, 20–22 iunie şi seria 
II, 23–25 iunie), iar traseele alese au presupus 
vizitarea a trei obiective turistice principale, 
alături de obiective conexe, din interiorul zonei 
periurbane a municipiului Bucureşti, respectiv: 
Mănăstirea Pasărea (Brăneşti, satul Pasărea), 
Domeniul Ştirbey (Buftea) şi Palatul Mogoşoaia 
(Mogoşoaia). La nivelul celor trei aşezări au fost 
realizate chestionare privind percepţia populaţiei 
asupra dezvoltării turismului pe plan local. 

Potenţialul cultural al zonei, favorabil 
dezvoltării în timp a unor diferite tipuri şi forme 
de turism dintre care se impun turismul cultural şi 
religios, este însoţit de un potenţial natural 
important ce reprezintă baza activităţilor de 
recreere în împrejurimile capitalei. Printre 
acestea, amintim Lacul Mogoşoaia şi Lacul 
Pasărea, dar şi pădurile de agrement Brăneşti, 
Pustnicu şi Mogoşoaia, parte a Codrilor Vlăsiei. 

 
Traseul aplicaţiei practice 

 
Ziua 1. Bucureşti – Brăneşti. În comuna 

Brăneşti, situată în Câmpia Vlăsiei pe râul 
Pasărea, la 20 km E de Bucureşti, se află 
Mânăstirea Pasărea, un important monument 
istoric şi de artă, ctitorită la începutul secolului al 
XIX-lea (1813) pe malul Lacului Pustnicu şi la 
marginea pădurii cu acelaşi nume. Între anii 
1834-1838 a fost construită biserica mică din 
cimitir, iar în 1943 biserica mare din zid, în forma 
triconică. Datorită valorii sale istorice şi artistice, 
Mânăstirea Pasărea a fost declarată în 1955 
monument istoric şi a fost restaurată prin grija 
Patriarhului Iustinian. Au fost executate lucrări de 
asfaltare a drumurilor, mânăstirea a fost 
împrejmuită cu zid şi au fost amenajate ateliere 
de croitorie, sculptură şi pictură. În cadrul 
mânăstirii funcţionează în prezent ateliere de 

croitorie pentru veşminte preoţeşti, cruciuliţe şi 
icoane.  

Ziua 2. Bucureşti - Buftea. Buftea este 
primul oraş declarat din judeţul Ilfov (1968), fiind 
situat în Câmpia Vlăsiei pe râul Colentina, la 20 
de km NV de Bucureşti şi având o suprafaţă de 
50,9 km². Cele mai importante monumente din 
interiorul domeniului (vezi pliantul de prezentare 
din fig. nr. 1) sunt Palatul şi capela Ştirbey din 
secolul al XIX-lea, Biserica Sfântul Nicolae, 
construită în perioada 1809-1812 şi consolidată 
în 1889 şi Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena edificată în anul 1787. 

Palatul Ştirbey este unul dintre cele mai 
elocvente exemple ale arhitecturii romantice. În 
interiorul domeniului se află o biserică pictată în 
interior de Gh. Tătărăscu şi o capelă construită 
în stil arhitectural eclectic la sfârşitul secolului al 
XIX-lea. 

Turnul de apă, ridicat după proiectele 
arhitectului Anghel Saligny în anii 1920, se află 
în partea de nord-est a parcului şi a avut iniţial 
drept funcţie înmagazinarea apei. 

Parcul, care prezintă elemente specifice 
unui parc de tip romantic, cum ar fi organizarea 
liberă adaptată elementelor naturale, a fost 
amenajat în jurul anului 1864 de către Alexandru 
Ştirbey, imediat după construirea palatului. 
Prima intervenţie semnalată documentar 
aparţine marelui vornic Barbu C. Ştirbey care 
dispune înălţarea unei fântâni de arhitectură 
clasicizantă, din păcate astăzi dispărută. La 6 
iunie 2007, Domeniul Ştirbey a fost achiziţionat 
de la moştenitorii familiei Ştirbey de către 
Bucharest Arena care l-a redeschis publicului 
păstrându-i valorile de patrimoniu cultural, dar 
adăugând totodată noi construcţii şi spaţii 
amenajate, destinate tuturor categoriilor de 
vizitatori. 

Ziua 3. Bucureşti - Mogoşoaia. 
Mogoşoaia, situată în Câmpia Vlăsiei, pe stânga 
lacului cu acelaşi nume şi a râului Colentina, 
este menţionată documentar în 1598. În 1702, 
marele postelnic Constantin Brâncoveanu a  

ZONA PERIURBANĂ A BUCUREŞTIULUI  -  APLICAŢIE  
PRACTICĂ A STUDENŢILOR GEOGRAFI  

Lector univ.dr. Andreea Loreta CERCLEUX, lector univ.dr. Elena BOGAN  
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Barbu Ştirbey, domnitor al Ţării

Româneşti (1849-1853 și 1854-1856), a

moştenit Palatul Ştirbey de la părintele

său adoptiv, marele vornic Ştirbey. La

rândul său, l-a lăsat moştenire fiului său,

Principele Alexandru Ştirbey (1837-1895).

În perioada lui Barbu Alexandru Știrbey

(1872-1946) palatul a cunoscut o etapă

importantă în afirmarea sa .

BUFTEA

Domeniul Stirbey

2
6

5

1

3

4

Adresa: Str. ŞTIRBEY VODĂ, nr. 36, oraș Buftea, judeţul

Ilfov

Telefon: 0374.055.593

Telefonrestaurant: 0374.055.593

E-mail: office@domeniulstirbey.ro

,

Palatul Ştirbey este deschis

turiştilor care doresc să descopere

şi să înţeleagă istoria locului şi a

familiei domnitorului Barbu

Ştirbey, precum şi tuturor celor ce

doresc să îşi petreacă timpul

liber bucurându-se de liniştea şi de

frumuseţea parcului, a lacului, a

bisericii sau savurând delicatesele

pregătite de bucătari renumiţi.

Domeniul Stirbey

Palatul Ştirbey, amplasat în

centrul domeniului, a fost

reşedinţa familiei Ştirbey, unul

dintre cele mai elocvente

exemple ale arhitecturii

romantice. Clădirea prezintă o

faţadă cu ancadramente de

piatră şi cu motive decorative

simple care dau edificiului

rafinament şi eleganţă.

În interiorul domeniului se

poate admira şi capela

realizată în stil eclectic, cu

influenţe bizantine, gotice şi

renascentiste, cu scară dublă

din marmură de Carrara.

,

Pliant de prezentare a Domeniului Ştirbey din Buftea realizat de studenţii: 
Badea Diana-Larisa, Kistrui Marina, Lemnaru Andreea, Cîrciumaru Irina,  

Iurea Tiberiu şi  Gherghin Ancuţa  
(anul II, Specializarea Geografia Turismului, Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti)  
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înălţat pentru al doilea fiu al său, Ştefan, un palat 
domnesc în cadrul unui ansamblu arhitectonic 
început încă din 1688, anul edificării bisericuţei 
ce avea să slujească drept paraclis. În interiorul 
bisericii se găseşte tabloul votiv care îi reprezintă 
pe Constantin Brâncoveanu cu cei 4 fii ai săi şi 
pe Doamna Maria cu cele 7 fiice. Palatul 
domnesc a fost în posesia familiei Brâncoveanu 
timp de aproximativ 120 de ani, trecând apoi în 
proprietatea familiei Bibescu. Palatul 
adăposteşte în prezent Muzeul Tradiţiei Aulice. 
Expoziţiile sunt amenajate la subsolul, parterul şi 
etajul palatului a cărui arhitectură prezintă 
elemente renascentiste (precum loggia dinspre 
lac) şi decoraţii sculptate de inspiraţie barocă la 

nivelul coloanelor şi balustradelor din piatră. 
Cuhnia, fosta bucătărie domnească este, de 
asemenea, spaţiu expoziţional. În interiorul 
complexului brâncovenesc se mai pot admira: 
Poarta Târgoviştei şi Turnul porţii, construit 
anterior anului 1702 şi care prezintă un foişor, 
capela Gh. Bibescu şi serele N. Bibescu (ambele 
din secolul al XIX-lea) sau parcul englezesc cu 
grădini în stil italian.   

În incinta curţii se află o clădire având un 
portic cu coloane din cărămidă, fosta vilă 
d’Elchingen reamenajată în secolul al XX-lea şi 
în care funcţionează în prezent un centru de 
conferinţe, cu restaurant şi spaţii de cazare.  

Repere bibliografice 

În ultima perioadă se constată o creştere a 
importanţei acordate cercetării şi mai ales a 
inovării, una dintre componentele de seamă ale 
acesteia. Inovarea poate asigura o creştere 
economică pe termen lung, iar proiectele bazate 
pe inovare sunt utile, deopotrivă, atât 
cercetătorilor din diverse domenii, cât mai ales 
autorităţilor locale, confruntate cu provocarea de 
a elabora decizii pe termen lung, prin intermediul 
celor mai bune idei şi într-un timp relativ scurt.  

Lucrarea Innovation and Regional 
Transformation. From Clusters to New 
Combinations vine în sprijinirea ideilor anterior 
prezentate, fiind un material critic la adresa 
elaborării politicilor publice, venind în sprijinul 
creerii şi dezvoltării clusterelor regionale bazate 
pe inovare. Lucrarea se axează pe importanţa 
elaborării politicilor de dezvoltare, care 
exploatează beneficiile specializărilor regionale. 
Exemplele cele mai relevante au drept subiect 
Regiunea Skåne, situată în partea de sud a 
Suediei, în care este realizată o analiză la nivel 
regional a industriei şi a condiţiilor de elaborare a 
politicilor regionale. 

În primul capitol sunt prezentate noţiuni 
introductive legate de clustere şi de terminologia 
aferentă acestora, precum sisteme de inovare şi 
transformări economice, cu aplicaţie la regiunea 
Skåne. 

Subiectul iniţial al cărţii şi părţile care 
tratează pe larg problematica clusterelor încep în 
capitolul al doilea. Acest capitol debutează cu o 
introducere asupra teoriilor clusterelor şi 
tratatează probleme legate de transformările 
economice, de inovare şi dezvoltare regională. 
Capitolul al treilea detaliază anumite aspecte 
legate de clusterele şi sectoarele de profil din 
Regiunea Skåne. 

În al patrulea capitol (Transformări şi 
creştere: economia în spaţiul industrial) sunt 
prezentate anumite aspecte legate de economia 
regională a Skåne şi introduce o nouă metodă 
de analiză, care măsoară modul în care diferite 
tipuri de industrie sunt interconectate în materie 
de cunoştinţe şi transfer al acestora, intitulată 
Revealed Skill Relatedness, metodă pe care 
autorii menţionează a fi dezvoltată şi descrisă pe 
larg de către Neffke şi Swensson Henning în  

Autori: Martin Henning, Jerker Moodysson, Magnus Nilsson, Translation from 
Swedish by Amesto Translations AB, Elanders, Malmö, Sweden, 2010, 214 p., 

ISBN 978-91-633-6185-2. 

Innovation and Regional Transformation. From Clusters to New 

Combinations 
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anul 2009. 
Capitolul al cincilea este unul teoretic şi 

introduce aspecte legate de ultimele metode de 
analiză în iniţiativele politicilor regionale asupra 
inovării şi transformărilor. 

În penultimul capitol sunt detaliate 5 
sectoare economice implementate în Regiunea 
Skåne, deseori numite şi „cluster initiatives”. 
Acestea au fost implementate fie în sectorul 
alimentar, fie în sectoarele life science, ICT, 
moving media and cleantech. Mai întâi, s-a 
realizat o descriere pe scurt a fiecărui sector în 
parte şi a numărului de actori centrali implicaţi. 
Metoda introdusă în capitolul al patrulea vine să 
ilustreze reţelele de cunoştinţe cross sectoriale 
ale fiecărui sector în parte. Apoi, este utilizat şi 
cadrul analitic din capitolul 5. Acesta este utilizat 
pentru a analiza iniţiativa de dezvoltare 
sectorială. Combinând analiza problemelor, 

activităţilor şi funcţiilor iniţiativelor cu analiza 
cunoştinţelor sectoriale, în termeni de limitare 
funcţională, se arată cum analizele sectoriale ale 
acestor iniţiative sunt bine atinse. 

Capitolul al şaptelea rezumă şi 
concluzionează aspectele anterior prezentate în 
lucrarea de faţă, trasând anumite recomandări 
pentru activităţile viitoare legate de politicile de 
inovare regională. Acest capitol, include de 
asemenea, un rezumat al întregii cărţi începând 
cu aspectele teoretice si terminând cu 
concluziile. 

Un aspect de un real interes, după cum 
spun şi autorii, această lucrare oferă o listă 
bibliografică consistentă, uilă celor care doresc  
să-si completeze literatura de specialitate. 

 
Dr. Radu Daniel PINTILII 

Coord. Ioan Ianoş, Editura Universitară, Bucureşti, 2010, 342 p.  
(rezumat în limba engleză) ISBN 978-973-749-973-8  

Inserţia teritorială a universităţilor din România 

Lucrarea coordonată de Ioan Ianoş este 
una din acele lucrari care abordează o problemă 
clasică, dar dintr-un unghi ceva mai puţin ortodox. 
Deşi chestiunea învăţământului superior a fost 
dezbătută de o mulţime de lucrări, abordând o 
varietate de aspecte şi trăsături la diferite nivele 
(mondial, continental, regional, naţional, local), 
relaţia universităţilor cu mediul în care sunt 
localizate a fost şi rămâne o temă rar discutată. 
Lucrarea de faţă, în încercarea sa de a acoperi 
acest gol, pare să fi reuşit. 

Mai mult decât atât, cartea nu este o 
lucrare analitico-descriptivă. Prin mesajul, 
structura şi conţinutul său, lucrarea promovează 
o poziţie activă, pe care universităţile ar trebui să 
o adopte faţă de realităţile din mediul lor de 
inserţie. După cum menţionează coordonatorul în 
prefaţă „mesajul principal al lucrării este acela de 
a implica mai mult universităţile în procesul de 
atenuare a dezechilibrelor teritoriale, în materie 
de dezvoltare şi de participare la rezolvarea unor 
probleme acute ale aglomerărilor urbane”.  

Un punct forte al cărţii este reprezentat de 

însăşi coordonatorul acesteia, care cunoaşte 
sistemul învăţământului superior românesc din 
cele două puncte de vedere parţial opuse, atât al 
unui cadru didactic, cât şi al unui funcţionar al 
autorităţilor publice centrale de resort. Cartea 
încununează o muncă de cercetare de trei ani a 
unei echipe interdisciplinare. În ciuda faptului că 
pe prima pagină figurează nu mai puţin de 
douăzeci de autori, lucrarea nu este un amalgam 
de eseuri slab legate între ele, ci are o structură 
logică bine definită, subordonată unei idei 
elaborate şi explicit formulate. Fiind conştienţi de 
multitudinea de aspecte ale implicării teritoriale a 
universităţilor, autorii, în mod deliberat, se 
limitează la „a sublinia câteva elemente 
pertinente în domeniul restructurării urbane şi al 
dezvoltării regionale”, accentuând, în acelaşi 
timp, rolul universităţii în „producţia de 
cunoaştere”. 

Lucrarea începe cu introducerea în temă, 
prin prezentarea succintă a sistemului românesc 
de învăţământ superior şi cu teoretizarea 
interacţiunilor dintre universitate şi mediul de  
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inserţie. Urmează un capitol dedicat 
caracterizării trăsăturilor esenţiale ale economiei 
naţionale de după colapsul regimului totalitar din 
1989 cu accent pe efectele teritoriale ale 
restructurărilor din această perioadă. Următorul 
capitol sintetizează caracteristicile generale ale 
mediului în care sunt inserate universităţile, 
restructurarea urbană şi disparităţile intra-
regionale fiind văzute ca principalele provocări 
pentru aceşti actori teritoriali.  

Problematica urban-regională la care ar 
trebui să răspundă universităţile este prezentată 
prin introducerea conceptului de „nevoi” la nivelul 
respectiv (capitolul 4). În cazul nevoilor 
regionale, se face şi o prezentare detaliată a 
acestora pe cele 8 regiuni de dezvoltare, cu 
individualizarea spaţială a principalelor categorii. 
Prezentarea ofertei universitare se face la nivel 
naţional pe cele 15 domenii fundamentale, 
ţinând cont şi de formele de proprietate ale 
universităţilor (prima parte a capitolului 5), 
urmând ca partea a doua a capitolului respectiv 
să fie dedicată aspectului regional al acesteia. 

Analiza ofertei universitare, atingând 
problemele de concentrare şi difuzie a serviciilor 
respective, se axează pe inter-relaţii teritoriale la 
nivel naţional, regional, precum şi cel al 
bazinelor de recrutare în cazul unor universităţi 
luate ca studii de caz. Aceasta se continuă cu 
două capitole scurte abordând diferenţierile 
regionale în infrastructură şi cercetarea ştiinţifică 
în universităţi.  

Ultimul capitol constituie o încercare 
(reuşită, de altfel) de a construi ceva nou din 
ceea ce a fost prezentat şi luat la ‚puricat” în 
capitolele precedente. Astfel, se sintetizează şi 
se conceptualizează rolul universităţilor în 
soluţionarea problemelor la nivel urban şi 
regional enunţate în capitolul patru; de 
asemenea, se face o tipologie a acestor instituţii 
de învăţământ superior după gradul de implicare 
în procesele de restructurare urbană şi 
dezvoltare regională. 

Cu toate părţile sale pozitive şi punctele 
forte indiscutabile, nu putem trece cu vederea 
unele neajunsuri. Astfel, cartea lasă impresia 
unei lucrări făcute în condiţii de presiune a 
deadline-urilor: ici-colo se găsesc repetări şi 
deficienţe în construcţia frazei care la o citire mai 
atentă ar fi putut fi eliminate cu uşurinţă. Poate, 
presiunea aceasta explică şi faptul, de ce 
conceptul de „nevoi”, unul de bază pentru 
lucrare, deşi sugestiv, este prezentat sumar, 
trecându-se destul de rapid la diferenţieri 
teritoriale ale acestora. După părerea noastră, 

un subcapitol axat pe metodologia evidenţierii 
nevoilor caracteristice fiecărui tip de spaţiu ar fi 
fost binevenit.  

Este salutabilă utilizarea potrivită şi cu 
măsură a materialului grafic, ceea ce nu trebuie 
să ne mire, având în vedere faptul că majoritatea 
echipei de autori este formată din geografi. Cu 
toate acestea, ne-am putea aştepta de la 
geografi la o rigoare mai strictă în conceperea, 
redactarea şi prezentarea acestui material 
ilustrativ, în special, a hărţilor.  

În final, reieşind atât din experienţa 
generală, cât şi ca urmare a lecturării cărţii, îmi 
permit să contrazic coordonatorul lucrării. În 
prefaţă, Profesorul Ianoş propune si ideea 
universităţii „ca un serviciu de urgenţă”, 
compromiţând, parţial, spiritul unei alte idei 
promovate de carte, precum că universitatea 
este „o uzină de producere a cunoaşterii”. Oare 
cunoaşterea generată de universitate nu este 
capabilă să prevadă şi să prognozeze situaţiile 
de criză? Oare acest „stoc de inteligenţă” este 
bun doar pentru a răspunde la apeluri, atunci 
când i se cere? Mi se pare, totuşi, ca răspunsul 
la aceste întrebări să fie unul pozitiv. Prin 
urmare, consider ca este mai important de 
subliniat ideea, conform careia universităţile 
trebuie să fie pregătite să dea răspunsuri fără să 
fie întrebate, să ofere soluţii la probleme care pot 
sa apara în regiune. De altfel, cartea înseşi este 
în acord cu această idee. 

Concluzionând, subliniez că lucrarea 
Inserţia teritorială a universităţilor din România 
îşi propune să stimuleze cooperarea dintre 
factorii de decizie la nivel regional şi local şi 
universităţi. Cu punctele forte şi slabe ale sale,  
studiul  elaborat la nivel de macro-scară ș i axat 
pe relaţia oraş-universitate-regiune, are ca scop 
stimularea interesului „pentru cercetări detaliate 
la nivelele inferioare”.  

Astfel, ţinând cont de calităţile lucrării, o 
recomand atât comunităţii ştiinţifice ca o călăuză 
excelentă pentru ghidarea eforturilor în a 
descoperi, analiza şi contribui la optimizarea 
modului de inserţie a universităţilor în spaţiile 
regionale şi urbane particulare, cât şi decidenţilor 
locali şi regionali pentru facilitarea fundamentării 
politicilor de dezvoltare a comunităţilor avute în 
grija sa.  

 
Dr. Igor SÎRODOEV 
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Într-o lume în care deciziile politice par tot 
mai mult rezultatul câtorva școli de gândire 
ştiinţifică, autorii R. Peet şi E. Hartwick ne 
propun în „Theories of Development” să 
reflectăm critic la teoriile ştiinţifice ale dezvoltării. 
Acest demers trebuie privit în evoluţia istorică, 
conceptuală şi parţial determinată spaţial a 
teoriilor respective, care nuanţează puternicele 
transformări din ultimii 20 de ani. Plecând de la 
ediţia I, scrisă în 1999, şi având la bază cadrul 
oferit de Global Capitalism (1991), R. Peet 
prezintă critic evoluţia paradigmei dezvoltării, 
fiind ajutat în capitolul 7 de E. Hartwick. 
Rezultatul este o nouă carte care mai păstrează 
doar urme ale precedentelor. Cartea este o 
istorie a dezvoltării şi a înţelegerii diverselor 
ramificaţii pe care conceptul le-a dobândit 
începând din etapa Iluministă a dezvoltării ştiinţei 
şi până în prezent. Însumarea teoriilor de 
dezvoltare specifice gândirii occidentale 
reprezintă motivul pentru care orice cercetare 
care vizează implementarea deciziilor de 
îmbunătăţire şi restructurare economică trebuie 
să aibă în vedere aceasta carte.  

Deș i ne atenţionează încă de la început 
(pag. 3-4) asupra înţelegerii complexe, 
contradictorii şi disputabile, chiar  la nivelul celor 
mai bune aspiraţii ale omului şi omenirii, autorii 
îşi asuma o poziţie riscantă pe parcursul celor 
peste 300 de pagini de prezentare şi critică a 
teoriilor. Ei încearcă să fie imparţiali în 
prezentarea critică a celor mai multe teorii, însă 
se lovesc chiar de ceea ce au au subliniat la 
început: dezvoltarea este „subiect al celor mai 
intense manipulări” (pag. 4). Astfel se poate 
observa critica prea accentuată a anumitor teorii, 
în special a celor neo-liberale şi poziţia partizană 
faţă de altele. În plus, pe parcursul cărţii se 
inserează, tot mai bine argumentat, ideea 
necesităţii celei mai bune alternative (dintre toate 
relele – subliniere omisă sau neevaluată din 
majoritatea studiilor) – democraţia (Aristotel, 
2001). În opinia autorilor „democraţia, 
emanciparea, dezvoltarea şi progresul sunt 
principii bune ale modernităţii [...] corupte de 
forma socială luată de modernitate – 
capitalismul” (pag. 280). Fără însă a aprofunda 
şi etapele conceptului de dezvoltare în gândirea 

antică, considerând ca el a apărut doar în 
secolul al XVIII-lea, şi folosind doar parţial 
lucrările aparţinând gândirii est-europene şi 
asiatice, autorii reuşesc să contureze un 
ansamblu unitar pentru perioadele şi spațiile 
avute în analiză. De aceea, atitudinea deschisă 
şi limitarea la emergenţa paradigmei în spaţiul 
occidental facilitează descoperirea continuă a 
sentimentelor de bucurie în citirea cărţii pentru 
înţelegerea istoricului conceptului de dezvoltare, 
stimulaţi fiind de perspectiva critică. Cum aceste 
elemente pot fi observate încă de la început, din 
introducere şi prefaţă, lectura cărţii permite să 
folosim textul ca bază pentru analize critice de 
detaliu, ca suport reflexiv al dezvoltării şi prin 
intermediul lor să putem deprinde câteva dintre 
tehnicile de critică modernă.  

Structura cărţii vizează 3 mari părţi, 
reflectând cadrul de critică al teoriilor de 
dezvoltare prezentate în cele 7 capitole 
corespunzătoare, plus capitolul introductiv. 
Fiecare dintre acestea au subcapitole bine 
integrate. Astfel organizată, cartea oferă şi o 
excelentă latura orientativă, fiecare structură 
putând fi uşor urmărită evolutiv şi permiţând 
reflecţia asupra părţilor mai dificile pe care şi 
autorii le anticipează, ei încurajând „citirea şi 
recitirea, reflexia/gândirea şi comunicarea până 
când le înţelegi” (pag. 19).  

Capitolul 1 este dedicat argumentării 
principalei teze a prezentei cărţi. Dezvoltarea nu 
mai trebuie să fie supusă intereselor de moment 
date de abordarea ştiinţifică subiectivă a celor 
care deţin puterea (persoane, grupuri de 
interese, organisme internaţionale etc.). Aceasta 
trebuie abordată critic de fiecare persoană în 
parte, doar împreună putându-se atinge ţelul 
menţionat de autori: „o viaţă mai bună pentru 
toţi” (pag. 1). 

Teorii convenţionale reprezintă grupul de 
patru capitole care formează prima parte a cărţii. 
Pe parcursul celor 3 capitole concentrate pe 
teoriile clasice şi neoclasice, pe evoluţia gândirii 
dezvoltării începând cu abordarea keynesiană şi 
până la cea neo-liberală, pe abordarea 
dezvoltării din prisma fenomenului de 
modernizare se regăsesc principalele repere 
teoretice. Acestea sunt nuanţate de  

Autori: Richard Peet & Elaine Hartwick 
New York, Guilford Press, 2009, xii şi 324 p.,  ISBN 978-1-60623-065-7  

Theories of Development. Contentions, Arguments, Alternatives  
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determinările care le-au influenţat şi care au 
condus la evoluţia lor actuală, ca suport esenţial 
al deciziilor politice. 

Partea a doua mută atenţia pe teoriile 
neconvenţionale de dezvoltare. Ea este 
dezvoltată în jurul prezentării teoriei marxiste şi 
socialiste, fiind singura care este urmată de 
descrierea spaţiului de manifestare. Alături de 
acestea, capitolele 6 şi 7 tratează dezvoltarea 
continuând o abordare incitantă în care 
prezentarea este urmată de critica detaliată a 
principalilor contestatari ai lor, pentru ca, apoi, 
autorii să îşi prezinte propria variantă asupra 
problemelor abordate. 

Ultima parte, deşi cuprinde un singur 
capitol, relevă metoda folosită pe parcurs şi care 
dă titlul acestei componente: modernism critic. 
Astfel, dacă până acum, este posibil să mai fi 
scăpat din vedere metoda folosită, autorii nu 
doar că o reamintesc (a se vedea capitolul 1), 
dar o detaliază pentru a înţelege dorinţa de 
critică şi schimbare a perspectivei conceptului de 
dezvoltare, cel considerat a fi, alături de 
democraţie, greşit utilizat şi chiar înţeles. 

Plecând de la formaţia geografică a 
autorilor ar fi fost de preferat o integrare spaţială 
la nivel grafic a câtorva dintre elementele 
prezentate. În textul prezent, ele ar fi fost de un 
real folos pentru simplificarea înţelegerii şi 
receptarea materialului. Ajutorul vizual ar fi fost 
excelent în condiţiile în care cartea este deja la a 
doua ediţie. De asemenea, fericirea pentru 
lectură ar fi fost prezentă mai intens în condiţiile 

furnizării de informaţii mai dense asupra 
dezvoltării din spaţiul asiatic, acolo unde, idei 
precum cele ale lui Muhammad Yunus permit o 
nouă orientare a dezvoltării, atât în ţări aflate în 
partea inferioară a dezvoltării – Bangladesh, cât 
şi în cele care vizează prima poziţie – China. 
Acesta este doar un exemplu, posibil sensibil, 
într-o lume lipsită de încredere în oameni. 
Etapele de dezvoltare extraordinară înregistrate 
de unele dintre ţările asiatice pe baza propriilor 
viziuni conceptuale alături de adaptarea celor 
vestice ar trebui să reclame mai multă atenţie. 
Textul ar fi astfel complet, iar posibilitatea 
comparării nu ar fi supusă umbrelei Occidentului, 
promotor al unei democraţii şi aşa greşit 
înţeleasă. 

Cartea nu se adresează unei discipline 
anume. Aceasta poate fi citită atât de cei care 
sunt la începutul cercetării, de cei care doresc 
înţelegerea mai bună a lumii în care trăim, cât şi 
de cercetătorii interesaţi de surprinderea globală 
de noi perspective evidenţiate de geografia 
critică.  Astfel, lectura „Theories of Development” 
devine esenţială pentru oricine doreşte să 
contribuie la îmbunătăţirea vieţii prin înţelegerea 
dezvoltării şi astfel buna sa aplicare, unul dintre 
cele mai utilizate concepte indiferent de nivelul 
referenţial. 

În final, doresc să mai adaug că această 
carte poate fi rememorată, ascultând melodiile 
Handlebars şi Rise ale formaţiei Flobots.  

 
Dr. Alexandru GAVRIŞ 

Autor: Alexandru Gavriș 
București, Edit.Universitară, 2011, 205 p.,  ISBN  978-606-591-177-2  

Mari habitate urbane în București  

Lucrarea d-lui dr. Alexandru Gavriş se 
poate plasa în contextul metodologiilor de analiză 
a habitatelor umane. Opţiunea este una de tip 
ecologic, în sensul abordării printr-o perspectivă 
sistemică (în sensul în care fenomenele 
evidenţiate la nivelul subsistemului reprezentat 
de marile habitate sunt corelate cu situaţia 
caracteristică sistemului integrator al 
Bucureştiului), al analogiilor cu sistemele 
ecologice şi în context inter- şi trans-disciplinar, 
dar şi prin modalităţile de cercetare, în particular 
analiza şi interpretarea rezultatelor chestionarelor 

prin raportarea la populaţia urbană a diferitelor 
regiuni şi a ansamblului. 

În prima parte, autorul trece în revistă 
fundamentele teoretice şi instrumentarul analitic, 
ultimul fiind aplicat într-un amplu studiu de caz al 
capitalei României – caz interesant şi prin 
plasarea într-un context istoric, pe care îl 
completează prin actualizare. Analiza este una 
cât se poate de obiectivă şi fundamentată 
ştiinţific, pornind de la explicitarea unor concepte 
larg utilizate, dar poate nu la fel de bine 
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cunoscute: locuire, ansamblu de locuinţe, cartier 
sau habitat. Este analizată la mai multe scări 
spaţiale, în context istoric şi depăşind graniţele 
Bucureştiului prin plasarea în context european 
şi chiar internaţional, evoluţia locuirii, raportată la 
modelele teoretice descrise de literatura de 
specialitate. 

Individualizarea marilor habitate urbane 
bucureştene se bazează pe o analiză 
multicriterială, care ia în consideraţie criterii 
arhitectural-urbanistice şi sociologice. Habitatele 
evidenţiate sunt analizate în funcţie de 
omogenitate, structurarea internă pe baza 
activităţilor economice, dinamică şi, în final, 
integrarea în macrostructura Capitalei. În acest 
context se acordă o atenţie sporită fluxurilor de 
populaţie, capital, materii prime şi produse, 
transport şi informaţie, dar şi elementelor de 
imagine urbană, definite prin conturarea imaginii 
întregului municipiu, reflectării acesteia în marile 
habitate şi al impactului său asupra structurării 
Capitalei. 

Studiul este continuat de identificarea 
disfuncţionalităţilor existente, relevată de o 
analiză SWOT a marilor habitate urbane şi de 
identificarea posibilităţilor de reglare a acestora. 
Acest demers este încadrat în contextul istoric 
recent, marcat de perioada de dezindustrializare 
şi impacturile acestui proces, de efectele 
politicilor de dezvoltare urbană şi restructurare a 
marilor habitate, efectele acestora asupra 
revitalizării marilor habitate fiind introdus prin 
dilema „deziderat sau eşec”. 

Care sunt lecţiile învăţate din lucrarea d-lui 
Gavriş? În plan teoretic, analizele efectuate 
demonstrează că o abordare ecosistemică, în 
care oraşele sunt sisteme optimal-deschise 
aflate departe de echilibru, nu este un deziderat, 
ci poate fi realizată, şi în acest sens conturează 
o metodologie de cercetare. În cazul 
Bucureştiului, un astfel de studiu ridică probleme 
aparte, generate de existenţa unor date 
incomplete, fragmentate, a căror analiză 
sistemică ridică probleme de corelare. De 
asemenea, cercetarea întreprinsă a demonstrat 
importanţa unor analize concentrate pe 
componenta umană şi pe efectele activităţii 
desfăşurate de oameni. În contextul unei analize 
sistemice, aceste rezultate demonstrează, o dată 
în plus, faptul că dinamica sistemelor ecologice 
puternic antropizate este determinată de 
activităţile socio-economice şi politice. 

Dintr-o perspectivă pragmatică, rezultatele 
indică rolul omogenităţii în accentuarea 
proceselor de segregare şi izolare la nivelul 

oraşului, subliniind necesitatea unor intervenţii. 
Trebuie subliniată importanţa acestor concluzii în 
contextul în care este intens dezbătută o nouă 
organizare administrativă a Capitalei, şi în acest 
sens autorul propune o soluţie – tratarea marilor 
habitate urbane ca districte sau chiar ca 
sectoare, având în vedere omogenitatea lor, 
disfuncţionalităţile identificate şi rolul lor de 
tampon între centru şi noile spaţii integrate în 
mediul urban. Soluţia propusă este 
asemănătoare cu cea rezultată în urma unei 
abordări geografice a evoluţiei istorice a 
Capitalei (Suditu, 2011). În acelaşi context, 
autorul subliniază importanţa colaborării atât la 
nivelul instituţiilor cât, mai ales, la cel al 
locuitorilor, depăşind graniţele generate de 
interesele politice, orgolii şi interese.  

Una dintre limitările cercetării este 
datorată – ca în cazul multor altor oraşe – de 
diferitele împărţiri teritoriale, care conduc la 
discrepanţe între diviziunile administrative, cele 
de recensământ şi cele care au o identitate de 
imagine. Din acest motiv, lucrarea nu este un 
punct final, ci unul de pornire. Aşa cum arată şi 
autorul, deşi discutată în context european, 
analiza nu este şi finalizată la această scară. 
Conceptul de policentricitate deschide drumul 
spre astfel de abordări, recunoscând importanţa 
diferenţiată în funcţie de scara spaţială de 
abordare a diferitelor centre urbane. De 
asemenea, este posibilă o analiză la o scară şi 
mai intimă, bazată pe structurarea internă a 
marilor ansambluri rezidenţiale. 

Autorul subliniază şi direcţiile de cercetare 
ale viitoarelor analize, vizând extinderea scărilor 
spaţiale pentru identificarea celei optime, a 
indicatorilor utilizaţi în scopul selecţiei unui set 
reprezentativ şi identificarea proceselor 
densificatoare, dar şi aspecte practice, legate de 
cooperarea actorilor implicaţi şi de imaginea 
urbană a Bucureştiului. 

Prin caracterul său inter- şi trans-
disciplinar, dar şi prin valoarea teoretică şi 
practică a rezultatelor, lucrarea d-lui Gavriş se 
adresează unei game largi de profesionişti, de la 
cei din domeniul educaţiei şi cercetării la 
practicieni şi specialiştii din administraţia publică, 
având o pregătire de specialitate diversă (spre 
exemplu, urbanism, geografie, sociologie, 
ecologie, economie), şi poate sta la baza altor 
studii desfăşurate conform direcţiilor 
recomandate, dar şi a fundamentării unei 
strategii de dezvoltare sau a unei legi a 
Capitalei.  

Dr. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR 
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PROGRAM POSTDOCTORAL PENTRU 

FORMARE CERCETĂTORI ÎN ŞTIINŢE 
  

 Programul urmăreşte dezvoltarea şi susţinerea unui 

program postdoctoral de formare resurse umane înalt calificate 

pentru cercetare în ştiinţe, la nivel naţional şi transnaţional, 

organizat pe trei clustere (ştiinţe umaniste interdisciplinare, 

matematica şi ştiinţele naturii,  ştiinţele vieţii şi pământului) care 

concentrază 8 domenii fundamentale ale cunoaşterii: ştiinţe 

umaniste, matematică, fizică, chimie, biologie, ştiinţele 

mediului, geologie-geofizică şi geografie. 10 instituţii, în 

parteneriat, dezvoltă şi susţin formarea de cercetători, prin 

atragerea tinerilor doctori în ştiinţe în programe postdoctorale 

(PPD).  
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