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Anul 2014 este marcat de o serie de ani-
versări ale Școlilor Geografice Românești de la 
Timișoara, București, Oradea și Iași, dar și de 
omagierea unor iluștri reprezentanți ai acestora, 
care cu pasiune și multă, multă muncă, au con-
tribuit la dezvoltarea și afirmarea Geografiei în 
știința și cultura românească și internațională. 

Unul din acești oameni care au marcat 
evoluția și afirmarea Geografiei Românești actu-
ale este Profesorul universitar doctor emeritus 
IOAN DONISĂ, geograf de excepție și de un 
înalt profesionalism, reprezentant de seamă 
al Școlii  Geografice de la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Asociația Profesională a Geografilor din 
România  omagiază munca de o viață și contri-
buțiile științifice și didactice ale Profesorului 
IOAN DONISĂ . 

Cele mai semnificative momente ale carie-
rei Profesorului Ioan DONISĂ sunt prezentate  în 
continuare, alături de câteva citate dintr-un arti-
col publicat, în anul 2009, în Analele Științifice 
ale Universității Al. I. Cuza, seria Geografie, de 
către un alt remarcabil geograf, Prof. univ. dr. 
emeritus Nicolae Barbu, la care se adaugă lista 
cu contribuțiile științifice aduse de Profesorul 
Ioan DONISĂ, de-a lungul anilor ca exemplu de 
dăruire profesională și ca mijloc de informare și 
documentare pentru toți cei interesați de nobila 
știință, Geografia. 

 
IOAN DONISĂ 

 
Data nașterii: 10 septembrie 1929 în 

comuna Bivolari, jud. Iaşi. 
Studii liceale: Seminarul ,,Veniamin 

Costache”, Iaşi (1942-1948), Liceul de Băieţi Nr.  
2 (Liceul Internat) Iaşi (1948-1950) cu examen 
de bacalaureat (Certificat de absolvire A. I. 
022132, nr. 1385 din 21 XII 1954). 

Studii universitare: Facultatea de Geo-
logie-Geografie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 
(1950-1954), Diploma de merit nr. 478 eliberată 
de Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, cu nr. 546 din 
22 XII 1954. 

Doctorat: Doctor în geografie, Universi-
tatea „Babeş-Bolyai”, Cluj (1966) (Hotărârea nr. 
1062 a Comisiei Superioare de Diplome, Diplo-

ma Seria MI-DrGf nr. 1404 din 1 iunie 1967) cu 
teza ,,Geomorfologia văii Bistriţei”, publicată în 
Editura Academiei, Bucureşti, 1968. 

Doctor honoris causa, Universitatea de 
Stat Tiraspol cu sediul în Chişinău, R. Moldova,  
9 decembrie 2005. 

Specializare postuniversitară la 
Rijksuniversiteit te Gent, Belgia (1968-1969) 
(aerofotointerpretare geografică - teledetecţie, 
geomorfologie). 

Conducător de doctorat:  din  anul 1981 
domeniul Geografie fizică, îndrumând elaborarea 
de teze de geomorfologie, climatologie, hidrolo-
gie şi aplicare a teledetecţiei şi S.I.G. în studiul 
peisajului geografic. Au susţinut tezele şi au fost 
atestaţi 12 doctoranzi, dintre care unul din Re-
publica Moldova şi o teză în cotutelă: Approche 
géographique de la dynamique des paysages du 
Plateau de Fălticeni (Roumanie) par télédétec-
tion, doctor în Geografie, teză susţinută de Simo-
na Niculescu în anul 2002 la Universitatea Paris 
IV Sorbonne, îndrumători prof. dr. Micheline          
Hotyat şi prof. dr. I. Donisă.  
 

Activitate didactică 
 
- 1954-1955  şef de cabinet, Institutul 

Politehnic, Iaşi. 
- 1955-1958  preparator principal, Catedra 

de Geografie, Universitatea „Al. I. Cuza”,   Iaşi. 
- 1958-1960  asistent, Catedra de 

Geografie, Universitatea ,,Al. I. Cuza”,   Iaşi 
(Ordinul Ministerului Învăţământului şi Cercetării 
nr. 1889/1958). 

- 1960-1967  şef de lucrări, Catedra de 
Geografie, Universitatea „Al. I. Cuza”,   Iaşi. 

- 1967-1972 conferenţiar, (prin concurs), 
Catedra de Geografie fizică generală şi 
Climatologie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 
(Ordinul Minsterului Învăţământului nr. 4322-
1967). 

- 1972-1999  profesor (prin concurs), 
Catedra de Geografie fizică generală şi 
Climatologie, Universitatea „Al. I. Cuza”,  Iaşi 
(Ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului 
nr. 3232/23 martie 1972). 

- 1999-2011  profesor consultant, Departa-
mentul de Geografie, Universitatea „Al. I. Cuza”, 
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Iaşi. 
- 1991-1992  profesor invitat Universitatea 

„Ştefan cel Mare”, Suceava. 
- 1999-2001  profesor invitat, 

Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi. 
- 2006-2008  profesor invitat, 

Universitatea de Stat Tiraspol, cu sediul în 
Chişinău, R. Moldova. 

În cariera didactică Profesorul Donisă a 
condus seminarii, lucrări practice şi a predat 
cursuri din domeniile: Geografie fizică generală, 
Teorie şi metodologie geografică, Meteorologie-
Climatologie, Geografia fizică a României, 
Teledetecţie, Paleogeografia cuaternarului, 
Istoria geografiei.  

A introdus primul curs de 
aerofotointerpretare geografică în învăţământul 
geografic universitar din România pe care l-a 
transformat apoi în curs de Teledetecţie.  

A publicat, singur sau în colaborare, 8 
cursuri universitare. A condus practica 
geografică în teren, a îndrumat elaborarea de 
lucrări de licenţă şi lucrări pentru obţinerea 
gradelor didactice. În anul 1988 a dirijat 
cercetarea în teren şi elaborarea capitolelor de 
geografie fizică din teza de masterat 
Implantation humaine et milieu naturel dans le 
district de Iasi, Roumanie, întocmită de Sylvie 
Bessinton de la Université d’Aix Marseille II, 
Franţa.  

A contribuit la introducerea concepţiei 
sistemice, a aerofotointerpretării şi teledetecţiei 
precum şi a S. I. G. în Geografia românească. 

A publicat, în colaborare, 13 manuale 
şcolare în edituri din Bucureşti şi Chişinău, 
dintre care 2 manuale au fost publicate şi în 
limbile germană şi maghiară.  

A publicat, singur sau în colaborare, 11 
volume de autor, în afara cursurilor şi 
manualelor. 

Pentru activitatea didactică, i s-a acordat 
titulul de  Profesor universitar evidenţiat 
(Ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului 
nr. 3291/1980) şi titlul de Profesor emeritus 
(2010) Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.  

 
Activitatea științifică 

 
A început  activitatea de cercetare în 

cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi a 
intensificat-o după încadrarea la Catedra de 
geografie.  

A abordat probleme de geomorfologie, 
climatologie, paleogeografie, teorie şi 
metodologie geografică, teledetecţie şi G. I. S.  
A publicat, singur sau în colaborare, 132 studii 
şi articole. În afara de aceste lucrări, a participat 
la 19 contracte de cercetare înainte de 1990 şi 

la  3 granturi de cercetare, după 1990, fiind 
coordonator al unora din aceste activităţi. 

Lucrarea „Aspecte din evoluţia 
prepliocenică a văii Bistriţei” a fost distinsă cu 
Premiul III al Ministerului Învăţământului în 
anul 1966. 

A organizat numeroase manifestări 
ştiinţifice, între care, în calitate de 
vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Geografice 
din România, a organizat  Al II-lea Congres 
Naţional de Geografie, Iaşi, 1992. A iniţiat şi a 
contribuit la organizarea Simpozioanelor 
Internaţionale de S.I.G. (1993-2014) şi a înfiinţat 
şi condus tipărirea volumelor „Lucrările 
Simpozionului internaţional S. I. G.”  (15  
volume) ca supliment la Analele Ştiinţifice ale 
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. 

În perioada 1977-2002 a fost redactor 
responsabil la Analele Universităţii „Al. I. Cuza”, 
Iaşi, Secţiunea II b, geologie-geografie (1977-
1989), Secţiunea II c geografie (1990-2002); în 
perioada 1991-1994 a fost membru în Colegiul 
de redacţie al revistei Terra, Editată de Socie-
tatea de Geografie din România, iar în perioada 
1981-2010 a fost membru al colectivului de re-
dacţie al publicaţiei Lucrările Seminarului Geo-
grafic „Dimitrie Cantemir”. 

A fost membru al Comitetului de coordo-
nare a volumelor I-IV şi membru în Comitetul de 
redacţie al volumului I al lucrării „Geografia 
României,  Editura Academiei Române, 
Bucureşti (1983-1992).  

În perioada 1983-1992 a fost membru al 
Consiliului ştiinţific al Institutului de Geografie al 
Academiei Române, Bucureşti, iar în perioada 
1993-2003 membru al Consiliului ştiinţific 
specializat al Insttitutului de Geografie al 
Academiei de Ştiinţe a R. Moldova, Chişinău. 

A fost membru al Comisiei de atestare a 
titlurilor şi gradelor didactice de pe lângă 
Ministerul Învăţământului, Bucureşti (1990-
1995). 

 
Activitatea organizatorică 

 
A fost membru al Consiliului profesoral al 

Facultăţii de Biologie-Geografie-Geologie şi 
membru al Senatului Universităţii „Al. I. Cuza”, 
Iaşi.  

În perioada 1992-1996 a fost şef al 
Catedrei de Geografie, Facultatea de Geografie 
şi Geologie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, iar 
la 11 ianuarie 1977 a fost ales prodecan şi apoi 
decan (1 mai 1981 – 30 septembrie 1989) al 
Facultăţii de Biologie-Geografie-Geologie (Ord. 
Ministerului Educaţiei şi Învăţământului nr. 
2711/1981). 

Ca decan, a continuat schimbul de stu-
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denţi biologi şi cadre didactice  cu Universitatea 
din Jena - R. D. Germană şi a iniţiat şi organizat 
schimburi asemănătoare cu Universitatea ,,Marie 
Curie-Sklodowska” din Lublin, Polonia (1988, 
1989) şi cu  Institutul Pedagogic din Tiraspol, R. 
Moldova (1989-1991). În anii 1970 şi 1972 a or-
ganizat şi condus excursii de documentare geo-
grafică pentru cadre didactice şi studenţi de la 
universităţile din Gand şi Liège, Belgia. 

Pentru modernizarea învăţământului şi 
cercetării, a organizat un Laborator de Aero-
fotointerpretare geografică, dotat cu aparatura 
necesară, pe care l-a transformat apoi în Labora-
tor de Teledetecţie şi Geoinformatică, dotat cu 
tehnică de calcul şi softurile necesare.  

 
„… Ca om, este de admirat pentru respec-

tul atribuit statutului de „universitar” prin ţinuta 
vestimentară impecabilă şi comportamentul ele-
vat, păstrându-şi încă nealterate nobilele calităţi 
originare, concretizate prin bun simţ, cinste şi 
corectitudine exemplare, amabilitate şi delicateţe 
în relaţiile colegiale şi în general interumane. 
Este uşor de văzut în domnia-sa o fire aleasă, 
deschisă, sensibilă, de ataşat coleg, admirabil 
familist, bun creştin, vibrant patriot, predispus la 
orice concesii faţă de oricine – cu condiţia să te 
simtă cinstit şi consacrat muncii. Cu domnia-sa 
nu se poate „aranja” nimic...nu concepe să parti-
cipe la vreo acţiune neclară... şi mai ales dubioa-
să... motiv pentru care devine „neagreabil” pen-
tru cei certaţi cu etica... cu deontologia profesio-
nală şi îndeosebi cu cei ce trişează sau doar mi-
mează pregătirea în vederea atingerii unor ava-
taje nemeritate. Incoruptibilul Donisă nu este o 
poză de „imagine”, ci structural incapabil de 
compromisuri... de unde respectul atribuit tuturor 
celor capabili de a preţui un astfel de comporta-
ment.  

Ca didact, este indiscutabil „de vocaţie”; 
căci, deşi ar fi corespuns în orice alt domeniu al 
cunoaşterii, nicăieri nu s-ar fi realizat mai plenar. 
Predispoziţiile native psihopedagogice au făcut 
din domnia-sa un excelent profesor, iar spiritul 
novator... un execelnt cercetător, rezultanta fiind 
geograful model Ioan Donisă, unul dintre cei mai 
valoroşi reprezentanţi ai geografiei ieşene şi ro-
mâneşti. Profesorul Donisă a lăsat în amintirea 
foştilor studenţi şi actuali profesori, o excelentă 
impresie: prin cursurile de înaltă ţinută academi-
că, talentul de liber şi elegant vorbitor, exigent 
examinator dublat de uman sfătuitor, atent edu-
cator în toate acţiunile universitare şi post-
universitare (pentru care spaţiul editorial limitat 
nu mai face posibile detalieri). O dovadă a grijei 
domniei-sale de a veni în ajutorul pregătirii geo-
grafice sunt acele „cursuri” pentru studenţi şi 
„manuale” pentru elevii din învăţământul preuni-
versitar……….” 

„….Pătimaş perfecţionist al terminologiei, 
profesorul Donisă a iniţiat şi condus elaborarea 
unor dicţionare geografice: Dictionar geomorfolo-
gic cu termeni corespondenţi în limbile franceză. 
germană, engleză, rusă, Editura Ştiinţifică, Bucu-
reşti, 1974 (281 pag.); Dicţionar explicativ de 
teledetecţie şi sisteme informaţionale geografice, 
Editura Junimea, Iaşi, 1998 (434 pag.), mult soli-
citate pentru simplitatea şi claritatea noţiunilor şi 
expresiilor, ca şi pentru indicarea termenilor co-
respondenţi în limbi de circulaţie internaţională. 
În curs de editare este Dicţionarul explicativ de 
geomorfologie cu termeni corespondenţi în limbi-
le engleză, franceză şi rusă (560 pag.), adus la 
zi cu tot ce este nou în literatura geografică 
naţională şi internaţională. Aşadar, peste 4100 
de pagini dedicate tineretului universitar şi preu-
niversitar, profesorul Donisă fiind astfel, după M. 
David, cel mai autorizat şi mai prolific autor de 
produse didactice din geografia ieşeană şi prin-
tre cei mai renumiţi din geografia românească…” 

„….Bazele teoretice şi metodologice ale 
geografiei, apărută în două ediţii (1977, 1987) 
este o carte de căpătâi pentru studenţi şi, am 
putea spune, o „biblie” pentru orice geograf. 
Sprijinit pe o amplă bibliografie naţională şi inter-
naţională, ca şi pe bogata experienţă proprie de 
catedră, laborator şi teren, autorul, după ce apro-
fundează noţinile teoretice de bază, principiile şi 
legile geografiei ca obiect de studiu, geografia ca 
ştiinţă şi raporturile ei cu celelalte ştiinţe, are bu-
na inspiraţie de a aborda evoluţia gândirii şi con-
cepţiilor geografice în decursul timpului (etapele: 
antică, medievală, modernă şi contemporană) în 
lume şi în România, detaliind în final necesitatea 
ca, sub impulsul revoluţiei ştiinţifice şi tehnice din 
etapa actuală, geografia să nu se limiteze doar 
la aspectul său didactic, informativ, ci să accen-
tueze latura formativ-explicativă, cu participare 
aplicativă, prin indicarea, în deplină cunoştinţă 
de situaţie geografică concretă, a măsurilor celor 
mai eficiente de ameliorare a condiţiilor de me-
diu, în vederea valorificării optime a terenurilor...” 

 
(Sursa:  Nicolae Barbu (2009), Profesorul      

universitar dr. Ioan Donisă - la a 80-a aniversare,  
Analele Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” 
Iași, Tom LV, II - c, Geografie 2009, pag.5-12) 

 
Contribuții științifice și didactice 

 
DONISĂ, Ioan, Geomorfologia văii Bistriţei, dr. 

în geografie, teză susţinută în anul 1966 la Univ. 
„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, îndrumător prof. dr.   
Tiberiu Morariu, m. c. Acad. Rom. Publicată în anul 
1968, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 285 p., 
105 fig., hartă color, rez. l. fr, pp. 269-276. 

DONISĂ, Ioan (1968), Geomorfologia văii 
Bistriţei, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 285 p., 
105 fig. (profile geomorf., foto), 1 h. albnegru, 1 h. 
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color, rez. l. fr. (teza de doctorat).  
DONISĂ, Ioan (1973), Peisaje naturale din 

Carpaţii Orientali, prelegere pentru Cursurile Inter-
naţionale de Vară, Centr. Multipl. Univ. „Al. I. Cuza” 
Iaşi, 20 p.  

DONISĂ, Ioan (1976), Les paysages naturels 
des Carpathes Orientales, Cursurile Internaţionale de 
Vară 5-30 iulie 1976, Iaşi şi Piatra Neamţ, Centr. Mul-
tipl. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, 11 p. 

DONISĂ, Ioan; POGHIRC, Pompiliu (1968), 
Valea Bistriţei, Editura Ştiinţifică, 206 p., 15 schiţe de 
hartă, 5 profile, 37 foto, rez. l. fr, pp. 269-276.  

DONISĂ, Ioan; STÂNGĂ, Iulian Cătălin 
(editori) (2004), Ştefan D. Popescu, primul profesor 
de geografie la Universitatea din Iaşi, Editura Azi-
muth, Iaşi, 199 p. (pp. 1-27, Viaţa şi Opera lui Şt. 
Popescu, de I. Donisă; pp. 28-44 documente; pp. 45-
198 lucrări ale lui Şt Popescu), foto., ISBN 973-86407
-6-8. 

BĂCĂUANU, Vasile; DONISĂ, Ioan; HÂRJOA-
BĂ, Ioan (1974), Dicţionar geomorfologic cu termeni 
corespondenţi în limbile franceză, germană engleză, 
rusă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 281 p., indici ai 
termenilor străini (pp. 211-281). 

DONISĂ, Valentin; DONISĂ, Ioan (1998), 
Dicţionar explicativ de Teledetecţie şi Sisteme Infor-
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Opinie geografică 

PLEDOARIE PENTRU PARCUL NAȚIONAL VĂCĂREȘTI. 
REPERE ISTORICO-GEOGRAFICE 

Dr.  Anca Victorina MUNTEANU 

munteanca@yahoo.com 

The Pleading for Natural Park Văcăreşti - Historical – Geographic Landmarks.  This material 
aims to predict some general aspects of the Delta Urban Bucharest - Văcăreşti a lacustrine unfinished              
communist planning, which created conditions for the development of natural environmental elements typical 
of wetlands. It is a place that gave birth to controversy over the complex issue of the situation in which it is 
located. Despite the apparent isolation is affected by numerous threats, which could be reduced by arranging 
it as a nature reserve by the Bucharest needs. In recent years studies have been conducted and activities to 
create Văcăreşti Natural Park, and recently, in the spring of 2014 have received notices of implementation. 
The study has a number of historical landmarks and historical reconstructions - the area where the geographi-
cal barrier, based on various cartographic documents arisen over time to see what was the position of the field 
in the past. It is an invitation from us especially for those who have not yet managed to get there, to go beyond 
the dam Ceausescu. 

 
Key words: Văcăreşti Natural Park, lake, delta urban, historic landmarks, historic reconstruction            

geographic area wet dam demolition communist 

Introducere 
 
Văcărești reprezintă o oază de verdeață, 

care s-a format prin combinarea antropicului cu 
naturalul, într-un mod extrem de neașteptat. A 
apărut prin încercarea de amenajare a unui lac 
de acumulare, pe un substrat mlăștinos, în lunca 
de pe dreapta Dâmboviței. Au fost ordine de ne-
clintit, care au făcut parte din perioada de apo-
geu a transformărilor forțate prin demolări a Bu-
cureștiului. A fost, precum multe din proiectele 
comuniste, aparent un ideal îndrăzneț, care să 
fie în ton cu blocurile cimentate din jur, ce apă-

reau în locul fostei seculare Căi a Văcăreștilor. 
Și astăzi poate mulți trec nepăsător pe lângă, 
fără să conștientizeze sau fără curiozitatea să se 
ducă să vadă, ceea ce se  află totuși, dincolo de 
baraj, de legende, măreața realizare comunistă.  

În linii mari, barajul care delimitează lacul 
este situat la est de Calea Văcărești, la sud de 
Splaiul Unirii, la vest de Șoseaua Vitan – Bâr-
zești și la nord de un cartier de blocuri desprins 
din Șoseaua Olteniței (Fig. 1). Pe primele trei 
laturi limitele sunt vizibile din drumurile respecti-
ve, pentru că zidul merge paralel cu acestea. Cel 
spre Calea Văcărești este mai îndepărtat de 

    Fig.1 - Limita barajului Văcărești, situația actuală și încadrarea lui în cadrul general al  
Bucureștiului (Sursa: http://www.ghidbucurestean.ro/)  
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drum, fiind un întins teren în cea mai mare parte 
viran, între cele câteva case, pe care s-a dezvol-
tat vegetație spontană și au apărut înalte ansam-
bluri imobiliare. Spre sud însă, limita efectivă o 
reprezintă amenajarea ajutată de muchia tera-
sei, adică contactul dintre fruntea terasei Dâm-
boviței cu podul, pe care sunt construite blocurile 
de locuințe, până la Șoseaua Olteniței. În colțul 
de sud-vest, pe acest pod de terasă se afla Mă-
năstirea Văcărești, cândva un important punct 
de reper, distrusă de comuniști și transformată în 
mall. Este parte a zonei de luncă verde, umedă, 
de la sud de Dâmbovița – ce cuprinde parcurile 
amenajate în jurul lacurilor dintre foste meandre 
tipice luncilor râurilor din ariile de câmpie – Ca-
rol, Tineretului, cunoscute cândva drept „Valea 
Plângerii”, ca o prelungire înspre est a acesteia. 
Sunt peste 190 de hectare cuprinse între aceste 
limite. Administrativ intră în sectorul 4 al Munici-
piului București. 

Proiectul a rămas nefinisat, pentru că în-
cercările de umplere a barajului și de formare a 
lacului nu au fost eficiente. Nu exista un volum 
de apă suficient, care să umple locul, iar prin 
baraj se strecurau infiltrații. Au rămas astfel, 
ochiuri de apă, precum erau odinioară fostele 
meandre dâmbovițene, alimentate de izvoare 
permanente din luncă, ce nu lasă seceta să se 
instaleze. 

În linii mari, are o formă aproximativ de 
pătrat, lățimea medie N-S fiind de aproximativ 1 
km, variind de la cea mai mică, de 900 m spre 
est, iar cea mai mare este de 1,3 km, în timp ce, 
pe E-V este tot de 1,3 km. Dimensiunile laturilor 
barajului sunt de 1,5 km pe cea nordică, 1 km pe 
cea estică, acestea fiind rectilinii, în timp ce sunt 
1,7 km pe cea sudică, ce este cea mai mare și 
cea mai ondulată (pentru că este la bază cea 
naturală, adică a abruptului frunții terasei), iar pe 
cea vestică măsoară 1,5 km. Altitudinile sunt 
cuprinse între 64,7m și 62,9m, în partea centra-
lă, baza abruptului având la 65 m, pe terasă fiind 
de 77,5 m, abruptul fruntea terasei având astfel 
12 m urcând pe podul terasei la 80-82 m. Acum 
nivelul apei este la 62-64 m, iar barajul la 80 m. 
Prezintă izvoare tipice de luncă, ce alimentează 
în permanență oglinda din baraj. 

 
Repere istorico – geografice 

 
Locul este cunoscut și sub numele de lac, 

groapă, baltă, vale sau deltă. Primul toponim 
este dat de proiectul pentru care s-a încercat să 
fie amenajat, dorindu-se aici formarea unui lac 
antropic, pentru activități sportive și agrement 
(cu un mare complex sportiv ce ar fi trebuit să 
apară în locul Mănăstirii Văcărești). Acesta poa-
te fi ușor confundat cu lacul de acumulare con-

struit tot pe Dâmbovița, în comuna Văcărești (ce 
poartă acest hidronim). Cel de al doilea nume 
vine de la faptul că este îngrădit de zidurile unui 
baraj, care practic îl face să fie negativ față de 
nivelul superior al acestora, iar spre sud se află 
chiar la fruntea terasei Dâmboviței, având astfel 
un aspect de groapă (în foarte multe locuri, ră-
mânând de atât de mult timp un teren viran, este 
inadecvat folosit, drept groapă de gunoi). Cea de 
a treia denumire provine de la faptul că este un 
fost curs, spre care se coboară, la o apă, de un-
de similitudinea cu o vale („la vale”). Așa cu și 
cel de baltă, este mai apropiat de realitate, pen-
tru că se aseamănă cu un ochi mai mic de apă, 
cu vegetație specifică, dar poate apărea prea 
diminuat, pentru o asemenea lucrare întinsă. 
Ultimul nume, cel de deltă, este relativ impropriu, 
pentru că, geomorfologic vorbind, ar trebui să 
implice existența măcar a unui afluent care să 
contribuie la formarea deltei, la vărsarea într-un 
lac. Dar s-a încetățenit, prin asocierea peisajului 
existent în jur, cu o arie umedă, formată de la-
curi, printre, diguri, mlaștini, cu stufăriș, sălcii, 
asemănător cu cel deltaic, chiar dacă modul de 
formare e diferit. Aici este de fapt o zonă de lun-
că, de meandrare laterală, în timp istoric, a Dâm-
boviței, între fostele brațe formându-se renii, os-
troave, popine, acumulări lacustre, pe un fond 
natural general mlăștinos, inundabil. Pe acest 
substrat, folosința generală a fost inițial pastora-
lă, ceea ce reiese din numele Văcărești 
(„Mahalaua Văcăreștiului”), utilizare ce s-a întins 
în timp și s-a combinat cu cea de grădinărit, vii, 
livezi, în Lunca Abatorului de odinioară. Ultimul 
termen este însă și cel mai pitoresc și poate să 
fie folosit, deoarece reprezintă elementul de ver-
de, de vegetație tipică zonelor umede, de biodi-
versitate, ce apare pe lângă albastrul luciului 
lacului, care nu este cuprins și de celelalte nu-
me. Și totodată face o distincție clară între asoci-
erea cu un simplu lac (cum este Lacul Morii, 
aproape total lipsit de vegetație pe maluri) sau 
cel de groapă, ca loc de depozitare. 

Între aceste limite, recent arealul a fost 
numit și „Parcul Natural Văcărești”, ceea ce îi 
conferă un statut juridic aparte, în vederea            
constituirii și amenajării lui ca și arie protejată, 
absolut necesară Bucureștiului, în contextul dis-
pariției și transformării în betoane a tot mai mul-
tor spații verzi.  

Dâmbovița este un râu care periodic pro-
ducea inundații, „înnecăciuni”. Exista cândva 
chiar o lege prin care erau interzise construcțiile 
(morile) de o parte și alta a malurilor acesteia, 
pentru ca statul să nu fie nevoit să plătească 
despăgubiri (un fel de lege a riscului la inundații, 
care ar trebui să existe și în ziua de astăzi). De 
aceea, după inundațiile din 1864, domnitorul Al. 
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I. Cuza a inițiat primul proiect de canalizare a 
râului, care a fost concretizat în 1880. Ultima 
amenajare datează din perioada comunistă, 
când a fost făcută, cu aspectul actual, în paralel 
și cu prima linie de metrou (între stațiile Semă-
nătoarea – actuală Petrache Poenaru – Timpuri 
Noi). În lungul cursului Dâmboviței, un aseme-
nea spațiu supus la inundații era și cel al Maha-
lalei Văcăreștilor, parte din „gârla cea nouă”, 
meandrată, ce ieșea avale de Mănăstirea Radu 
Vodă, acoperită cu „braniști”, adică păduri de 
unde nu se putea lua lemn sau cosii fânul 
(Giurescu, 1979).  

Lacul Văcărești este relativ tânăr față de 
bătrânețea locurilor. Toponimul Văcărești se 
pierde în negura timpului, fără a avea încă eluci-
dat pe deplin misterul. Cel mai probabil de la 
păscutul vacilor („a văcări”), aduse pe aceste 
meleaguri de cei care aveau această ocupație și 
care trebuiau să plătească un bir pentru văcărit. 
De asemenea, numele mai este considerat că 
provine de la faptul că, Dealul Văcăreștilor apar-
ținuse cândva boierilor Văcărești, originari din 
satul Văcărești, de lângă Târgoviște. Pe aici tre-
cea vechea Calea Văcărești, ca un drum de le-
gătură dintre Curtea Domnească și partea de 
sud, spre satul Văcărești. Cum s-a întâmplat în 
multe locuri proeminente din București, imediat 
pe podul terasei a fost construită Mănăstirea 
Văcărești, cu ziduri înalte precum o  cetate de 
apărare, un obiectiv de renume în istorie. 

Pentru a vedea ceea ce s-a petrecut pe 
acest areal, ce utilizare a avut, cum a evoluat în 
timp, am realizat o reconstituire istorico – geo-
grafică a situație actualului spațiu îngrădit cu 
baraj al Deltei Văcărești, de-a lungul timpului, pe 
baza diferitelor materiale cartografice, care au 
fost realizate pentru București, începând  din 
1781 cu harta realizată de Sulzer Fr.; cea din 
1842; Harta lui Szatmary 1864; cel a lui Pappaz-
zoglu din 1871; din 1886; Planul din 1911, din 
perioada interbelică – 1926, 1938; aerofotogra-
mele făcute de nemți în 1944; în limba rusă din 
1941; ghidul străzilor din 1962; cea din 1968; 
harta topografică din anii 80, de dinainte de de-
molări, imagini satelitare. Reperele care au aju-
tat la identificarea locului pe hărți, au fost secu-
lara Calea Văcărești și Mănăstirea Văcărești, 
care stătuse ctitorită la partea superioară a 
abruptului frunții terasei drepte a Dâmboviței. De 
asemenea, datele au fost culese din diverse 
surse bibliografice (Giurescu, 1979; Mihăilescu, 
2003; Ofrim, 2011; Popescu, 2009; art-
historia.blogspot.ro; aliantapentruconservareabi-
odiversitatii.wordpress.com; arhivadegeografie. 
wordpress.com; basilica.ro, bucurestiivechisi-
noi.ro, cesavezi.ro; charta1864.ro; formula-
as.ro; greenly.ro; green-report.ro; historia.ro, 
igloo.ro;  muzeuldefotografie.ro; natgeo.ro; paro-

hiamartisor.ro/vacaresti; rezistenta.net; salvati-
delta.ro; simplybucharest.ro; skyscraperci-
ty.com; turismland.ro; urban-plan.ro; urbanis-
mul.blogspot.ro; ziarullumina.ro, etc.).  

Calea Văcărești (numită și Drumul Văcă-
reștilor și parte a Drumul Olteniței) apare 
menționată ca un important drum bucureștean 
radiar, de legătură dintre Curtea Domnească și 
partea de sud, spre satul și mănăstirea boierilor 
Văcărești (Mihăilescu, 2003). La vremea respec-
tivă, când era întreagă, pornea de la intersecția 
cu Calea Călărașilor, Bd. Regina Maria și Str. 
Bărăției, de lângă Primăria Sectorului II (din 
apropierea Bisericii și Pieței Sf. Vineri). Mai întâi 
coborând ușor pe stânga Dâmboviței, până la 
Podul Alecsandri, unde trecea apoi pe dreapta 
văii, străbătând lunca pe lângă Abator (unde e 
Str. Livada cu Duzi), urcând tot mai susținut 
fruntea terasei Dealului Văcăreștilor, până la 
intersecția aflată puțin mai sus de mănăstire. 
Între Calea Dudești și intersecția cu Str. Aurora, 
era aproximativ paralelă cu Dâmbovița, așa cum 
se întâmpla și după traversarea apei, între inter-
secția cu Str. Pridvorului și Str. Luncei (Glădiței), 
care venea din locul unde astăzi este construit 
lacul. De la această intersecție, direcția se 
schimba spre sud (pe lângă actualul lac). Tre-
cea șerpuind printre vii, livezi, grădini, păduri, 
pășuni, iazuri. Cândva erau chiar și o serie de 
izvoare minerale feruginoase în luncă, ce făceau 
faimă locului, (legate prin curse speciale publice 
de centrul Bucureștiului), dar care au fost mai 
târziu acoperite și uitate, prin amenajarea Dâm-
boviței (Giurescu, 1979; Ofrim, 2011). În anii 80 
a fost extrem de puternic mutilată de demolările 
comuniste (Popescu, 2009), prima parte, cea de 
pe stânga Dâmboviței, se pierde printre blocurile 
ceaușiste. A rămas ciuntită, doar cu partea de 
pe dreapta Dâmboviței. Din loc în loc se mai 
păstrează câte o clădire, ce amintește de arhi-
tectura vechilor construcții istorice de odinioară.   

Mănăstirea Văcărești era acolo din 1722 
și din păcate, mai avea să trăiască doar până în 
decembrie 1986. A fost construită de domnitorul 
Nicolae Mavrocordat, cu multă grijă pentru cultu-
ră, având chiar și bibliotecă, tiparniță și o școală 
grecească. Era cea mai mare mănăstire din sud
-estul Europei, cu o mare biserică (42 m lungime 
şi 17 m lăţime, cu elemente de arhitectură brân-
covenească şi ale barocului muntean) și o 
reşedinţă domnească. Ocupa o suprafață de 
18000 m

2
, cu multe elemente de patrimoniu cu 

valoare de unicat. Avea în jurul ei întinse supra-
fețe cu viță de vie, livezi cu duzi, grădini, pășuni, 
păduri, cum erau atunci mai toate dealurile bu-
cureștene (care se întindeau și pe suprafața 
actualului lac). Mănăstirea a fost transformată în 
închisoare după revoluția de la 1848. În perioa-
da interbelică, au fost închiși și comuniști, 

file:///C:/Users/Cristian/Documents/Geograful/Geograful%201_4_2014/parohiamartisor.ro/vacaresti.html
file:///C:/Users/Cristian/Documents/Geograful/Geograful%201_4_2014/parohiamartisor.ro/vacaresti.html
http://rezistenta.net
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(printre care chiar și Ceaușescu. Și se pare că și 
aceasta a fost un motiv pentru care a ordonat 
demolarea). După 1947 lucrurile s-au schimbat și 
mare parte din politicienii și intelectualitatea in-
terbelică anti comunistă a fost închisă acolo. Era 
un loc de teroare, deținuții, multe personalități ale 
culturi fiecărui moment istoric, scriindu-și versuri-
le de durere pe frescă, devenind astfel un veria-
bil tezaur. A fost apoi dezafectată, în 1973, spre 
a fi restaurată; se intenționase și crearea unui 
muzeu. Poate ar fi scăpat dacă se accepta muta-
rea Patriarhiei aici. S-a făcut un ultim film (Noi 
cei din linia întâi – regia S. Nicolaescu), ce a fost 
prima linie care a început distrugerea mănăstirii, 
care a dispărut total pe 2 decembrie 1986. La 
comemorarea a 25 de ani de la demolare, i-a 
fost dedicat un album, pentru că practic doar 
imaginile și amintirile, au mai rămas ca docu-
mente, unele cuprinzând și imagini ale locului 
vecin. Pe locul acesteia, trebuia să fie o judecă-
torie, apoi săli de congrese și ansambluri sporti-
ve, care ar fi avut legătură și cu instalații ce ar fi 
fost pe cuprinsul Lacului Văcărești. Oare câți din 
cei care intră astăzi în mall-ul construit în locul ei, 
știu câtă istorie și durere ascunde acel loc? S-a 
încercat în anii 90 o refacere a ansamblului. 
Există un proiect rămas fără succes și un muzeu 
cu puținul salvat (aflat la Palatul Mogoșoaia). 
Proiectul de realizare și amenajare al Parcului 
Natural Văcărești conține și un muzeu memorial 
al mănăstirii.   

 
Reconstituirea istorico – geografică  

 
Pentru a vedea care a fost situația cu 

acest spațiu, de-a lungul secolelor, am realizat o 
reconstituire istorico – geografică, care are la 

bază mai multe documente cartografice, care vor 
fi prezentate în continuare. Pe fiecare din aceste 
hărți au fost trecute cu linie roșie punctată traseul 
aproximativ al barajului, pe unde ar fi fost atunci.  

Pe una din primele planuri ale Bucureștiu-
lui, cel al lui Sulzer Fr.  din 1781 (Fig. 2), sunt 
marcate Callea la Vacăresci, care ducea la Mă-
năstirea și Văcărești (aflată chiar la limita sudică 
a hărții), precum și traseul Căii Văcărești de mai 
târziu, din care apare un drum care se desprin-
de, aproximativ paralel cu cursul neamenajat al 
Dâmboviței, între ultimele două, este o suprafață 
hașurată altfel cu linii mai ondulate, mai puțin 
drepte decât cum sunt reprezentate restul supra-
fețelor din oraș, ceea ce poate duce cu gândul 
că era o suprafață lacustră sau mlăștinoasă. 
Fruntea terasei este redată prin hașuri mai den-
se. Mănăstirea era mult mai departe de aria ora-
șului, care era la baza colinei dealului Mitropoliei 
– Mănăstirea Radu Vodă.  Pe varianta tradusă în 
românește (Berindei Dim., 1861) apar aceleași 
elemente.  

Planul orașului București, din anul 1842, 
apărut în “Almanach de Valachie” (Fig. 3) sunt 
pe partea dreaptă a Dâmboviței mai multe mean-
dre și chiar un braț secundar și doar numele Ra-
du Vodă, (probabil ca nume al celor care aveau 
în proprietate acest teritoriu). 

Harta lui Szatmary 1864 (Fig. 4) este mult 
mai detaliată în reprezentare, prin faptul că, apar 
mai multe brațe secundare ale Dâmboviței 
(probabil Gârlița Lânăriei și Gârlița), chiar hașuri 
pentru ape (mlaștini), unele aflate imediat sub 
fruntea terasei, suprafețe verzi (grădini, fânețe), 
vii (nu apare un semn special separat pentru 
livezi), unele cu tufișuri, pășuni – în spațiul de 
luncă, arături, păduri (mai ales pe fruntea tera-

Fig. 2 - Planul lui FR. Sulzer, 1781                 

Fig. 3 - Planul orașului București, 1842, 
din ,,Almanach de Valachie” 
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sei), precum și drumuri sau îngrădiri. Drumurile 
(de poștă) care traversează partea centrală (de 
la nord-vest către sud-est) se desprind dinspre 
drumul principal vestic (Șoseaua Văcărești) 
ajungând în drumul vicinal (care este pe locul 
Șos. Vitan-Bârzești). Pe latura vestică sunt chiar 
îngrădituri (parcele) verzi (probabil cu grădini 
sau braniști). Singurele case sunt în colțul de 
nord-vest. Chiar dacă nu apar denumiri ale dru-
murilor sau alte toponime, este trecut doar nu-
mele        Monâst. Văcăresci (iar pe partea opu-
să a Dâmboviței, e Cioplea). Este hașurată și 
abruptul frunții terasei (charta1864.ro/
essay.html). 

Pe harta realizată de maiorul Pappasoglu, 
din 1871 (la scara 1:50000) tot înainte de ame-

najarea Dâmboviței, locul este sub numele Radu 
Vodă (Fig. 5). Imediat la sud de Dimbovița, apa-
re Locul Biserici Tircea. În partea centrală sunt 
terenuri cu vii, delimitate la nord de St. Lunci, iar 
la sud de Gridina Polagere (probabil grădina lui 
Polagere nume ce se găsește și pe alte locuri 
din lunca Dâmboviței, aici chiar imediat la nord 
de cursul principal și la vest de Calea Vacaresci 
în lungul căreia sunt și case). Spre nord-vest 
este și afluentul Gîrlița, care mărginea ultima 
insulă  din cursul meandrelor Dâmbovițene, 
aproximativ din dreptul ,,zalhanei” sau Abatoru-
lui (Giurescu, 1979). Avea ca și utilizare, de o 

parte și alta Livada cu ducți. În sud-vest e Pene-
tentiaru Văcăresci și imediat la nord e trasat 
abruptul terasei. Apare în nord-vest, trecută 
punctată și corată și limita administrativă a Bu-
cureștiului de atunci. 

Harta din 1886 (la scara 1:50000) – este 
prima după ce a fost rectificat și amenajat cursul 
Dâmboviței (Fig. 6), care a avut loc în 1880. Lo-
cul apare în extremitatea sud-estică a hărții, fără 
nici un fel de înscrisuri de detaliu, așa cum nu 
nu este nici un nume de străzi. Doar cele ale 
Dîmbovita R., Penitencier (la Mănăstirea Văcă-
rești), precum și Abatoir (Fig. 6). Apare totuși 
traseul Căii Văcărești și un drum desprins din 
ea. Este trecut abrtuptul terasei, precum și limita 
administrativă. 

Pe planul cadastral din 1911 (la scara 
1:5000, realizat cu curbe de nivel) suprafața ac-
tualului baraj apare exact la limita sud-estică a 
Bucureștiului (Fig. 7). Existau pe acest teren 
parcele (nu sunt însă trecute date despre propri-
etarii respectivi), delimitate de străzile Luncei, 
Drumul Luncei, Drumul La Tei, Spitelului, (care 
aveau un traseu aproximativ paralele cu Splaiul 
Abatorului și direcția Dâmboviței). Erau peste 
100 de parcele utilizarea principală fiind cea de 
vii, grădini și livezi. Construcțiile apar relativ izo-
late, mai concentrate în parcelele aliniate spre 
Șoseaua Văcărești și 5 spre Dâmbovița 
(acestea având și câte două cădiri). Cele mai 

multe parcele sunt fără alte clădiri (doar 7 sunt 
cu o clădire). De remarcat pe acest plan este 
prezența abruptului frunții terasei, redat prin 
curbe de nivel foarte dese, care va reprezenta 
mai târziu marginea sudică a actualului lac. 
Deasupra acestui abrupt, trona în acel moment 
Închisoarea Cent. Văcărești. În partea central-

Fig. 4 - Harta lui Szatmary 1864 

Fig. 5 - Harta Pappasoglu, din 1871  
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sud-estică apar suprafețe negative, posibil lacus-
tre și mlăștinoase. 

Noul Plan al Orașului București pe anul 
1926 (Fig. 8) prezintă doar străzile: Luncei (2), 
Șezătoarei, Ineluș, Spiterului, Penetenciarului. 
Nu mai apar alte înscrisuri sau detalii. Arealul 
este tot la limita sud-estică, fiind incomplet (fără 
Mănăstirea Văcărești). 

 În harta generalului C-tin. Teodorescu 
(scara 1:15.000, în 10 culori) din perioada inter-

belică (1938) este redată doar structura străzilor 
(Fig. 9). Str. Luncei păstrează acest nume până 
la limita teritoriului administrativ, devenind după 
acesta Str. Lunca Abatorului. Acest nume poate 
exprima faptul că drumul (strada), mergea prin 
partea de luncă către abator. Apar o serie de 
străzi care se desprind dinspre Calea Văcărești 
către est, cu nume de eroi și soldați: Str. Erou 
Sold. Petre N. Dumitru, Str. Er. Angh. Strașnicu, 
Str. Eroul Grig. Iancu, (probabil nume de eroi din 
primul război mondial sau din cei care au fost 
împroprietăriții  după războiul de independență 
sau primul război mondial, care au schimbat nu-
mele ce erau în 1926). Din păcate, pe hartă nu 
apar informații legate de utilizarea terenurilor, ci 
doar administrative, Calea Văcărești corespun-
zând cu raza de delimitare a orașului. Apar însă 
marcate abruptul terasei (între Închisoarea Văcă-
rești și Șos. Vitan – Bârzeș), precum și prelungi-
rea cu linie punctată, a străzilor aflate la nord-
vest. Are și câteva hașuri de clădiri pe lungul 
Râului Dâmbovița prin marcarea Abatorului Co-
munal de pe Splaiul Unirei (așa era numit atunci 
Splaiul). 

Pe o hartă editată în limba rusă (din 1941) 
apare în partea central – sud-estică un lac (Fig. 
10). La vest de acesta este un drum care se in-
tersectează cu altul, care este aproximativ para-
lel cu Dâmbovița, spre nord. În partea sud-estică 
apar suprafețe de așezări, legate de un drum. 
Limita orașului București era aproximativ pe di-
recția Mănăstirii Văcărești perpendicular pe 
Dâmbovița. Dincolo de aceasta, spre Calea Vitan 
– Bârzești erau două drumuri perpendiculare și o  

întinsă suprafață cu altă nuanță (probabil lacus-
tră) în partea central – sud – estică. 

Pe aerofotogramele făcute de nemți în 
1944, scara 1:100000 se pot distinge o mare 
densitate de parcele în acest loc și chiar o supra-
față ce pare acvatică (Fig. 11). 

Pe harta care însoțește ghidul Bucureștiu-
lui (din 1962, la scara 1:20000 și care a apărut și 
separat, sub formă de un ghid al străzilor) de pe 
vremea când Dâmbovița reprezenta limita dintre 
Raionanele Tudor Vladimirescu (la nord) și Nico-
laie Bălcescu (la sud), arealul Văcărești este în 
cel din urmă delimitat de Splaiul Unirii,  Șoseaua 
Vitan Bîrzești, Calea Văcărești (Fig. 12). Apar 
doar dezvoltate întregile trasee ale străzilor, fără 
alte repere. Sunt schimbate numele fostelor 
străzi dinspre Calea Văcărești –denumirile inter-
belice Luncei și Lunca Abatorului schimbate în 
sold. Gheorghe N.  Gheorghe, Str. Eroul Grig. 
Iancu  devine Povestei, Str. Erou Sold. Petre N. 
Dumitru se schimbă în Șezătoarei, Str. Er. Angh. 
Strașnicu revine la Ineluș, apar nume de soldați 
noi: Sold. Ion Gheorghe Ion, Sold. Minciu, Sold. 
F. Ionescu – la sud (probabil nume de proaspeți 
eroi comuniști). Mai apar și alte nume noi de  

Fig. 6 - Harta din anul 1886                            Fig.7 - Planul cadastral din anul 1911 



   

P A G I N A  1 8  G E O G R A F U L  

 
străzi precum: Lunca Bârzești, Bogza, Drumul 
lui David, Vălovăț, Ungra, Intr. Vîcșan. 

 Pe harta din 1968 (Fig. 13), după reorga-
nizarea la împărțirea în sectoare a Bucureștiului, 
se mențin aceleași densitate de străzi si de nu-
me, apare doar o schimbare pentru strada prin-
cipală, Lunca Abatorului de altă dată, devenită 
sub numele comunist Str. Sold. Gheorghe N. 
Gheorghe, se numește acum Glădiței. Pe 
aceasta hartă apar și hașuri cu construcții, area-
lul construit se menține doar pe partea dinspre 
nord-vest, cu prelungire spre centrul Splaiului 

Unirii și parțial partea nordică a Căii Văcărești. 
Nu mai apar alte detalii. 

Pe harta topografică (scara 1:25000), ca-
re a fost realizată înainte de începerea demolări-
lor, sistematizărilor comuniste și amenajării lacu-
lui nu sunt date detalii despre toponimele străzi-
lor (Fig. 14), dar sunt altele despre utilizarea 
spațiului viitorului lac, prin faptul că aici se afla o 
ferme de legume (în partea centrală),  case răz-
lețe  și clădiri izolate, suprafețe mlăștinoase, 
livezi. Din străzile existente, două sunt pe toată 
distanța, pe o direcție aproximativ paralelă cu 
Dâmbovița (cea mai apropiată de aceasta, este 
interbelica Luncei), fiind pe o porțiune sub formă 
de potecă), una perpendiculară pe acestea, 
aproximativ la mijloc, pe direcția frunții terasei – 
Dâmbovița. Apar astfel două jumătăți, care îm-
part suprafața, cea vestică fiind mai bogată în 
străzi și construcții, în timp ce în est predomină 
cele singulare.  Șase străzi ajung în Calea Vă-
cărești, ca străzi secundare, în partea estică 
fiind și drumuri sub formă de poteci (care în par-
tea sud-estică, trece pe lângă o suprafață mlăș-
tinoasă), care urcă fruntea terasei. Cele mai 
multe cvartale cu clădiri erau înspre Calea Vă-
cărești (în partea sud-vestică), spre Șoseaua 
Vitan Bârzești acestea chiar lipsind. Aici sunt 
doar două parcele cu câte două clădiri și o hală 
a intersecția cu Splaiul. În lungul acestuia sunt 
mai multe clădiri singulare, unele cuprinse în 
parcele, care se află în jumătatea nord-estică. 
Aproximativ pe direcția străzilor sunt și drumurile 

Fig. 8 - Noul plan al Orașului București  Fig. 9 - Harta generalului C-tin. 
Teodorescu din 1938 

Fig. 10 - Hartă editată în limba 
rusă (1941)  
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rămase azi în spațiul barajului. Fruntea terasei 
este trasată prin curbe de nivel. 

 În prezent, aceste străzi se află ca și ar-
tere de acces în partea centrală,  fie sub baraje 
sau mlaștină. Pe harta actuală (Fig. 1), cea sate-
litară sunt trecute și principalele căi de acces, 
dinspre intersecția de la Bd. Vitan-Bârzești cu 
Splaiul Unirii, pe Splai, după ce se termină blocu-
rile de la intersecția cu Șoseaua Mihai Bravu, 
există trepte care urcă, chiar pe baraj spre colțul 
nord-vestic, precum și dinspre blocurile care sunt 
la Șoseaua Olteniței. De aici se poate coborâ și 
cel mai ușor spre ochiurile verzi, de apă și stufă-

riș. Nu se recomandă terenul viran dinspre Calea 
Văcărești, deoarece sunt câini.  

Această analiză prezintă în linii mari, mo-
dul cum s-au dezvoltat treptat acest areal și ce 
utilizare periodică a avut. Prezentarea locală a 
dinamicii numelor de străzi arată modul în care 
schibările de regim au adus puterea cea nouă, 
nu doar pe arterele și în locurile importante, ci 
chiar și pe aparent cele mai neînsemnate străzi. 

 După începerea demolărilor abuzive din 
1988, pe tot terenul de 260 ha, s-a ridicat barajul 
și s-a construit digul pentru delimitarea suprafeței 
lacului, care a fost umplut de apă, dar au fost 
pierderi și s-au inundat terenurile vecine din Ca-

Fig. 11 - Aerofotogramele 
făcute de nemți în 1944  

Fig. 12 -  Ghidul străzilor din anul 1962         

Fig. 13 - Harta din anul 1968  
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lea Văcărești și Vitan – Bârzești, ceea ce a dus 
la sistarea lucrărilor, mai înainte de Revoluția 
din Decembrie 1989. În ciuda acestui aspect, 
mare parte din arealul împrejmuit a rămas cu o 
cantitate importantă de umiditate, deoarece se 
găsesc aici o serie de izvoare tipice pentru zo-
nele umede din luncile inundabile, fiind locul 
unde cândva curgeau brațele despletite ale 
Dâmboviței. Acest fapt a făcut ca suprafața să 
rămână relativ izolată față de restul elementelor 
urbane din jur, să se păstreze caracterul mlăști-
nos și să se dezvolte elemente tipice de vegeta-
ție și faună, care s-au adaptat la aceste condiții 
și au evoluat și s-a păstrat astfel caracterul de 
sălbăticie. Și asta, pentru că în ultimii 25 de ani 
s-a lăsat să se dezvolte natural, intervențiile din 
exterior fiind minime. De aceea, în momentul de 
față aria respectivă este considerată ca suprafa-
ță umedă și nu ar mai putea să fie folosită pen-
tru dezvoltare imobiliară, decât cu investiții foar-
te mari pentru desecare și stabilizarea terenului. 
Și asta ar fi păcat, când este plin Bucureștiul de 
asemenea locuri care se transformă în betoane, 
granit și sticlă și mult mai sărac în spații verzi, 
parcuri, locuri apropiate de naturalul inițial sau 
chiar naturale, care să ofere o alternativă parcu-
rilor consacrate (Tineretului, Cișmigiu, Titan, 
Izvor, Romancescu, Grădina Botanică, cel de la 
Politehnică, Operă, Herăstrău), care în zilele 

frumoase devin neîncăpătoare, pentru toți cei 
dornici de răcoare și mișcare. 

Acest spațiu și-a păstrat mult timp carac-
terul profund rural, fiind foare puțin schimbat, 
atât prin aspectul caselor, cât și prin funcționali-
tatea terenurilor predominant agricol (mai ales 
grădini cu zarzavaturi), chiar dacă în apropiere 
erau vechi întreprinderi industriale, Abatorul, 
tăbării moderne, mai târziu fabrici de textile, uzi-
nele Lemaître (Mihăilescu, 2003). De la acestea 
însă, cât timp au fost în funcțiune, a existat și o 
poluare a Dâmboviței. De când a fost ultima 
reamenajare a cursului (anii 70) și s-au realizat 
sistemele de epurare, efectele negative s-au 
mai diminuat. În ultimii 20 de ani, aceste între-
prinderi s-au închis. Faptul că aceasta s-a reali-
zat concomitent cu crearea barajului, care a 
avut și funcție de protecție fonică, s-au creat 
condiții favorabile dezvoltării unui mediu natural 
aparte. Chiar dacă acum au rămas problemele 
cu poluarea generată de deșeurile menajere, 
această arie a creat condiții de adaptare a           
mediului natural la viața socială. 

Într-un material publicat în mai 2012, în 
revista National Geographic România, se face o 
pledoarie și se susține vehement „Delta dintre 
blocuri”. S-a reușit să se strângă o echipă de 
specialiști care au făcut studii profunde în acest 
loc, dând numeroase argumente de ce acest 
spațiu trebuie amenajat și protejat așa cum se 
cuvine pentru o zonă verde, urbană. Într-un alt 
material publicat anul trecut în aceeași revistă, 
revine cu rezultatele care s-au strâns în ultimul 
an. Faptul că există sprijinul Academiei Româ-
ne, al Primăriei Generale și al Ministerului Medi-
ului sunt cele mai relevante. Și mai ales cu argu-
mentul că au fost făcute proiecte de amenajare 
la ultimele standarde europene valabile pentru 
asemena arii urbane verzi. Dacă proiectele de 
amenajare vor putea fi realizate, va fi un plus de 
confort și siguranță, pentru cei care vor ajunge 
acolo. 

Este un areal care așteaptă să fie propus 
spre a fi Parc Natural Urban – arie umedă prote-
jată, deoarece sunt numeroase specii care s-au 
adaptat aici și trăiesc în acest mediu aparent 
izolat față de betoanele gri din jur, dintre care, 
peste 90 de specii de păsări (mai multe decât 
sunt în rezervația de la Comana), mamifere 
(vidre, vulpi), o gamă variată de specii acvatice 
sau vegetale. Multe din acestea sunt specii peri-
clitate, aflate pe liste speciale de protecție la 
nivel european sau mondial. Din păcate, mai vin 
braconieri care pescuiesc prin metode ilegale 
(cu curent electric), se mai aruncă gunoi, se taie 
din vegetație. Sălciile care erau de Florii în 
preajma bisericilor, erau aduse de aici (Fig. 15). 
De asemenea, se întâmplă ca să aibă loc și in-

Fig. 14 - Harta topografică (scara 1:25000), din 
anii 80 
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cendii, de cele mai multe ori provocate de incon-
știenți, de la cei care practică forme de turism de 
„grătar la iarbă verde” sau de cei care au avut 
proprietăți aici și vor astfel să protesteze sau să 
se împotrivească campaniei de promovare a pro-
tecției (Fig. 16). Este de înțeles acest fapt, deoa-
rece în anul 1962 aceștia au fost deposedați 
abuziv, terenurile fiind preluate de Gospodăria 
Agricolă Colectivă Dudești – Cioplea 
(Cooperativa Agricolă de Producție – CAP Po-
pești – Leordeni). În 1988 au început demolările, 
fără să fie respectată vreo formă de expropriere 
legală. Nici după Decembrie 1989, situația aces-
tora nu a fost clarificată, iar statul nu a făcut ni-
mic, pentru ca aceștia să își poată exercita drep-
tul firesc la proprietate. Până când aceste proble-
me ale foștilor proprietari (sunt peste 150 de ase-
menea cazuri – mulți dintre ei au moștenit tere-
nul de la bunicii care au fost împroprietăriți ca 

semn de recunoștință, în urma participării la pri-
mul război mondial, de către regele Ferdinand), 
nu vor fi rezolvate de către autorități și aceștia să 
își primească drepturile legale firești, avizele fa-

vorabile de arie protejată și susținerea venite din 
partea Academiei Române și Ministerului Mediu-
lui, precum și planurile de amenajare durabilă, cu 
greu vor putea fi implementate.  

Amenajările propuse (Boc, Ionescu, 2013) 
sunt gândite printre altele, cum să țină cont de 
diferitele tipuri de habitate care deja s-au format 
și dezvoltat aici, să folosească rutele de acces 
deja consacrate, poduri suspendate, să aibe 
puncte de informare, de educație, de observare 
a păsărilor, de pescuit și chiar de picnic, muzeu 
memorial al Mănăstirii Văcărești, cinema în aer 
liber, areale pentru sport nautic și în aer liber, să 
se bucure de belvederea care este oferită de 
înălțimea barajului, peste aria lipsită de blocuri, 
să fie la standarde mondiale în domeniu, să tran-
sforme o groapă de gunoi într-un parc verde, 
unde cei care vin aici, să vadă elementele care 
se regăsesc în diaporamele din Muzeul Antipa, 

în aer liber, la ele acasă, după cum spunea di-
rectorul acestui muzeu, dl. Murariu, ca un loc 
care ar contribui la enorm la educare, la apropie-
rea de natură, cum trăiesc animalele la ele aca-

Fig. 15 - Incendiu antropic provocat în 26 octombrie 2013  
(Foto: Anca Munteanu) 

Fig. 16 - Urmările incendiilor și culegători de sălcii – 12 aprilie 2014  
(Foto: Anca Munteanu) 
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să, un loc de recreere. Pe lângă aceasta, parcul 
ar mai aduce încă un metru pătrat de verdeață 
pentru fiecare locuitor bucureștean. 

În prezent există posibilitatea de a se 
merge pe baraj sau în interior, ca simplu turist 
sau chiar și cu bicicleta (traseul care se parcur-
ge pe circuitul barajului pe partea cea mai înaltă 
a acestuia, este ca un drum de munte), poți să 
întâlnești o căruță trasă de cai. Adesea poți să 
te simți ca și cum ai fi pe culmea unei creste 
montane pitorești, iar câinii pot fi echivalentul 
câinilor de la stână sau chiar al ursului. Cândva 
aceștia locuiau și păzeau vechile curți cu case, 
ce se aflau aici, unde aveau la dispoziții spații 
amenajate să trăiască ca și animal de compa-
nie. Prin demolarea acestora, au rămas pe 
străzi, pentru că nu exista loc și pentru câini în 
apartamentele comuniste mult prea mici și 
strâmte și astfel s-au semi-sălbăticit și au deve-
nit un pericol social urban. De aceea, este nevo-
ie de suport din partea celor care doresc imple-
mentarea proiectului și participarea la realizarea 
unor echipe de patrulare, care să vegheze și să 
anunțe autoritățile, în cazul apariției unor neplă-
ceri (Fig. 17).  

Pe viitor ar trebui să fie inclus în cadrul 
hărților și ghidurilor turistice ale capitalei, să fie 
punct de atracție pentru turiști, să fie în rândul 
destinațiilor care să arate că România are un 
potențial care poate fi valorificat. Avantajul este 
că se găsește la doar 4 km distanță de Centrul 
Istoric al Bucureștiului, relativ ușor de ajuns, 
(mai ales în lungul Dâmboviței), chiar dacă nu 
există acum o linie de RATB directă care să îl 
lege de acesta, dar care poate fi introdusă pe 
viitor. 

Într-un oraș care a transformat tot mai 
mult spațiu verde în betoane, aceast areal poate 
fi o aură de verdeață, care să se dezvolte și în 
partea de sud-est  a Bucureștiului, precum erau 
la începuturi vechile lunci și meandre ale Dâm-

boviței și cum odinioară omul reușea să fie 
stâns legat de natură. Chiar dacă conjunctura 
betoanelor ne îndeamnă tot mai mult să ne în-
depărtăm de natură și lumea virtuală ne oferă 
ocazia de a ,,zbura” peste cele mai îndepărtate 
culmi, totuși oazele de verdeață care pot fi              
pseudo-naturale, mai pot reprezenta un refugiu 
pentru cei dornici de viață. Cei care ajung aici 
pot să se convingă singuri de ce aceste lucruri 
trebuie protejate.  

Până când România nu va avea legi în 
care interesul comun asupra beneficiile mediu-
lui, nu va fi respectat și proprietarii nu se vor 
putea bucura că au o arie protejată în proprieta-
te, va fi nevoie, pentru ca aria umedă de la Vă-
cărești să devină sit, parte a programului Ram-
sar și să se bucure de toate drepturile, precum 
alte arii devenite deja de renume – Delta Dunării 
sau Comana. Este de salutat faptul că eforturile 
de până acum au avut roade și proiectul Parcul 
Natural Văcărești a primit aviz pozitiv din parte 
Consiliului General al Municipiului București (în 
29 aprilie 2014).   

 
 

Concluzii 
 
Din reconstrucția istorico – geografică, 

rezultă că arealul unde se află amenajat barajul 
de la Văcărești a fost un spațiu în permanență 
verde, prin vegetația de luncă specifică, pășuni-
le, islazurile, viile, liveziile, grădinile, spațiile le-
gumicole ce au fost acolo, pe lângă mlaștinile, 
lacurile, naturale, cu aspect rural, fără construcții 
de mari dimensiuni.  

Parcul Natural Văcărești, această Deltă 
Urbană a Bucureștiului trebuie cunoscută 
pentru a putea fi protejat de cei care vor să se 
bucure de o oază de verdeață printre betoanele 
bucureștene. Activitățile în aer liber, în mijlocul 
naturii care se află cuprinsă de sălbăticie și 

Fig. 17 -  Gunoaie și habitate  
(Foto: Anca Munteanu) 



P A G I N A  2 3  A N U L  V I  N U M Ă R U L  1 - 4  

totuși urbană este chiar în București și nu trebuie 
mult efort pentru a ajunge acolo. Este o școală în 
natură, unde poți să vezi și să înțelegi cum 
funcționează legile la ele acasă. Acesta ar putea 
fi un important parc verde, care să vină să supli-
nească reducerile spațiilor verzi, care s-au prous 
în ultimii 20 de ani. Ar putea fi o continuare a 
zonelor verzi deja existente în lunca Dâmboviței, 
precum parcurile Tineretului, Carol, aflate mai 
aproape, dar și celălalte – Romancescu, Izvor, 
Gădina Botanică, cel de la Politehnică, care sunt 
pe malul drept, Cișmigiul, Operă, de pe cel 
stâng. 

Acesta articol este publicat în cadrul pro-
iectului Bucureștiul de lângă noi - Bucureștiul 
pierdut în spatele blocurilor care își propune 
punerea în evidență a unor locuri bucureștene, 
uitate de timp, care au existat și din care se păs-
trează fragmente și care au avut și mai au și azi 
importanță care poate să fie valorificată. Și mai 
ales o invitație pentru aceia care nu au reușit 
încă să ajungă acolo, să treacă dincolo de bara-
jul ceaușist.  
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Introducere 
 
Patrimoniul feroviar, caracterizat prin di-

versitate şi valori asociate (istorică, tehnologică, 
culturală, estetică) a fost inclus relativ târziu în 
sfera patrimoniului cultural. Acest fapt se explică 
prin apartenenţa la patrimoniul industrial 
(Cercleux, Merciu, 2010).  

Locul căii ferate în istoria industrializării 
este bine marcat. Este general recunoscut rolul 
locomotivelor cu abur în dezvoltarea industriali-
zării la nivel internaţional şi în conturarea carac-
terului dominant al transportului feroviar atât pen-
tru mărfuri, cât şi pentru călători. Alături de loco-
motivele cu aburi pot fi menţionate şi cele mai 
vechi segmente de cale ferată datând din secolul 
al XIX lea, care merită recunoaştere şi apreciere 
la justa lor valoare. Ca urmare a plurivalenţelor 
pe care le încorporează, acestea sunt conserva-
te în muzee. Chiar dacă unele elemente de patri-
moniu feroviar au fost scoase din context în ur-
ma procesului de conservare muzeistică, aces-
tea sunt autentice din punct de vedere istoric; de 
asemenea, metodele de organizare şi funcţiona-
re sunt adaptate la circumstanţele impuse de 
noul context în care acestea sunt amplasate 
(Coulls, Divall, Lee, 1999).  

De remarcat este şi faptul că la nivelul ţării 
noastre patrimoniul feroviar a fost conservat de 
la începutul secolului al XX-lea, moment marcat 
de constituirea Muzeului Căilor Ferate din Bucu-
reşti în 1939.  

Importanţa muzeelor feroviare rezultă din 

calitatea acestora de a facilita interpretarea isto-
riei îndelungate şi interesante a căilor ferate.  

În ultimii ani se pune tot mai mult accent 
pe rolul muzeului în societate, pe comunicarea în 
muzeu, pe modul de interpretare al patrimoniului, 
pe creşterea interactivităţii muzeului cu vizitatorii 
şi între vizitatori etc. (Zbuchea, 2006). 

Preocuparea pentru atragerea şi 
promovarea misiunii unei instituţii culturale îşi are 
finalitatea în publicul acelei instituţii. Acest con-
cept defineşte un potenţial dialog la nivelul 
ofertei şi a consumului cultural, instrumente ale 
comunicării, muzeu (transmiţător) - public mu-
zeal (receptor) (Bucurstan, 2005). 

Există o mare diversitate a formelor de 
promovare a muzeelor clasice şi moderne: or-
ganizarea reuniunilor ştiinţifice şi culturale, publi-
caţii de cea mai largă circulaţie (afişe, pliante, 
cărţi poştale, albume, ghiduri), filme documen-
tare, programe de prezentare şi valorificarea in-
tensă a patrimoniului prin sisteme şi mijloace 
electronice (Bucur, 2006).  

 
O scurtă descriere a Muzeului Căilor Ferate 

Române din Bucureşti 
 
În iunie 1939 a fost dat în folosinţă primul 

muzeu feroviar din România amenajat în zona 
stadionului Giuleşti (Revista CFR, 1939). Obiec-
tele de material rulant din colecţia muzeului erau 
expuse într-o sală de sub tribuna Stadionului 
Giuleşti (ex. primul vagon-salon al Regelui Carol 
I-1879, prima locomotivă de cale îngustă 001 

Dezvoltare regională și locală 

REDESCOPERIREA MUZEULUI  CĂILOR FERATE ROMÂNE DIN  
BUCUREŞTI PRIN ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE 

Ing. Mircea DOROBANŢU  

cenafer@cenafer.ro  

Rediscovery of the Romanian Railway Museum from Bucharest by promotion activities. The 
importance of railway museums results from their capacity to facilitate interpretation of long and interesting 
history of railways. The Romanian railway museum was built in the twentieth century to preserve valuable   
elements of railway heritage from our country. The museum marketing is a strategic action to facilitate the 
communication with the audience, to know its preferences and expectations and to determine to cross the 
threshold of the museums on several occasions. The representatives of railway museum organized many           
cultural events aimed at popularizing the work of the museum and presenting the railway history from around 
the country. Some of the cultural events marked the celebration of the 75th anniversary of the railway museum. 

 

Key words: railway heritage, steam locomotive, museum, promotion, audience 
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"Lespezi", de pe linia Crasna-Huşi). Unele dintre 
acestea, care nu au avut loc în sală, au fost 
expuse pe liniile din parcul stadionului (ex. 
locomotiva 597 "Ocna"-1890, pluguri de zăpadă, 
ş.a.). Din păcate în timpul celui de al doilea 
Război Mondial, o mare parte din colecţia de 
obiecte de material rulant a muzeului a fost 
distrusă în timpul bombardamentelor. 

În anii '50 se ia decizia de a se 
redeschide muzeul într-o altă locaţie aflată în 
imediata vecinatate a Gării de Nord. 

După 1989 colecţia muzeului feroviar se 
îmbogăţeşteşte cu puţine exponate şi sălile de 
expunere au fost menţinute cu eforturi să fie 
deschise publicului, fiind necesare numeroase 
lucrări de renovare. 

În anul 2004, Muzeul Căilor Ferate trece 
din subordinea companiei de infrastructură 
feroviară în subordinea Centrului Naţional de  
Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER. 

CENAFER prin Muzeul Căilor Ferate a 
depus eforturi pentru refacerea sălilor şi 
conservarea exponatelor muzeului. Au fost 
aduse şi exponate noi în cadrul muzeului. 

 
Modalităţi de promovare a Muzeului CFR 

 
Au fost organizate numeroase evenimen-

te culturale menite să popularizeze activitatea 
muzeului şi de a prezenta istoria feroviară pub-
licului din diverse locuri din ţară. 

 În acest sens a fost aniversat în anul 
2012 depoul de locomotive din Petroşani care a 
împlinit vârsta de 100 de ani. Cu această ocazie 
a fost prezentat publicului pentru prima dată şi 
trenul regal (Fig. 1). 

 În anul 2013 a fost aniversată şi linia 
Bumbeşti - Livezeni, una dintre liniile cele mai 
dificile din ţară (Fig. 2).  

 

În afara acestor aniversări muzeul a par-
ticipat la numeroase manifestări culturale cum ar 
fi: ,,Şcoala altfel", ,,Noaptea muzeelor", ,,Train 
Delivery", sărbătorirea zilei naţionale a României 
în 1 Decembrie şi a încheiat numeroase parten-
eriate cu diferite instituţii de învăţământ. 

În decursul anului 2014 Direcţia Patrimo-
niului Muzeistic şi Documentare Tehnică Fero-
viară din cadrul CENAFER a desfăşurat o in-
tensă activitate culturală de promovare a 
Muzeului Căilor Ferate şi a sistemului feroviar în 
ansamblu. În acest sens, am promovat şi am 
participat la evenimente culturale reprezentative 
susţinând prin activitatea muzeului nostru sis-
temul feroviar din România.  

De asemenea, am organizat evenimente 
care au avut scopul de a familiariza publicul cu 
trecutul feroviar românesc şi de a promova isto-
ria feroviară în rândul tinerilor. Şirul evenimen-
telor a debutat în 07 aprilie 2014 când, în cadrul 
programului săptămânii activităţilor extraşcolare 
- ediţia 2014 organizat de Ministerul Educaţiei 
Naţionale s-a derulat proiectul cultural ”Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!”. Acest proiect cultural 
s-a desfăşurat în perioada 07-11.04.2014 şi a 
constat în derularea, la nivelul fiecărei unităţi de 
învăţământ, într-o săptămână din al doilea se-
mestru şcolar, a unui orar special format doar 
din activităţi cu caracter non-formal. Programul 
şi-a propus implicarea, deopotrivă, a elevilor şi a 
dascălilor, în activităţi extra-curriculare şi extra-
şcolare, interesante, care să le valorizeze tal-
entele, preocupările extra-şcolare şi compe-
tenţele în domenii cât mai diverse şi interesante. 
În anul 2014 clopoţelul acestei săptămâni a 
sunat în data 07 aprilie 2014. Activităţile au ex-
cedat curriculumul naţional şi au adus şi plus-
valoare întregii comunităţi şcolare, prin compe-
tenţe, coeziune, spirit de echipă şi, nu în ultimul 
rând, prin zâmbetele elevilor şi dascălilor im-
plicaţi. CENAFER, prin Muzeul Căilor Ferate din 

Fig. 1 -  Centenarul Depoului Petroşani şi 
trenul regal în gara cu acelaşi nume  

(Foto: Dorobanţu M., 2012) 

Fig. 2 - Linia Bumbeşti-Livezeni  
(Foto: Dorobanţu M., 2013) 
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subordine s-a numărat printre partenerii Minis-
terului Educaţiei Naţionale şi a primit numeroşi 
vizitatori dintre cei mai tineri cât si dascălii aces-
tora. În cadrul acestui proiect cultural CENAFER, 
prin Muzeul Căilor Ferate a readus în prim plan 
necesitatea cunoaşterii istoriei feroviare a 
României - parte importantă a istoriei naţionale şi 
a constituit totodată o invitaţie pentru cei mici ce 
acum descoperă tainele vieţii să vină şi cu 
părinţii sa ne treacă pragul. Totodată, ne-am 
bucurat de sprijinul structurilor reprezentative ale 
elevilor, prin intermediul Consiliului Naţional al 
Elevilor, dar şi al organizaţiilor non-
guvernamentale care s-au implicat direct, prin 
proiecte implementate voluntar şi gratuit la nive-
lul şcolilor. Datorită numărului foarte mare de 
vizitatori cât şi a impresiilor pozitive la adresa 
muzeului cât si a evenimentului, impresii ce ne-
au fost chiar consemnate de către unii vizitatori, 
putem considera ca acest eveniment a fost un 
succes. Acest eveniment poate fi considerat şi o 
invitaţie pentru organizarea unor astfel de mani-
festări în anii următori. 

În data de 17 mai 2014, ca în fiecare an, 
Muzeul Căilor Ferate din subordinea CENAFER 
a participat la tradiţionalul eveniment nocturn 
denumit Noaptea Europeană a Muzeelor. Noap-
tea Europeană a Muzeelor este un eveniment de 
succes iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării 
din Franţa şi s-a aflat la a zecea ediţie. Even-
imentul este patronat, în mod tradiţional, de Con-
siliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Inter-
naţional al Muzeelor (ICOM). Noaptea Euro-
peană a Muzeelor este pandantul nocturn al Zilei 
Internaţionale a Muzeelor, care are loc 
întotdeauna pe 18 mai. Aproximativ 3.000 de 
muzee din Europa sărbătoresc anual evenimen-
tul. Reţeaua Naţională a Muzeelor din România 
(RNMR) este partener oficial al evenimentului la 
nivel internaţional, asigurând o promovare amplă 
şi coerentă a activităţilor organizate de muzeele 
româneşti dar şi al unei campanii de promovare 
la nivel naţional. De asemenea, din 2011 RNMR 
coordonează şi organizarea circuitului muzeal 
din Bucureşti, care a fost iniţiat în anul 2008 de 
către Muzeul Naţional de Artă al României. Pro-
iectul “Noaptea Muzeelor 2014. Aceeaşi noapte, 
scenarii diferite”, coordonat de Reţeaua 
Naţională a Muzeelor din România, a îmbogăţit 
în anul 2014 evenimentul prin promovarea a trei 
circuite pentru public între muzeele din 
Bucureşti, Cluj şi Timişoara. După cum era şi 
firesc Muzeul Căilor Ferate din subordinea 
CENAFER a fost prezent la eveniment şi, în 
această noapte magică dar plină de vizitatori şi-a 
deschis larg porţile pentru cei ce vor să admire 
exponatele feroviare sub lumina lunii aidoma 
unei călătorii imaginare cu un tren de noapte 
printre exponate. Numărul foarte mare de vizita-

tori ne-a demonstrat, că în fiecare an cu ocazia 
acestui eveniment, că participarea noastră la 
Noaptea Muzeelor 2014 a fost o modalitate de 
promovare bine apreciată şi care stârneşte curi-
ozitatea publicului în fiecare an. 

Muzeul Căilor Ferate a împlinit în data de 
10 iunie 2014 venerabila vârstă de 75 de ani de 
la înfiinţare. După cum era şi firesc, CENAFER 
prin Muzeul Căilor Ferate din subordinea sa a 
organizat cel mai amplu eveniment de istorie 
feroviară de la înfiinţarea sa. Cu această ocazie 
am derulat proiectul cultural–educativ–
social ,,TEZAUR DE ISTORIE, CULTURĂ ŞI 
TEHNICĂ FEROVIARĂ Muzeul Ceferiştilor la 75 
de ani de la inaugurare" desfăşurat în perioada 
10-15 iunie 2014. În cadrul acestui proiect cultur-
al au fost organizate mai multe activităţi: în data 
de 10 iunie am organizat un simpozion dedicat 
aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea Muzeului 
CFR, în data de 11 iunie am organizat un sim-
pozion pe tema Aniversării a 70 de ani de la 
darea în exploatare a liniei CFR Bucureşti-
Videle, în data de 12 iunie am organizat con-
ferinţa cu tema: Istoricul şi construcţia Palatului 
CFR, în data de 13 iunie am organizat un sim-
pozion dedicat marilor personalităţi din domeniul 
feroviar, în data de 14 iunie am organizat un col-
ocviu pe tema: Fotocinematografia feroviară şi 
activitatea editorială a CFR şi în data de 15 iunie 
am organizat un simpozion dedicat activităţii de 
modelism feroviar. În paralel cu aceste mani-
festări am organizat circulaţia unui tren real de 
ecartament îngust cu abur denumit ,,Mocăniţa 
Bucureştilor" şi am oferit publicului călătorii cu 
cea mai veche locomotivă cu abur din România, 
locomotiva ,,Călugăreni" (Fig. 3). 

De asemenea,  am realizat cea mai mare 
expoziţie de material rulant vechi şi modern de la 
înfiinţarea CENAFER care a cuprins locomotive, 
vagoane, automotoare şi o ramă electrică de 

Fig. 3 - Locomotiva cu abur ,,Călugăreni"  
circulând pe distanţa Bucureşti Nord - Bucureşti 

Băneasa în timpul evenimentului 
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metrou ce au fost aduse de pe tot cuprinsul ţării 
în prima poartă feroviară a capitalei, în imediata 
vecinătate a muzeului, am organizat cea mai 
mare expoziţie de modelism feroviar şi machete 
feroviare la scară alcătuind cu această ocazie 
cea mai lungă dioramă din ţară.  

 Am readus în spaţiile muzeului două lo-
comotive cu abur reale de ecartament îngust, 
am circulat cu garnitura trenului regal pe dis-
tanţa Bucureşti Nord-Videle unde am aniversat 
această linie, am circulat pe distanţa Videle-
Giurgiu şi am aniversat staţia Giurgiu, am circu-
lat până în Bulgaria, la Russe şi cu această oca-
zie am aniversat podul peste Dunăre dintre 
Giurgiu - Russe, vizitând totodată şi muzeul 
feroviar al Bulgariei de la Russe.  

Am aniversat construcţia ,,Palatului Ad-
ministrativ CFR" şi am organizat o vizită a 
acestuia. Am organizat pentru prima dată o vi-
zită pentru public la celebrul pod de la Cerna-
vodă construit de marele inginer Anghel Saligny 
(Fig. 5) şi o vizită feroviară la Constanţa.  

Cel mai important moment al acestor 
manifestări a constituit-o circulaţia cu cel mai 
vechi tren remorcat de cea mai veche locomo-
tivă cu abur din România ,,Călugăreni". Am cir-
culat cu acest tren în presiune pe distanţa 
Bucureşti Nord - Bucureşti Băneasa pe toată 
durata acestui eveniment.  

Cel mai important moment al acestor 
manifestări a constituit-o circulaţia cu cel mai 
vechi tren remorcat de cea mai veche locomo-
tivă cu abur din România ,,Călugăreni". Am cir-
culat cu acest tren în presiune pe distanţa 
Bucureşti Nord - Bucureşti Băneasa pe toată 
durata acestui eveniment.  

Cu ocazia acestui eveniment important 
pentru istoria feroviară naţională am editat nu-
meroase materiale: ,,In memoriam - Anghel 

Saligny", ,,Istoria Căilor Ferate Române", 
,,Istoricul Muzeului CFR", ,,Revistele tehnice 
CFR peste un secol de existenţă" şi ,,Palatul 
CFR - 1939-2014". De asemenea au fost organi-
zate trei concursuri pe temă feroviară adresate 
elevilor. 

Am realizat filmul documentar despre isto-
ria Muzeului Căilor Ferate care a fost prezentat 
publicului în cadrul aniversării muzeului din 10 
iunie 2014. 

În perioada 25-27 iulie 2014 Muzeul 
Căilor Ferate din subordinea CENAFER a par-
ticipat la evenimentul feroviar şi urban ,,Train 
Delivery" ediţia a doua. Gara de Nord din 
Bucureşti s-a transformat între 25 şi 27 iulie 
2014 în locul de întâlnire al pasionaţilor de arte, 
muzică, filme şi trenuri pentru a doua ediţie a 
Train Delivery, eveniment urban-feroviar care îşi 
propune să revitalizeze un spaţiu simbolic al 
Bucureştiului. Train Delivery vine în continuarea 
iniţiativei Street Delivery pentru spaţiu public de 
calitate şi este organizat de Fundaţia Cărtureşti 
şi CFR SA cu o finanţare ARCUB în parteneriat 
cu CENAFER - Muzeul Căilor Ferate. Ca şi la 
ediţia precedentă participarea muzeului nostru a 
fost bine privită de public. Trebuie să precizăm 
că evenimentul cultural de pe peroanele gării a 
fost foarte bine completat cu istoria feroviară 
prezentă chiar în imediata vecinătate a locului 
de desfăşurare a evenimentului: Muzeul Căilor 
Ferate. După cum ne-au mărturisit mulţi dintre 
vizitatori, muzeul feroviar era destul de puţin 
cunoscut printre melomanii şi amatorii de astfel 
de evenimente şi această manifestare a fost 

Fig. 4 - Dioramă realizată din module  
feroviare găzduită de Muzeul Ţăranului Român 
cu ocazia săptămânii mobilităţii din Bucureşti 

(Foto: Dorobanţu M., 2013) 

Fig. 5 -  Vizită pentru marele public la  
Podul Ing. A. Saligni din Cernavodă  

(Foto: Dorobanţu M., 2014) 
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binevenită pentru popularizarea acestuia şi în 
rândurile altor categorii de tineri. 

În perioada 06.10 - 20.10.2014 
CENAFER, prin Muzeul Căilor Ferate din sub-
ordine, a organizat, în colaborare cu Ambasada 
Republicii Uruguay, o expoziţie de fotografie 
feroviară. Această expoziţie de fotografie fero-
viară a cuprins imagini feroviare precum şi lucrări 
de pictură pe lemn realizate de feroviarii uru-
guayeni. Vernisajul expoziţiei a avut loc în localul 
Muzeului Căilor Ferate, la vernisaj participând 
Excelenţa Sa Dl. Ambasador, membrii am-
basadei, reprezentanţi ai Ministerului Transpor-
turilor din România prin Direcţia Feroviară pre-
cum şi conducerea CENAFER şi a Direcţiei Pat-
rimoniului Muzeistic şi Documentare Tehnică 
Feroviară. Această expoziţie s-a bucurat de un 
real succes atât pentru public cât şi pentru fero-
viarii din România. În cadrul expoziţiei au fost 
făcute şi diverse prezentări ale activităţii ferovi-
are de ieri şi de azi ale feroviarilor de pe conti-
nentul sud-american. Această expoziţie a realizat 
o legătură între feroviarii ce lucrează în România 
şi cei din Uruguay creând totodată şi posibilitatea 
realizării în viitor a altor expoziţii similare. 

1 decembrie 2014. La 96 de ani de la 
Marea Unire înfăptuită la 1 decembrie 1918 se 
poate vorbi de o mare realizare a întregii naţiuni 
române. În vederea sărbătoririi Zilei Naţionale a 
României, Centrul Naţional de Calificare şi In-
struire Feroviară – CENAFER prin Muzeul Căilor 
Ferate Române din componenţa sa, a elaborat 
un proiect de colaborare special. Acesta s-a des-
făşurat în colaborare cu Casa Regală a Majes-
tăţii Sale Regelui Mihai I, sub patronajul Minis-
terului Transporturilor şi a urmărit promovarea 
istoriei şi a imaginii Căilor Ferate Române, a 
valorilor morale şi intelectuale ale ceferiştilor, 
arătând aportul feroviarilor la dezvoltarea ţării, 
lucru rezultat şi din sintagma folosită pentru Căile 
Ferate Române ca fiind A DOUA ARMATĂ A 
ŢĂRII. Proiectul de colaborare pentru sărbători-
rea Zilei Naţionale a României denumit “Călători 
prin istorie. 1 Decembrie 1918–1 Decembrie 
2014” s-a desfăşurat în perioada 29 noiembrie – 
01 decembrie 2014 în Gara Regală Băneasa, 
Gara Regală Sinaia şi pe traseul feroviar Sinaia, 
Ploieşti Vest, Ploieşti Sud, Focşani, Râmnicu 
Sărat, Buzău, Bucureşti Gara Regală Băneasa. 
Cu aceasta ocazie, în data de 29.11.2014, 
CENAFER prin Muzeul Căilor Ferate din sub-
ordine a organizat deplasarea trenului regal al 
României pe distanţa Bucureşti Băneasa - Sinaia 
împreună cu membrii Casei Regale a Majestăţii 
Sale Regelui Mihai I precum a şi a invitaţilor. În 
Gara Regala Sinaia a fost organizată primirea 
distinşilor oaspeţi cărora le-a fost prezentată o 
expoziţie de fotografie veche din arhiva muzeului 
(Fig. 6).  

Această expoziţie de fotografie veche a 
avut rolul de a prezenta înalţilor oaspeţi cât şi 

publicului rolul Casei Regale în dezvoltarea 
căilor ferate pe teritoriul României. În perioada 
29.11-01.12.2014 expoziţia din Gara Regală Si-
naia cât şi trenul regal au putut fi vizitate de           
publicul larg. Tot sub organizarea CENAFER şi a 
Muzeului Căilor Ferate, în dimineaţa zilei de 
01.12.2014, trenul regal al României, împreună 
cu înalţii oaspeţi a pornit pentru prima dată după 
multă vreme într-o călătorie ce avea să prezinte 
membrii Casei Regale publicului larg. Astfel, gar-
nitura trenului a poposit în staţiile Ploieşti Sud, 
Buzău, Râmnicu Sărat (Fig. 7) şi Focşani. În 
toate aceste gări, distinşii oaspeţi au fost întâm-
pinaţi de autorităţile locale însoţite de un public 
extrem de numeros venit să salute înalţii oaspeţi.  

Acest eveniment a fost un real succes, 
publicul extrem de numeros dovedind cu            

Fig. 6. - Expoziţie de fotografie veche din  
arhiva muzeului CFR organizată în cadrul  

evenimentului dedicat celebrării a 96 de ani de 
la Marea Unire, Sinaia - gara regală  

(Foto: Dorobanţu M., 2014) 

Fig. 7. Excursie feroviară cu trenul regal – 1 
decembrie 2014 (Staţia Râmnicu Sărat) 
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prisosinţă acest lucru. Importanţa naţională a 
acestui eveniment a fost sărbătorită la un nivel 
foarte înalt cu demnitatea ce se cuvine celei mai 
importante zi a românilor. Ca de fiecare dată, 
ceferiştii au fost prezenţi la datorie şi au făcut 
posibilă desfăşurarea acestui eveniment la nive-
lul importanţei sale. 

 
Concluzii 

 
În ultimii ani muzeele tehnice profilate pe 

conservarea patrimoniului industrial au reuşit să 
se facă remarcate prin variate activităţi de 
promovare culturală. Aceasta indică, pe de o 
parte preocupările managerilor acestor instituţii 
culturale de a se impune pe piaţa culturală, iar 
pe de altă parte interesul publicului larg pentru 
această categorie de bunuri culturale. Muzeele 
tehnice sunt importante atât pentru elementele 
valoroase pe care le conţin, cât şi pentru carac-
terul educativ al acestora.  

Modalităţile de organizare a activităţii de 
promovare a muzeelor tehnice româneşti deru-
lată în ultimii ani de către managerii acestor in-
stituţii reflectă încă o dată că această acţiune 
reprezintă una dintre cele mai importante acţiuni 
de marketing. Indiferent că ne referim la 
promovarea prin intermediul evenimentelor cul-
turale şi artistice, promovarea prin tipărituri, 
promovarea outdoor, managerii muzeelor 
tehnice au reuşit în ultimii ani să reflecte faptul 
că instituţiile pe care le conduc nu sunt doar 
spaţii găzdă a unor colecţii, ci sunt spaţii edu-
caţionale, culturale, recreaţionale. 

Abordând problematica de la general la 
particular, se poate aprecia faptul că Muzeul 
Căilor Ferate Române din Bucureşti a reuşit 
după mulţi ani, când acesta se afla într-un con 
de umbră, să se insereze în peisajul cultural 
bucureştean şi să folosească diferite instrumen-
te de promovare (evenimente culturale, mani-
festări ştiinţifice) prin intermediul cărora a atras 
un public numeros. 

 
Bibliografie 

 
Bucur C., (2006), Ce este, ce poate fi, ce 

trebuie să fie un muzeu astăzi!, Revista Mu-
zeelor, vol. 1, p. 9-14. 

Bucurstan G., (2005), Marketing muzeal. 
Construcţia şi instrumentul unui dialog – publicul 
Muzeului "Astra", Revista Muzeelor, vol. 3, p. 
105-108. 

Cercleux Andreea-Loreta, Merciu Florenti-
na-Cristina, (2010), Patrimoniul tehnic şi indus-
trial din România. Valorificare, riscuri şi perspec-
tive de dezvoltare, Analele Asociaţiei Profesio-
nale a Geografilor din România, vol. 1, nr. 1, pp. 
45-54, Bucureşti. 

Coulls A., Divall C., Lee R., (1999), Rail-
ways as world heritage sites, Occasional papers 
for the World Heritage Conservation, Interna-
tional Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS), 33 p., disponibil la http://
www.icomos.org/studies/railways.pdf, accesat la 
04.07.2014. 

   



P A G I N A  3 1  A N U L  V I  N U M Ă R U L  1 - 4  

Introducere 
 
Ţinutul dintre cele două Jiuri, zonă bogată 

cu apărare naturală, a oferit încă din negura vre-
murilor condiţii prielnice dezvoltării activităţilor 
umane. Cele afirmate au la bază numeroasele 
descoperiri arheologice făcute pe cuprinsul de-
presiunii Petroşani. Astfel, lângă peştera de sub 
Cetatea Bolii (Peştera Bolii) au fost găsite o serie 
de obiecte aparţinând perioadei paleolitice, pe 
teritoriul oraşului Petroşani au fost găsite diferite 
obiecte din neolitic şi epoca bronzului (Stanca, 
1996, p. 11-12). Nici perioada antică nu este lip-
sită de dovezi ale locuirii acestor meleaguri. În 
acest caz ele sunt confirmate de tezaurele mo-
netare descoperite în localităţile Lonea, Jieţ -
Popi, Petroşani, Peştera Bolii sau Pasul Vâlcan 
(Lazin, Negruţ, Poporogu, 1972, p. 19-27) dar şi 
din diferite edificii datând din perioada dacică 
cum este  Cetatea Bolii (Velica, Schreter, 1993, 
p. 9).  

Valea Jiului, ţinutul dintre munţi, uitat timp 
de mai multe secole, a început cu adevărat să 
prindă viaţă abia după prima „colonizare” ce a 
început în 1640, când 20 de iobagi din Petros au 
fost aşezaţi aici devenind astfel primii locuitori ai 
viitorului oraş Petroşani (Velica, Schreter, 1993, 
p. 24).  

În 1720, austriacul Friedrich Schwntz pre-
zintă, în documentele sale cartografice, zona 
aceasta ca fiind deja una dens populată, cu gos-
podării risipite ce parcă formeză un singur sat de 
la un capăt la altul al depresiunii (Velica, Schre-
ter, 1993, p. 25). Viitorul împărat al Austriei Iosif 

al II-lea, în Jurnalul călătoriei sale făcute în Tran-
silvani, călătorie ce a avut loc în 1773 (este vor-
ba de cea de-a doua călătorie facută de viitorul 
monarh pe aceste meleaguri),  în data de 22 mai 
consemna : „la capătul acestei văii (Crivadia 
n.n.), pe partea stângă, s-a găsit şi s-a săpat o 
culme în care s-a descoperit huilă, care însă nu 
valorează prea mult într-o ţară bogată în lemn...” 
Tot din această relatre avem informaţii despre 
începuturile timide ale exploatării cărbunelui : 
„aproape de trecătoarea îngustă, printre stâncile 
amintite (din Pasul Vâlcan – n.n.), se mai vede 
gura de mină făcută de prinţul von Lobkowitz, 
care însă este acoperită de copaci, dar şi de pă-
dure mai tânără şi mai mică” (Baron, Wersanski, 
Andras, 2013, p. 21). 

 
Impactul cărbunelui asupra dezvoltării zonei 

 
Ulterior descoperirii resurselor de cărbune, 

a urmat explozia exploatării acestuia în regim 
industrial produsă prin deschiderea mai multor 
mine care între 1895-1910 au ajuns să realizeze 
între 11,5-20% din întreaga producţie de cărbune 
a Ungariei (Baron,Wersanski, Andras, 2013, p. 
23). 

Dinamica producţiei de cărbune (în chinta-
le), din Valea Jiului, pentru perioada în discuţie 
este redată în tabelul nr. 1.  

Se poate observa creşterea continuă a 
cantităţii de cărbune exploatat, situaţie care a 
ridicat o nouă problemă, cea a desfacerii pro-
ducţiei. Datorită faptului că principalii benefeciari 
erau în marea lor majoritate din afara Văii Jiului 

CALEA FERATĂ  SIMERIA – PETROŞANI.  
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Ing. Dumitru Ioan PUŞCAŞU   
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Simeria-Petrosani Railway. Historial and Technic Issues. Depresiunea Petroşani este o zonă 

locuită din perioada paleoliticului, fapt dovedit de numeroase descoperiri arheologice făcute pe acest teritoriu. 

O perioadă îndelungată de timp depresiunea a fost slab populată. Odată cu intrarea în exploatarea sistemică a 

zăcămintelor de cărbune, s-a declanşat o adevărată explozie economică şi demografică. Valea Jiului începe 

să fie tot mai cunoscută din a doua jumătate a secolului al XIX-lea odată cu deschiderea primelor mine de căr-

bune, aceasta devenind principala zonă de extracţie a huilei din ţara noastră. Creşterea producţiei de cărbune 

de la an la an a ridicat problema transportului acestuia spre locurile de desfacere, fapt ce a impus construirea 

căii ferate Simeria - Petroşani în perioada cuprinsă între anii 1867- 1870. 
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era strict necesară găsirea unei soluţii cât mai 
economice de transport a producţiei la benefici-
ar.  

În primă fază în 1869, se construieşte, 
pentru transportul cărbunelui, linia ferată îngustă 
între Petrila şi Petroşani (Schreiber, 1926, p. 6).  

Dacă mai adăugăm şi faptul că după eve-
nimentele din 1848, care au zguduit şi imperiul 
Austro-Ungar, a apărut ca strictă necesitate, 
asigurarea supremaţiei economice şi militare în 
Transilvania, pentru atingerea acestor dezidera-
te, era necesară crearea unei reţele dezvoltate 
de şosele şi căi ferate. În acest proiect s-a în-
scris şi calea ferată Arad – Alba Iulia. La calea 
ferată Arad – Alba Iulia fiind prevăzută şi o ex-
tensie între Simeria şi Petroşani (Svoboda, 
2011, p. 12).   

Concesiunea acestei lucrări a fost câşti-
gată de fraţii Rotschift din Viena, în parteneriat 
cu baronul Haber ce reprezenta Societatea de 
Mine şi Furnale Braşov (KRONSTADTTER  
BERGBAUVEREIN). După câştigarea concesiu-
nii, pentru realizarea lucrărilor este înfiinţată So-
cietatea ,,Prima Cale Ferată din Transilva-
nia” (,,ELSÖ ERDELY VASUT  R.T.”), al cărei 
preşedinte era contele Otto Chotek. 

Lucrările au fost încredinţate firmei condu-
se de către baronul Klein, care între 24 aprilie 
1867 – 22 decembrie 1868 finalizează lucrările 
la calea ferată Arad – Alba Iulia, în septembrie 
1868 trece prin Deva primul tren tras de o loco-
motivă cu abur condusă de mecanicul Martin 
Gross (Svoboda, 2011, p. 12).  

 Pentru construcţia ramificaţiei Simeria – 
Petroşani, baronul Haber ia legătura cu inginerul 
Freud care realizase lucrarea pe tronsonul Deva 
– Orăştie. 

În anul 1864, inginerul Freud prezentase 

un prim plan al căii ferate ce lega Deva de Pe-
troşani, această rută feroviară urma un traseu 
ce trecea prin Haţeg, Merişor, Dealul Babii, Vul-
can şi de aici la Petroşani (Svoboda, 2011, p. 
13).   

Lucrările au început în anul 1865, dar 
sunt întrerupte un an mai târziu ca urmare a în-
ceperii războiului cu Prusia la care s-a adăugat 
şi epidemia de holeră din 1866 ce a lovit aceas-
tă zonă. Lucrările reluate în 1868 ajung până la 
Pui.  

Proiectul realizat pentru tronsonul Merişor 
- Vulcan prevedea un cost mare pentru realiza-
rea lucrării. În consecinţă se apelează la ingine-
rul Polansky care realizează un nou proiect ce 
trecea prin Merişor - Peştera Bolii - Petroşani 
(Fig. 1, 2). Acest proiect reuşea să reducă va-
loarea lucrărilor cu 50 %. După aprobarea pro-
iectului, lucrările au fost încredinţate antrepreno-
rilor Klein şi Seppel, iar lucrările în piatră au fost 
concesionate fraţilor Giovanni, veniţi în Valea 
Jiului din  Udine (Italia) alături de 3.000 de mun-
citori specializaţi în astfel de lucrări. Majoritatea 
acestor muncitori au fost cazaţi în coloniile din 
Băniţa şi Merişor. 

La 18 august 1870 se inaugurează tron-
sonul Simeria – Petroşani cu o lungime de 78,7 
km, ce au costat statul ungar 12 milioane de 
forinţi. După terminarea lucrărilor şi a dotării 
acestui tronson de cale ferată, atât din punct de 
vedere tehnic cât şi material, preţul de cost al 
unui kilometru de lucrare a ajuns la 136.850 flo-
rini (Svoboda, 2011, p. 13-15). 

Dotarea tehnică a acestui tronson de cale 
ferată cuprindea alături de aparatura necesară 
bunei funcţionări şi 21 de locomotive cu abur, 64 
de vagoane pentru călători, 513 vagoane de 
marfă dintre care 123 erau destinate în mod 

                                   Tabel 1   
Producţia de cărbune  din bazinul minier Petroşani în perioada 1869-1918               

 

   Sursa:  Monografia Societăţii Anonime Române Petroşani pentru exploatarea  
minelor de cărbuni, 1925, p. 142 
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special transportului de cărbune.  
O problemă deosebită a fost cea legată de 

construirea staţiei Petroşani (Fig. 2). Datorită 
faptului că zona destinată acestui scop era în-

gustă, au fost necesare lucrări de îndepărtare a 
unei părţi din dealul pe care se află acum Piaţa 
Victoriei din centrul oraşului (Schreiber, p. 6).  

Gara Petroşani după cum reiese şi din 
documentele prezentate, este una dintre cele 
mai vechi gări din ţara şi una dintre puţinele care 
s-au păstrat aşa cum au fost clădite de la înce-
put. 

În aceeaşi perioadă este construit şi depo-
ul staţiei Petroşani în capătul dinspre Livezeni 
(Fig. 3). Depoul era unul de tip dreptunghiular şi 
avea trei linii din care două pentru remizare şi 
ţinerea în presiune a locomotivelor de serviciu şi 
o linie pentru spălarea şi repararea locomotive-
lor.  

Depoul Petroşani avea repartizate 8 loco-
motive de tip ,,C” (categoria a treia devenită ulte-
rior MAV – 336) livrate de firma G SIGL. Alimen-

tarea cu apă a depoului se făcea prin cădere 
liberă, apa fiind captată pe Valea Maleei printr-o 
bifurcaţie ce o conducea spre un separator cu 
decantare. Ecluza separatorului era manevrată 

de personalul instruit ce locuia în locuinţa de ser-
viciu situată chiar la capătul acestuia. De aici 
printr-o conductă subterană, ce traversa oraşul, 
ajungea la castelul de apă prevăzut cu două re-
zervoare (Fig. 4), de unde printr-o conductă cu 
ramificaţie apa era distribuită la depou şi la staţia 
Petroşani. 

Noul depou construit în perioada 1900 – 
1912, are o remiză circulară prevăzută cu 22 de 
linii şi tot atâtea canale de vizitare (Fig. 5). În-
toarcerea locomotivelor se făcea manual de că-
tre personalul de deservire al locomotivei prin 
rotirea unei platforme. 

Punerea în funcţiune a căii ferate Pe-
troşani – Lupeni în luna iulie 1892, creşterea 
continuă a producţiei de cărbune ca urmare a 
redeschiderii unor lucrări mineiere, construirea în 
1908 a unui tunel lung de 300 m ce lega mina 

Fig.1 - Gara Peştera Bolii                            
(Sursa: colecţia Kelemen Tiberiu)    

 

Fig.2 - Gara Petroşani, pasarela ce 
leagă oraşul de gară. 

                                                  
(Sursa: colecţia Kelemen Tiberiu)    
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Deak (Petrila) de mina Est (Schreiber, 1927, 
p.5), precum şi dotarea depoului cu noi locomo-
tive de putere şi viteză mai mare, locomotive de 
tip 326.000 şi D 506, au pus problema construirii 
unui nou depou modern cu o capacitate sporită 
de remizare.  Pentru manevrarea locomotivelor 
în faţa remizei este o placă de întoarcere spre 
care converg toate liniile. Această placă, (Fig. 
6),  până în 1950 era manevrată manual 
( Comşa, 2012, p.17). 

Pentru colectarea fumului produs de loco-
motive remiza era dotată cu un sistem circular 
de canale metalice prevăzut la fiecare linie cu 
clape mobile. Acest canal de tip ,,FABERG” 
conducea fumul până la coşul principal de eva-
cuare. În fotografia alăturată (Fig. 6) este pre-
zentată platforma de rotire şi ieşirile din remize. 
Se poate observa coşul principal de evacuare a 
fumului  dar ceva mai scurt decât originalul după 
demolare şi recostrucţie în anul 1962 (Comşa, 

2012, p. 17). 
Importanţa deosebită acordată transportu-

lui pe calea ferată în Valea Jiului este redată şi 
în tabelul 2, la care trebuie să mai adăugăm şi 
căile ferate ce leagă gările Petroşani şi Lupeni, 
precum şi pe cele aparţinând S.A.R. Lupeni.  

 
La 31 octombrie 1948 este inaugurat tron-

sonul de cale ferată ce străbate defileul Jiului, 
legând localităţile  Livezeni şi Bumbeşti Jiu. 
Acest tronson realizează accesul direct în sudul 
ţării, scurtând mult din traseele transportului de 
mărfuri. Cu această ocazie zestrea depoului din 
Petroşani creşte, fiind aduse noi tipuri de loco-
motive.      

În perioada 1966-1967, sunt aduse prime-
le locomotive Diesel de la depoul din Craiova şi 
astfel încet dar sigur începe declinul bătrânelor 
locomotive cu abur. După darea în funcţiune a 
liniei electrificate Mintia – Subcetate (1970) s-a 

 

Fig.3 - Depoul Petroşani construit în anul 1870 
(Sursa: colecţia Kelemen Tiberiu)    

       Fig. 4 - Castelul de apă azi 
(Foto: Dumitru Puşcaşu)                                     

  

Fig. 5 - Depoul nou construit în anul 1912    
(Sursa: colecţia Dumitru Puşcaşu)             
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pus problema electrificării tronsonului Subcetate 
– Petroşani pentru a reduce consumul de com-
bustibil solid şi lichid, iar în 1975 acest deziderat 
a fost finalizat (Comşa, 2012, p. 44-45).  

După o uşoară decădere a activităţii des-
făşurate în cadrul depoului, din 1990 are loc o 
revigoare a activităţii acestuia. 

În 1994 în data de 15 ianuarie este organi-
zată întâlnirea pensionarilor din Depoul Pe-
troşani. Cu această ocazie participanţilor le-a 
fost oferită o excursie, pe ruta Petroşani-Lupeni 
şi retur, cu „trenul albastru” (o garnitură de epo-
că) tras de o bătrână locomotivă cu aburi 

(Comşa, 2012, p. 83). 
    Continuând această tradiţie la împlinirea 

a 100 de ani de activitate a Depoului Petroşani, o 
altă excursie de această dată pe ruta Depoul 
Petroşani – Mina Petrila – Depoul Petroşani – 
Gara Petroşani – Lupeni – Depoul Petroşani, a 
fost tractat de o locomotivă cu aburi „Trenul Re-
gal” (Fig. 8). 

Oare acest fel de divertisment nu ar aduce 
un aport benefic în activitatea turistică a Văii Jiu-
lui ? 

Cândva circula pe calea ferată îngustă o 
garnitură ce lega gara Petroşani de Valea Cerbu-

Fig. 6  - Coşul de fum şi platforma  
rotativă  

(Sursa: colecţia Ştefănescu Ioan) 

Fig. 7 - Transportul cărbunelui către angajaţii 
S.A.R. Petroşani  

(Sursa: colecţia Kelemen Tiberiu) 

                            Tabel 2  
Situaţia căilor ferate aparţinând S.A.R. Petroşani 

Nr.   Lungime Ecartament 

I Cale ferată electrică îngustă de la Mina Deak până la 
încărcătoarea Est şi depozitul de lemne. 

3200 m 630 mm 

II Linia ferată îngustă de la magazia de alimente din Pe-
troşani.Pleacă din gara Petroşani. 

534 m 630 mm 

III Linia ferată îngustă din Colonia de Jos din  Petroşani 
pentru transportarea cărbunilor pentru muncitori. 

7726 m 630 mm 

IV Linie normală laterală care se ramifică din gara Pe-
troşani spre încărcătoarea Est şi depoul cu lemne 
(depozitul de lemene) cu trei ramificaţii. 

   344 
   344 
   596 
Total 1284 m 

1435 mm 

V Linie normală laterală care se ramifică din gara Pe-
troşani la magazia de alimente. 

287 m 1435 mm 

VI Vulcan, linia laterală normală între Separţia din Vulcan 
şi gara Vulcan. 

1550 m 1435 mm 

VII Vulcan, linie îngustă din extremitatea găriipână la ma-
gazia de alimente. 

180 m 630 mm 

VIII Vulcan, linia industrială laterală între Separţia Chorin şi 
gara Vulcan. 

1690 m 1435 mm 

    Sursa:  Monografia Societăţii Anonime Române Petroşani pentru exploatarea minelor 
de cărbuni, 1925, p. 121. 
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lui de la Lonea şi care duminica transporta 
turiştii.  

La ora actuală, există iniţiativa realizării 
unui muzeu al C.F.R. în clădirile Depoului din 
Petroşani.  

Vom vedea ...  
 

 

Concluzii 
 
Din păcate, acum, o dată cu reducerea 

activităţii extractive şi închiderea unui număr de 
opt mine cărora li se vor alătura destul de cu-
rând încă trei, s-a ajuns la diminuarea semnifi-
cativă a circulaţiei pe calea ferată Petroşani – 
Simeria. Dacă luăm în considerare şi schimbări-
le intervenite ca urmare a privatizării C.F.R. pu-
tem spune ca transportul pe calea ferată din 
Valea Jiului în mod cert va fi grav afectat. Dar 
cum totul se transformă, vrem sau nu vrem, în 
istorie, peste câţiva ani vom povesti despre Va-
lea Jiului ca despre Vestul Sălbatic, citind poate 
„Poveştiri Petrilene”. 
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             Fig. 8 - Trenul Regal în Gara Petroşani - 3 decembrie 2012  
(Foto:  Tiberiu Feczko) 
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Fortul I Chitila este unul din obiectivele 
istorice, aflate pe linia de centură a Bucureștiului. 
Este un monument mai puțin cunoscut de la mar-
ginea capitalei, care reprezintă un unicat mondi-
al. A fost construit la sfârșitul secolului al XIX-lea,  
îm-

preună cu întreaga rețea de fortificații, pe care o 
deține orașul București (Fig. 1).  

Centura Bucureștiului a fost realizată înce-
pând din anul 1882, când Regele Carol I apelea-
ză la generalul și arhitectul belgian Henri Alexis 

Bri-

FORTUL I CHITILA - ÎN PERICOL 

munteanca@yahoo.com 

Dr. Anca MUNTEANU, drd. Andrei BERGHEȘ, Roxana Elena MURGOCI 

Fort I Chitila - in danger. This material has some historical aspects - geographical Fort I Chitila first 
belt of fortifications Bucharest. It has a unique status worldwide, with an experience of over 120 years, which 
may wellness.This a historical site and tourist status if exploited insofar as it has potential. Currently it is one 
alarming situation, the fact that she could be buried garbage. 

 
Key words: Fort I Chitila, fortifications of Bucharest, danger, waste 

Fig. 1 - Situarea Fortului I Chitila în cadrul întregii rețele de fortificații a Bucureștiului 
(Bergheș, 2011) 
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almont, care a fost adus în București pentru a 
creea un sistem de apărare al capitalei, ce avea 
ca scop oprirea atacurilor dinspre Rusia. Acesta 
fusese ,,arhitectul” fortificațiilor de la Liege și 
Anvers, fiind o somitate în domeniu acelor tim-
puri premergătoare primului război mondial. As-
tfel,    s-au amenajat, pe o lungime totală de 70 
km, circular în jurul centrului Bucureștiului, o 
succesiune de cazemate de apărare de dimen-
siuni diferite, 18 forturi în alternanță cu 18 bate-
rii, la distanță variabilă de 2-4 km. Acestea însă 
nu au apucat să fie folosite în scopul în care au 
fost construite, fiind depășite de evoluția tehnicii 
militare (Scafeş, Scafeş, 2008). Au rămas astfel 
fie ca și diferite unități militare, fie cu alte utilizări 
(penitenciar – cum e Fortul 13 de la Jilava), fie 
în părăsire. Din această ultimă categorie face 
parte și Fortului I de la Chitila (Fig. 1). 

În prezent, toate aceste obiective prezintă 
elemente pentru a fi declarate monumente istori-
ce și pot fi valorificate turistic. 

Statutul de unicat al Fortului I Chitila rezi-
dă din faptul că este primul obiectiv finalizat din 
centura de fortificații a Bucureștilor, ceea ce s-a 
petrecut în luna martie a anului 1893. A fost sin-
gurul fort din cele 36 construite inițial (din care 
astăzi mai sunt existente 32) pentru care s-au 
respectat planurile originale de construcție (Fig. 
1).  

Investiția financiară, care s-a făcut la acel 
moment, a fost una uriașă, pentru că atunci s-au 
realizat și liniile de centură auto și feroviară, 

pentru a înlesni construirea și accesul cu echi-
pamente și soldați. Din acestea, prin fața Fortu-
lui Chitila trece linia de centură auto, iar lateral 
nord-estic se află gara Chitila. Cândva, era lega-
tă de această gară cu o linie ferată, care trecea 
prin fața întrării în fort, pe lângă cea principală 
care se afla dincolo de drumul auto și cu care 
făcea legătura. Acum aceasta deservește Re-
matul aflat în fața intrării în fort. Pe această cale, 
se mai poate face și acum accesul preponderent 
auto, din drumul de centură (recent reamenajat). 
Astfel, de la intersecția Șoselei Chitila cu Centu-
ra, se continuă pe pod, spre vest și imediat după 
traversarea căii ferate, pe partea dreaptă, la sud 
de drum este Rematul. Imediat ce acesta se 
termină, este intersecția cu strada Cartierului 
(numită pe unele hărți Rudeni – Chiajna), un 
drum secundar, perpendicular pe centură 
(recent asfaltat), care se face spre nord, către 
cartierul Rudeni, (un fost sat) din Chitila. Se intră 
pe acesta și, în spatele Rematului se face un 
drum pe lângă gardul de pe dreapta, în timp ce 
pe stânga este șanțul exterior al fortului. Drumul 
pietruit duce până la un aliniament de plopi, 
aflați în fața intrării în fort, mărginind aleea de 
acces (Fig. 2, 3). 

Deasupra intrării se află plăcuța ce poartă 
numărul fortului și stema regală (Fig. 3). Intrarea 
se face printr-un pasaj care trece prin primul zid, 
dincolo de care se află un șanț interior. Acesta, 
în partea din spate este inundat și mlăștinos. 
Uneori, în perioadele umede, intrarea poate fi 

Fig. 2 -  Schiță cu modul de acces din Centura Bucureștiului în Fortul I Chitila  
(Bergheș, 2011) 
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parțial inundată cu apă (îngreunând accesul pe 
la intrarea principală). Acesta, deoarece se află o 
alternanța de ziduri și șanțuri de apărare, reduitul 
central, in formă de inimă, fiind apărat de cele 
două șanțuri adânci.  

Ca și structură, este un fort din tipul 1, (la 
fel ca și cel de al treilea, de la Otopeni), cu un 
traseu pentagonal. Lungimea contraescarpei 
(partea a șantului aflată la taluzul dinspre inamic) 
era de 463 de metri. Frontul anterior avea 310 
metri, iar fețele 110 metri. Cazarma garnizoanei 

se afla pe frontul principal, în camere cu o des-
chidere de 5,5 metri și o grosime a boltii de 2,5 
metri (Scafeş, Scafeş, 2008).  

Acesta are un potențial turistic aparte, prin 
faptul că este foarte bine conservat, este măreț 
prin grandoarea zidurilor și a încăperilor, e și 
ușor accesibil. De asemenea, poate fi un exem-
plu despre cum s-au construit aceste forturi, cum 
arăta o unitate militară de apărare și, ce a însem-
nat acea perioadă a regalității pentru istoria Bu-
cureștiului și nu numai. Poate fi un punct de 
atracție pentru cei pasionați de vizitarea cata-
combelor sau a monumentelor istorice vechi, 
care în alte locuri din orașele Lumii, atrag milioa-
ne de turiști. Orașul Chitila și întregul București 
turistic ar avea de câștigat dacă acest potențial 
ar fi valorificat. Și pentru că este în stare bună, 
singura investiție care ar trebui făcută ar fi inclu-
derea pe hărțile și ghidurile cu obiective turistice 
pentru a putea fi promovat. Poate fi vizitat fără 
amenajări speciale, doar un pod la intrare 
(pentru perioadele umede), cu o sursă de lumi-
nă, curățat, păzit – pentru a fi protejat, să nu mai 
existe posibilitatea aruncării de deșeuri și a pre-
venti evntuale distrugeri. 

De asemenea, spațiul verde care se dez-
votă de jur împrejur, care a crescut timp de 120 

de ani peste, camuflând natural fortul, reprezintă 
o sursă de specii biogeografice, adaptate la 
această construcție, modul în care a reușit să se 
păstreze această construcție, pot fi subiecte care 
să fie aprofundate pe viitor. Acesta e un loc de 
reapropiere de natură, combinată cu istoria, care 
poate atrage turiștii ce vor să evadeze din spațiul 
urban. 

În prezent Fortul Chitila este abandonat, 
doar galeriile din partea vestică (din spatele re-
duitului) sunt folosite ca depozit de către o firmă 

privată.  
Din păcate însă, tocmai prin faptul că este ușor 
accesibil, la începutul anului 2014, în partea de 
intrare, a început să fie tot mai mult folosit ca 

depozit de deșeuri și sa fie tot mai plin de gunoa-
iele bucureștenilor, aduse abuziv. În luna mai 

2014, a crescut deranjant de mult cantitatea de 
moloz, ce riscă să blocheze intrarea principală în 
fort, care acum se face doar escaladând aceste 
movile. În fotografiile care însoțesc acest materi-

al se poate vedea situația din anii 2010, când 
acea porțiune respectivă din fort încă era curată 
și cea de acum (cu detalii legate de unde ar pu-
tea să provină) (Fig. 3-6). De aceea, pe această 
cale, dorim să tragem un semnal de alarmă asu-
pra acestui aspect. În ciuda faptului că obiectivul 
militar s-a păstrat foarte bine preț de 120 de ani, 

construcţie unicat în România, după ce a fost 
îngropat în uitare, în timpul comunismului, acum 

riscă să fie îngropat tot mai mult în gunoaiele 
celor care nu conștientizează ce valoare istorică 
se află acolo. Includerea fortului pe lista de mo-
numente istorice și a obiectivelor turistice, ar pu-
tea să ajute la protejarea, conservarea și promo-
vare lui în continuare, așa cum ar merita să se 

întâmple cu întreaga Centură de Fortificații.  
 

Fig. 3 - Aleea de acces spre intrarea în fort și în detaliu este plăcuța cu denumirea fortului și 
stema regală, aflate deasupra intrării  

(Foto: Anca Munteanu, octombrie 2010) 
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Concluzii 

 
Fortul I Chitila prezintă un important po-

tențial pentru a putea fi valorificat turistic, la fel 
ca și întreaga Centură de fortificații a București-
ului. Aceste obiective sunt însă în pericol de a fi 

îngropate de indiferență. De aceea, este nece-
sară intervenția autorităților competente. 

Acesta material este parte a proiectului 
Bucureștiul de lângă noi - Bucureștiul 
pierdut în spatele blocurilor care își propune 
punerea în evidență a unor locuri bucureștene, 
uitate de timp, care au existat și din care se păs-

Fig. 4 - Pentru comparație cum se găsea aceeași alee în luna mai 2014, cu detalii legate de  
posibila proveniență a acestor deșeuri  

(Foto. Anca Munteanu, mai 2014) 

Fig.5 - Galeriile din interiorul fortului și șanțul de la intrare curate  
(Foto: Anca Munteanu, octombrie 2010) 
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trează fragmente și care au avut și mai au și azi 
importanță care poate să fie valorificată, precum 
și o invitație de a pătrunde dincolo de zidurile 
Fortului I Chitila. 
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Fig. 6 - Comparație cu molozul adus și depus în șanțul de la intrare și în galerie de acces  
(Foto: Anca Munteanu, mai 2014)  
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Instituțiile de învățământ superior au con-
tribuit dintotdeauna la dezvoltarea socială și cul-
turală a mediului de inserție în care își desfășoa-
ră activitatea, fiind în același timp influențate de 
condițiile teritoriale în care sunt amplasate. În 
acest sens, Russo et al. (2007) argumentează 
că între universități - ca instituții care generează 
cunoașterea - și mediul lor de inserție există o 
relație bidirecțională: "Producția de cunoștințe 
este un proces inerent local, hrănindu-se cu idi-
osincrazii teritoriale (Castells 1996), cum ar fi:  
condițiile de cultură și creativitate locală, structu-
rile sociale și politice, traiectoriile de dezvoltare 
economică, regimul accesului la tehnologie, ac-
cesibilitatea fizică versus cea virtuală, precum și 
calitatea și stilul de educație. La rândul său, pro-
ducția de cunoștințe contribuie la dezvoltarea 
locurilor care găzduiesc astfel de procese, în 
măsura în care acestea devin înrădăcinate în 
structura intereselor locale" (Russo et al. 2007: 
199). 

În ultimii 25 de ani însă (Uyarra 2010: 
1227), odată cu apariția și dezvoltarea societății 
bazate pe cunoaștere, în care aceasta din urmă 
este un produs, iar universitățile sunt supuse 
unor transformări profunde, se consideră a fi de 
o importanţă crucială ca sectoarele intensiv in-
formatizate și sistemele economice bazate pe 
cunoaștere să dezvolte o relație solidă și strate-
gică cu sectorul învățământului superior (Russo 
et al. 2007: 200). Așa după cum arată Breznitz 

și Feldman (2010), în toată această perioadă, 
universitățile au început să joace un rol central 
în dezvoltarea economiilor regionale și naționa-
le, prin concentrarea pe rezultatele cercetării 
academice Breznitz și Feldman 2010: 140-141, 
citându-i pe Etzkowitz și Leydesdorff 1997; God-
darrd și Chatterton 1999). 

Totodată, în contextul schimbărilor apăru-
te în orientarea strategiilor regionale, în capaci-
tatea instituțională regională și în dezvoltarea 
endogenă începând cu anii 1980, regiunile ree-
xaminează din ce în ce mai mult rolul universită-
ților ca actori în procesul elaborării strategiilor de 
dezvoltare la nivel local și, în unele cazuri, în 
promovarea investițiilor din exterior, pornind de 
la premisa că universitățile pot genera output-uri 
care să aducă plus-valoare procesului de dez-
voltare, fie că este vorba de resursele deficitare 
de forță de muncă calificată, tehnologie sau ma-
nagementul dezvoltării. În paralel, schimbările 
survenite în modul de administrare a intereselor 
de dezvoltare a regiunilor se transpun în noi 
oportunități pentru universități de a se implica în 
planificarea și guvernarea regiunilor lor, în mo-
duri care nu au fost niciodată atât de transpa-
rente (Charles 2003: 7-8). 

Prezentul articol își propune o trecere în 
revistă a aspectelor referitoare la relația dintre 
universitate și mediul său de inserție, din            
perspectiva transformărilor” pe care le generea-
ză în peisajul urban în mod direct, cât și a celor 

UNIVERSITATEA ȘI MEDIUL DE INSERȚIE. PROGRESE ÎN  
CUNOAȘTEREA RELAȚIEI DINTRE CELE DOUĂ ENTITĂȚI  

Drd.  Ionela Corina CHIRILEASA (DEDIȚĂ)  

corinachiri@yahoo.com 

The University and the Insertion Environment. Progress in the Knowledge of the Relationship  
between the Two Entities. In the context of knowledge-based information society, universities are                    
increasingly recognized as having a key role to play in the regional development process (Charles 2006: 117, 
citing on Goddard et al. 1994; Keane and Allison 1999; Chatterton and Goddard 2000), as they have been 
considered active participants in building the regional competitive advantage (Chatterton and Goddard 2000: 
479). Although most of the authors recognize that the primary mission of the universities remains teaching and 
research, in recent years the emphasis is on adapting these two roles to the particular needs of the regions. 
The subject of the 'third role' of the universities is increasingly brought up through the idea that higher                    
education institutions contribute to the  development of human capital and to regional innovation, they put their 
imprint on the local community and they participate in regional leadership, contributing to the development of 
the insertion environment. 
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generate la nivel regional, prin efectele de tip 
”spillovers”, așa după cum apare prezentat în 
literatura de specialitate. Accentul cade pe noua 
abordare a rolului universității din perspectiva 
celei de ”a treia funcții” a universității, generată 
de apariția societății informaționale, în care insti-
tuțiile de învățământ superior reprezintă unul 
dintre principalele „motoare” ale inovării, fiind 
considerate în acest context elementele care pot 
face diferența între progres și, implicit, succes 
regional și stagnare. 

 
Rolul universităților în dezvoltarea mediului 

de inserție 
 

Evoluția relației dintre universitate și mediul de 
inserție.  

 
În mod tradițional, universitățile au îndepli-

nit pentru o lungă perioadă de timp două funcții 
principale, de predare și de cercetare. După cum 
arată Chatterton și Goddard (2000: 484), o func-
ție de bază a instituțiilor de învățământ superior a 
fost aceea de a educa, prin diseminarea cunoș-
tințelor lor de bază. În timp ce această funcție de 
predare a fost inițial oferită pentru o elită naționa-
lă de politicieni, industriași, clerici și funcționari 
publici, în secolul 20, accesul a fost continuu 
extins la grupuri mult mai mari. În ciuda acestei 
extinderi a accesului, dezvoltarea funcției didacti-
ce în cadrul instituțiilor de învățământ superior nu 
a fost influențată de nevoile regionale, având în 
vedere faptul că cele mai multe universități încă 
recrutează și oferă absolvenți din/pentru piețele 
naționale și internaționale. Odată cu debutul pri-
mei revoluții academice din secolul al 19-lea, 
cercetarea a fost transformată într-o a doua func-
ție universitară, în plus față de misiunea tradițio-
nală de predare (Etzkowitz 2003: 110). Însă, iniți-
al cercetarea în cadrul instituțiilor de învățământ 
superior, în special în sectorul universitar, a sub-
liniat în mod tradițional producția de cunoștințe 
”de bază" pentru comunitatea academică (inter)
națională și a neglijat aplicarea cunoștințelor la 
nivelul comunității locale/regionale (Chatterton și 
Goddard 2000: 488).  

La sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 
1990, dezvoltarea economiei bazate pe cunoaș-
tere, în care cunoașterea este un produs, a con-
dus la un sprijin tot mai mare al contribuției uni-
versităților la dezvoltarea economică și socială, 
prin concentrarea pe rezultatele cercetării acade-
mice (Breznitz et al. 2010: 142, citându-i pe Et-
zkowitz și Leydesdorff 1997; Goddarrd și Chat-
terton 1999). Acesta este momentul în care cea 
de a doua revoluție academică, despre care vor-
bește Etzkowitz în 2003, a transformat universi-
tatea într-o instituție de dezvoltare a predării, a 
cercetării și cu obiective economice.  

În acest nou context, s-au dezvoltat con-
cepte precum ”a treia sarcină", "a treia misiune", 
"al treilea picior" sau "activități de flux ter-
țe" (Arbo și Benneworth 2007: 27), care gravitea-
ză în jurul interacțiunii universităților cu industria 
regională și cu societatea. Încercând să surprin-
dă complexitatea relațiilor dintre cele trei entități 
menționate anterior, impuse de acest nou rol, 
oamenii de știință au apelat la o serie de metafo-
re sugestive în acest sens. O sinteză a acestor 
”expresii”, care au în vedere relația dintre învăță-
mântul superior și dezvoltarea regională, este 
realizată de Arbo și Benneworth (2007). Pentru 
început, sunt folosite metafore care au la bază 
mașinile: învățământul superior se comportă ca 
un "motor", "centru de putere", "șofer", 
"generator de curent continuu", "amplificator", 
"accelerator" sau "pârghie" pentru creșterea eco-
nomică și prosperitatea regională. O altă catego-
rie de metafore este cea biologică: învățământul 
superior reprezintă o "seră", "pepinieră", "teren 
fertil", "loc de reproducere", "catalizator" sau 
"fermentator" pentru dezvoltarea regională. 
Acesta este locul pentru inovare și revigorare. În 
acest sens, Etzkowitz definește în 2008 universi-
tatea ca fiind ”un incubator natural, furnizând 
structuri de sprijin pentru profesori și studenți, 
pentru a iniția noi proiecte: intelectuale, comerci-
ale și comune. Universitatea este, de asemenea, 
o potențială pepinieră de noi domenii științifice 
interdisciplinare și de noi sectoare industriale, 
fiecare contribuind la îmbunătățirea celorlal-
te” (Etzkowitz 2003: 112). Al treilea set de meta-
fore este centrat pe rețele: învățământul superior 
reprezintă un "nod", "hub", "cap de pod", 
"mediator", "unitate de cuplare", "punct de trans-
fer", "centru de transmisie", etc. Aici sunt accen-
tuate accesul la informații și cunoștințe, precum 
și difuzarea acestora. Ultimul tip este metafora 
timp, care sugerează că instituțiile de învățământ 
superior preiau conducerea într-un proces de 
transformare. Această ultimă  
categorie anunță și simbolizează o nouă eră. 
Sunt folosiți termeni ca "vârful de lance", 
"avangarda", "far" și "indicator" (Arbo și Benne-
worth 2007: 9).                                                                                    

O serie de autori (Keane și Allison 1999, 
Chatterton și Goddard 2000, Gunasekara 2005, 
Arbo și Benneworth 2007, Uyarra 2010, Trippl 
2012) și rapoarte (OECD 1997, 2007, 2011) au 
analizat, din diferite perspective, relația care se 
stabilește între Universitate și mediul său de in-
serție (oraș/regiune), modul în care aceste două 
componente se influențează reciproc, precum și 
impactul pe care o universitate îl poate avea asu-
pra unui anumit teritoriu.  

Sintetizând aceste puncte de vedere, se 
poate observa o evoluție a relației dintre cele 
două entități (Universitate - mediu de inserție). 
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Inițial, cea de a treia funcție a universităților 
avea o conotație predominant economică, aces-
te instituții propunându-și să valorifice, prin co-
mercializare, rezultatele cercetării științifice. A 
apărut și s-a dezvoltat în acest context concep-
tul de ”universitate antreprenorială” (Etzkowitz  
1983, Clark 1998, Etzkowitz et al. 2000), care, 
după cum arată Trippl et al. (2012), este proba-
bil cel mai cunoscut dintre rolurile și funcțiile în 
schimbare ale instituțiilor de învățământ superi-
or. Clark arată (2001: 13) că în acest nou rol 
universitățile sunt considerate că se confruntă 
cu o schimbare care poate fi valorificată prin 
autonomie economică și prin transferul de cu-
noștințe în industrie. În cadrul universității antre-
prenoriale, activitățile sunt realizate prin exploa-
tarea comercială a cunoștințelor universitare, 
printr-o varietate de forme, cum ar fi spin-off-
urile, brevetele și acordarea licențelor (Trippl et 
al. 2012: 4, citându-i pe Grimaldi et al. 2011).  

Având la bază principiile universității an-
treprenoriale, Etzkowitz și Leydesdorff au elabo-
rat în anul 1995 un model pe care l-au îmbună-
tățit ulterior (în anii 1997, respectiv 2000): Mode-
lul triplului helix. Prin acest model, autorii au ac-
centuat rolul universităților în economiile regio-
nale, anticipând relațiile complexe dintre univer-
sitate, industrie și administrație, care au implicat 
multiplicarea resurselor și a proiectelor  formării 
de capital, cum ar fi dezvoltarea parcurilor științi-
fice și formarea firmelor (Gunasekara 2006: 102
-103). 

O nouă etapă de evoluție a relațiilor dintre 
universitate și mediul său de inserție o reprezin-
tă apariția abordării acestei relații din perspecti-
va Sistemelor regionale de inovare. Această 
abordare, deși are în prim plan tot dimensiunea 
economică a dezvoltării teritoriale, în contrast cu 
modelul universității antreprenoriale, nu se con-
centrează numai asupra activităților de comerci-
alizare, ci ia în considerare un set mult mai larg 
de mecanisme ale transferului de cunoștințe. 
Acestea includ contracte de cercetare, consul-
tanță, și colaborările formale dintre cercetare și 
dezvoltare, precum și formele de transmitere a 
cunoștințelor, care nu implică compensații finan-
ciare pentru universități. Abordarea din perspec-
tiva Sistemelor regionale de inovare consideră 
că universitățile au un rol fundamental în proce-
sul de învățare interactivă, reprezentând actori 
importanți în interdependențele realizate în ca-
drul sistemelor regionale de inovare în cadrul 
cărora se generează inovarea (Trippl et al. 
2012: 5-6, citându-i pe Cooke et al. 2004, Ashe-
im și Gertler 2005). 

Cel mai recent concept care analizează 
relația care se stabilește între universitate și me-
diul său de inserție este cel de universitate cen-

trată pe teritoriu (”engaged university”). Acesta 
este un concept introdus pentru înțelegerea 
adaptării funcțiilor universitare la nevoile regio-
nale (OECD 1997, 2007, 2011, Keane & Allison 
1999, Chatterton și Goddard 2000; Gunasekara 
2006, Uyarra 2010). E. Uyarra (2010: 1238) de-
finește această categorie de universități ca fiind 
”elemente "animatoare" ale dezvoltării regionale, 
integrând în misiunea lor un puternic accent re-
gional, care implică coaliții largi, formate din 
diferiți actori. Mai mult decât faptul că iau în con-
siderare procesele de transfer de cunoștințe și 
strategiile de valorificare ale cercetării universi-
tare în vederea dezvoltării regionale, accentul se 
pune pe "nevoile regionale" și pe răspunsurile 
de adaptare ale universităților. Acestea includ 
contribuția învățământului superior la dezvol-
tarea socială, culturală și a mediului încon-
jurător, prin intermediul participării formale și 
informale și prin reprezentarea externă în cali-
tate de actori instituționali în rețele regionale de 
învățare, inovare și guvernare (Boucher et al. 
2003: 889).  

În noua perspectivă, este de așteptat ca 
învățământul superior să preia conducerea pen-
tru a  rearanja structurile, astfel încât să poate fi 
facilitate spiritul antreprenorial, nodurile tehnolo-
gice și interactive de învățare și să fie implicate 
funcțiilor lor de bază (Arbo și Benneworth 2007: 
27). Într-o societate bazată pe cunoaștere, 
universitățile poartă responsabilitate nu doar 
pentru generarea și menținerea știintei de bază: 
ele sunt, de asemenea, antrenate în explicarea, 
transmiterea și aplicarea noilor cunoștințe. 
(Declarația de la București 2004: 1). 

 
Influența rolurilor universității asupra mediului de 

inserție 
 
În contextul dezvoltării noului rol, universi-

tățile sunt privite ca actori într-un sistem regional 
de inovare, care contribuie la generarea de cu-
noaștere și la consolidarea interacțiunilor regio-
nale. Este de așteptat ca aceste instituții să-și 
îndeplinească misiunile lor tradiționale (de pre-
dare și de cercetare) și în plus să întreprindă 
cea de a treia funcție sau misiune care să reflec-
te contribuțiile multiple (cele economice, sociale 
și culturale) în societate. (Trippl et al. 2012: 3). 
Urmărind să evidențieze complexitatea acestui 
nou rol, autori consacrați în literatura de specia-
litate (Boucher et al., Uyarra, Breznitz și Fel-
dman, Chatterton și Goddard, Trippl et al., 
Fernández-Esquinas și Pinto, Drucker, Goldste-
in, Arbo și Benneworth, Russo, Leo van den 
Berg, Lavanga, Etzkowitz, Chatterton și God-
dard, Allison și Eversole, Gunasekara, Goldste-
in, Renault, Harris) și rapoarte (OECD 2007, 
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2011) l-au sintetizat sub diferite forme.  
Deși majoritatea autorilor recunosc că mi-

siunea principală a universităților rămâne în con-
tinuare cea de predare și de cercetare, în ultima 
perioadă accentul cade pe adaptarea acestor 
două roluri la nevoile particulare ale regiunilor; în 
acest sens se urmărește adaptarea funcției di-
dactice în vederea formării resurselor umane 
calificate pentru regiune, respectiv exploatarea 
comercială a rezultatelor cercetării universitare. 
De asemenea, o importanță tot mai mare se 
acordă rolului deținut de universități în dezvolta-
rea comunităților locale, evidențiindu-se faptul că 
angajamentul teritorial al universităților este be-
nefic atât pentru instituțiile de învățământ superi-
or, cât și pentru comunitate.  

În același timp, se pare că dezvoltarea 
regională și organizațiile de promovare au înțeles 
că universitățile reprezintă actorii teritoriali cei 
mai dinamici și eficienți, capabili să transforme 
învinșii în învingători (Ianoș 2010: 16). Din acest 
motiv, se orientează din ce în ce mai mult spre 
instituțiile de învățământ superior, pentru a le 
furniza leadership, analize, resurse și credibilita-
te, contribuind în acest fel la aspectele mai puțin 
tangibile ale procesului de dezvoltare, prin con-

struirea de rețele sociale, care leagă actorii-cheie 
în comunitatea locală și susțin în mod inteligent 
aceste rețele (Chatterton și Goddard 2000: 490). 

Direcția principală către care converg ma-
joritatea acestor noi atribute ale universităților 
este aceea de ”entitate economică” (Boucher et 
al. 2003), întrucât, așa după cum arată Raportul 
OECD 2011, acestea pot fi instituții de ancorare 
în economiile locale, în calitate de angajatori ma-
jori într-o gamă largă de ocupații, cumpărători de 
bunuri și servicii locale și instituții care contribuie 
la viața culturală și a mediului construit din orașe 
(OECD 2011: 1).  

Figura 1 evidențiază principalele funcții 
prin intermediul cărora universitățile își îndepli-
nesc noile roluri și își pun astfel amprenta asupra 
dezvoltării mediului de inserție, așa după cum 
apare în literatura de specialitate. 

 
Formarea capitalului uman  

 
Formarea capitalului uman reprezintă, așa 

după cum arată Breznitz și Feldman (2010), mi-
siunea principală a universităților. Fiind situate la 
capătul unui ”lanț de aprovizionare cu educație”, 
care produce oameni educați pentru regiune, 

Fig.1 - Rolul universităților în dezvoltarea mediului de inserție 
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instituțiile de învățământ superior pot localiza 
procesul de învățare prin extragerea caracteristi-
cilor specifice ale unei regiuni, pentru a ajuta 
procesul de învățare și de predare. Crearea de 
specialiști și cursurile orientate la nivel regional, 
bazate pe caracteristicile regiunii, pot oferi insti-
tuțiilor de învățământ superior un avantaj com-
petitiv în recrutarea studenților din bazinele nați-
onale și internaționale. O astfel de predare se 
bazează de multe ori pe reprezentanții industriei 
locale pentru a adăuga experiență practică pro-
cesului de predare. Mai mult decât atât, proiec-
tele și bineînțeles activitățile practice, în special 
la nivel post-universitar, pot fi întreprinse în cola-
borare cu partenerii regionali și pot fi axate pe 
problemele regionale (Chatterton și Goddard 
2000: 484-486). 

De asemenea, universitățile pot acționa 
ca un magnet pentru a atrage, a forma și a reți-
ne studenții talentați și personalul din alte părți 
ale țării și chiar de mai departe, modelându-i în 
absolvenți care dețin cunoștințele necesare fir-
melor existente la nivel local (Boucher et al. 
2003: 889). În plus, prin predarea lor la nivel 
universitar și postuniversitar, universitățile au 
potențialul de a adăuga plus-valoare capitalului 
uman, prin intermediul recrutării absolvenților în 
afacerile existente la nivel regional, eventual, în 
urma stagiilor de practică ale studenților. Mai 
precis, absolvenții pot reprezenta poarta de ac-
ces sau de conectivitate prin intermediul căreia 
se realizează schimbul de cunoștințe între cer-
cetători și mediul de afaceri existent la nivel re-
gional (OECD 2011: 2)  

Prin creșterea nivelului mediu de educație 
al capitalului uman la nivel regional, Universita-
tea crește productivitatea muncii în întreaga sa 
zonă de influență. Acest lucru se datorează fap-
tului că deprinderile forței de muncă vor influen-
ța tehnologia utilizată, crescând astfel indirect 
eficiența întregii forțe de muncă (Bluestone 
1993). În plus, capitalul uman poate avea, de 
asemenea, efect asupra deciziilor de localizare 
a afacerilor. Existența unei universități genera-
toare de forță de muncă calificată poate atrage 
firmele existente din alte locuri și poate duce, de 
asemenea, la o creștere a ratelor noi de formare 
a firmelor locale (Felsenstein 1996: 1568). De 
asemenea, universitățile pot fi jucători importanți 
în politica de planificare a resurselor umane, 
atunci când își orientează studenții și specialiștii 
spre sectoarele economice care au nevoie să-și 
îmbunătățească competitivitatea, sau către com-
paniile noi cu potențial de a înlocui sectoarele 
productive vechi sau de a crea noi centre de 
afaceri (Fernández-Esquinas și Pinto 2011: 7). 
Partea negativă a acestui proces o reprezintă 
faptul că acest efect total va fi resimțit doar dacă 

studenții atrași să studieze la Universitate vor 
rămâne în zonă după terminarea studiilor. În 
cazul în care universitatea funcționează ca un 
“depozit” pentru studenții (locali și nelocali) care 
intră și ies din zonă, atunci apare un cost de 
oportunitate care este egal cu pierderile de veni-
turi din perioada în care studenții locali și-au 
desfășurat studiile(Felsenstein 1996: 1570). 

Prezența unei universități are adesea un 
impact puternic asupra dinamicii populației 
orașului în care se află, în special în cazul 
orașelor mijlocii. Structura demografică a unei 
universități mari include un număr disproporțio-
nat de persoane mai tinere cu un nivel relativ 
ridicat de educație. Populația Universității tinde, 
de asemenea, să aibă origini diversificate din 
punct de vedere cultural și geografic. În plus, 
această populație se caracterizează printr-o în-
clinație mai mare în ceea ce privește mobilitatea 
spațială și mobilitatea socială între clase. În ge-
neral, se consideră că beneficiile educației și 
mobilității sociale sunt importante în măsura în 
care învățământul superior contribuie la rate mai 
mari ale antreprenoriatului și la crearea unei 
valori adăugate mai mari a locurilor de muncă 
cu condiții de muncă mai bune, care, la rândul 
lor, pot oferi o bază de impozitare mai gene-
roasă pentru bugetele locale (Fernández-
Esquinas și Pinto 2011: 7). 

 
Dezvoltarea comunitară 

 
Contribuțiile pe care instituțiile de învăță-

mânt superior le aduc societății civile - prin di-
versele activități în care este implicat personalul 
său (de exemplu, în mass-media, politică, arte, 
organisme guvernamentale, consiliere, analize 
socio-economice, precum și analize tehnologi-
ce), prin furnizarea educației pentru adulți, a 
cursurilor de seară, prin facilitarea accesului la 
biblioteci, teatre, muzee, prin acțiunile de volun-
tariat, care folosesc drept protagoniști populația 
de studenți, și prin prelegeri publice, sunt 
“reunite” și recunoscute ca rolul universităților în 
dezvoltarea serviciilor comunitare, alături de 
predare și de cercetare. Poate mai mult decât 
celelalte roluri, acest rol de serviciu comunitar 
conectează instituțiile de învățământ superior cu 
regiunea de inserție și accentuează funcția soci-
ală, culturală, respectiv de dezvoltare a mediului 
ambiental al universităților (Chatterton și God-
dard 2000: 489-490). 

Din perspectiva instituției de învățământ 
superior, angajamentul regional este un semn 
exterior și vizibil al celei de-a treia sarcini sau a 
rolului de serviciu public al învățământului supe-
rior, prin care instituția poate demonstra contri-
buția la societatea civilă. Prin aceste eforturi, 
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instituțiile de învățământ superior sunt în măsură 
să furnizeze dovezi concrete ale plusului de va-
loare pe care învățământul superior și cercetarea 
le adaugă ca urmare a investițiilor publice între-
prinse. Din perspectiva orașului și a regiunii, ins-
tituțiile de învățământ superior, în special în 
statele puternic centralizate, pot reprezenta en-
tități locale cheie, capabile să aducă împreună la 
nivel teritorial diferitele interese naționale din 
știință și tehnologie, performanță industrială, 
educație și competențe, sănătate, incluziune so-
cială și cultură. Instituțiile de învățământ superior 
sunt din ce în ce mai ”angajate” cu orașele și 
regiunile în care acestea sunt situate. În același 
timp, aceste comunități își propun să mobilizeze 
învățământul superior, pentru a sprijini dezvol-
tarea economică, socială și culturală. Partene-
riatele se dezvoltă tot mai mult, având la bază 
interese comune (OECD 2007: 29). 

Universitatea își pune amprenta în mod 
deosebit asupra comunității care o găzduiește și 
prin volumul de investiții în capitalul fizic al medi-
ului ambiental: construirea și întreținerea clădiri-
lor, laboratoarelor, parcurilor de cercetare, pre-
cum și a altor tipuri de facilități adiționale, împre-
ună cu transportul asociat și cu alte tipuri de in-
frastructură (Drucker, Goldstein 2006: 23). 
Fernández-Esquinas și Pinto (2011), arată că 
universitatea a exercitat în mod tradițional un 
farmec aparte și un element de atracție pentru 
populație, deoarece generează o infrastructură 
care adesea este unică și dificil de construit de 
către alte organizații. În această categorie, pot fi 
incluse următoarele aspecte: 

- gentrificarea arealelor aflate în declin, 
prin organizarea și îmbunătățirea ariilor urbane 
în care campusurile universitare sunt situate, 
cum ar fi de exemplu: grădinile, intersecțiile, căile 
de acces împreună cu infrastructura necesară 
tehnologiilor informației, construcția noilor clădiri 
și căi de acces, modernizarea clădirilor vechi 
(cum ar fi clădirile industriale și depozitele milita-
re) și transformarea acestora în infrastructură 
universitară; 

- oferirea facilităților culturale și sportive: 
infrastructura creată pentru studenți și cercetători  
poate fi utilizată pentru oferirea de servicii comu-
nității locale, în special cea de tipul spitalelor, 
facilităților sportive, bibliotecilor și telecomunicați-
ilor, care sunt dificil de construit și de întreținut 
atunci când sunt utilizate de comunități mici; 
atunci când orașele ating un nivel înalt de dez-
voltare economică și socială, aceste facilități cul-
turale și sportive pot reprezenta factori de atrac-
ție pentru ca noi grupuri de locuitori să se mute 
în zonă; 

- oferirea infrastructurii și a “spațiilor nece-
sare cunoașterii”, de tipul parcurilor științifice sau  

tehnologice, accesului la infrastructura cunoaște-
rii;  

- universitățile preiau rolul de agenți ai pla-
nificării și dezvoltării urbane, contribuind la dez-
voltarea facilităților urbane, în special atunci 
când infrastructura este localizată în locații cri-
tice, care ajută la schimbarea dinamicii sociale și 
demografice a ariilor în declin și indirect la 
creșterea valorii proprietăților din aceste zone 
(Fernández-Esquinas și Pinto 2011: 5-6). 

 
Inovare Regională  

 
Universitățile, prin funcția de cercetare, 

reprezintă o sursă fundamentală de cunoștințe, 
dar și o sursă de tehnologie relevantă pentru 
industrie în economiile moderne bazate pe cu-
noaștere, îndeplinind din acest punct de vedere 
rolul de producători de cunoștințe” (Youtie și 
Shapir 2008, Uyarra, 2010). În sens tradițional, 
așa după cum arată Youtie și Shapir (2008), 
aceste “fabrici de cunoștințe” transformau input-
rile (de exemplu, studenții și sursele de finanțare 
aferente cercetării) în output-uri (potențiali an-
gajați și lucrări de cercetare), printr-un proces 
similar liniei de asamblare (Youtie și Shapir 
2008: 1189). Ca o recunoaștere a acestui fapt, 
începând cu anii 1970, guvernele din întreaga 
lume industrializată au lansat numeroase iniția-
tive pentru a conecta mai îndeaproape univer-
sitățile cu inovarea industrială. Multe dintre 
aceste inițiative vizează să stimuleze dezvoltarea 
economică locală bazată pe cercetarea universi-
tară, prin crearea, de exemplu, a "parcurilor 
științifice" situate în apropierea campusurilor uni-
versitare, prin sprijinirea dezvoltării 
"incubatoarelor de afaceri" sau prin finanțarea 
din fonduri publice a ințiativelor care au în vedere 
demararea afacerilor, precum și organizarea al-
tor forme de "instituții de corelare", pentru a co-
necta universitățile cu inovarea industrială 
(Mowery și Sampat 2005: 1). În acest fel, univer-
sitățile devin mai adânc integrate în cadrul unor 
sisteme, care doresc să promoveze în mod activ 
interacțiunile și efectele de contagiune, pentru a 
conecta cercetarea cu aplicarea și comerciali-
zarea cunoștințelor și pentru a prelua rolul de 
catalizator și animator al dezvoltării economice și 
sociale (Youtie și Shapir 2008: 1189). 

Având la bază aceste considerente, în 
literatura de specialitate s-a dezvoltat conceptul 
de sistem regional de inovare (RIS), care consi-
deră că universitățile au un rol fundamental în 
procesul de învățare interactivă și că reprezintă 
actori importanți în interdependențele realizate în 
cadrul sistemelor regionale de inovare în cadrul 
cărora se generează inovarea. Acest concept 
consideră că inovarea reprezintă un proces co-
lectiv de învățare regional în curs de dezvoltare, 
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rezultat din interacțiunile dintre două subsisteme 
regionale de generare și de exploatare a cu-
noștințelor. Universitățile sunt parte a sistemului 
de generare a cunoașterii, relațiile acestora cu 
regiunea fiind sistemice și multiple, bazându-se 
pe un set de mecanisme care includ, de exem-
plu, interacțiunile cu firmele și alte instituții lo-
cale, realizate prin intermediul contractelor de 
cercetare, consultanței, colaborărilor formale 
dintre cercetare și dezvoltare, precum și formele 
de transmitere a cunoștințelor, care nu implică 
compensații financiare pentru universități; de  
asemenea, universitățile sunt parte a contextului 
instituțional regional caracterizat prin cultură, 
norme, încredere și modele de interacțiune sta-
bilite (Trippl et al. 2012: 5, Allison and Eversole 
2008).  

Un concept cheie al sistemului regional 
de inovare îl reprezintă “transferul de cunoștin-
țe”, acesta putând fi asimilat cu probabil cel mai 
cunoscut dintre rolurile și funcțiile în schimbare 
ale instituțiilor de învățământ superior: universi-
tatea antreprenorială (Etzkowitz 1983, Clark 
1998, Etzkowitz et al. 2000). Din această per-
spectivă, universitățile sunt considerate că se 
confruntă cu o schimbare care poate fi valorifi-
cată prin autonomie economică și prin transferul 
de cunoștințe în industrie (Clark 2001), acest rol 
rezultând ca un răspuns al capacităților acade-
mice la cerințele pieței în schimbare. Activitățile 
sunt realizate prin exploatarea comercială a cu-
noștințelor universitare printr-o varietate de for-
me, cum ar fi spin-off-uri, brevetele și acordarea 
licențelor (Grimaldi et al. 2011). Acestea sunt 
adesea legate de crearea de noi stimulente și 
recompense pentru transferul de tehnologie prin 
intermediul cadrelor universitare și de creșterea 
finanțării industriale (Trippl 2012: 4, citându-i pe 
Geuna și Muscio 2009; Perkman et al. 2011). 
Destinatarii activităților de transfer tehnologic 
tind să fie întreprinderile, organizațiile civice non
-profit, agențiile guvernamentale sau cetățeni 
individuali, mai mult decât studenți sau angajați 
(Drucker și Goldstein 2006: 23). Transferul de 
cunoștințe poate fi direct prin acordarea de li-
cențe sau poate fi mai puțin direct, prin partene-
riate cu firme locale, prin consultanță sau pur și 
simplu ca un rezultat al unor relații informale 
(Breznitz și Feldman 2010: 140-141). 

Asociația Managerilor Universităților 
Tehnologice arată, în 2005, importanța transfe-
rului de tehnologie: “Transferul academic de 
tehnologie - acordarea licențelor de inovații de 
către universități, spitale universitare, institutele 
de cercetare și de brevetele de management - 
contribuie cu miliarde de dolari la economia Sta-
telor Unite și sprijină sute de mii de locuri de 
muncă. Aceasta stă la baza creării de noi între-

prinderi, de noi industrii și deschiderii de noi 
piețe. Cel mai important aspect îl constituie fap-
tul că transferul de tehnologie de la universități 
la sectorul comercial a dus la apariția de noi pro-
duse și servicii care îmbunătățesc calitatea vieții 
noastre” (Association of University Technology 
Managers 2005). 

 
Leadership Regional 

 
Leadershipul regional se referă la capaci-

tatea universității și a angajaților săi de a servi 
regiunea prin participarea directă la comitetele 
locale și în ”board”, de a furniza resursele tehni-
ce și suport, precum și de a exercita o autoritate 
morală, și, în unele cazuri, influența politică pen-
tru a ajuta la stabilirea unui consens și la rezol-
varea conflictelor (Drucker și Goldstein 2006: 
23). De asemenea, elaborarea politicilor este 
unul dintre rolurile cele mai comune pentru uni-
versități, prin care acestea sunt parte activă a 
leadershipului regional și care are în vedere pro-
movarea dezvoltării economice, datorită naturii 
lor  variate și a gamei de experți care lucrează 
în aceste diverse domenii de specialitate. Multe 
cadre didactice sunt implicate în mod individual 
în cercetarea și elaborarea de politici. Prin ur-
mare, nu este surprinzător faptul că unele uni-
versități aleg să formeze grupuri de lucru care 
să îmbunătățească situația economică a comu-
nității locale prin intermediul unor decizii politice. 
Mai mult decât atât, multe universități se află 
acum în situația de a fi cel mai important anga-
jator al regiunii de inserție, ceea ce înseamnă că 
au un interes direct în a fi implicate în dezvol-
tarea de politici locale și naționale, atât prin par-
ticiparea în cadrul unor proiecte de cercetare 
politică, cât și în elaborarea recomandărilor în 
domeniul politicilor publice (Breznitz și Feldman 
2010: 149). 

Allison și Eversole (2008) postulează ide-
ea că universitățile au un potențial enorm de a 
lua un rol de lider în procesele de dezvoltare 
regională. În ciuda tensiunilor și a problemelor 
care trebuie rezolvate, universitățile au o serie 
de caracteristici instituționale care le poziționea-
ză în postura de a acționa în calitate de cataliza-
tori ai dezvoltării regionale, prin participarea lor 
formală și informală ca actori instituționali, îm-
preună cu alți actori regionali în cadrul unor rețe-
le de învățare, inovare și guvernare (Goddard et 
al. 1994, Keane și Allison 1999): 

- universitățile și-au dezvoltat infrastructu-
ra și cadrul instituțional, iar sistemele de organi-
zare se află deja în vigoare, astfel încât nu este 
nevoie să se creeze o nouă organizație; 

- universitățile sunt instituții specializate în 
procesul de învățare, în crearea și managemen-
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tul cunoștințelor, considerate elemente esențiale 
pentru procesele de dezvoltare; elementele lor 
de bază (întreprindere academică, cursuri) pot 
genera o serie de inițiative; 

- având în vedere transferul de cunoștințe 
și rolul lor în difuzarea acestora, universitățile 
sunt ideale pentru consolidarea capacităților în 
regiune; 

- sunt instituții deja recunoscute că joacă 
un rol-cheie în sistemele regionale de inovare; 

- diferitele lor domenii de disciplină, atunci 
când sunt luate împreună, formează o bază largă 
de cunoștințe care traversează granițele intere-
selor sectoriale înguste, cu potențialul de a juca 
un rol important de integrare și de facilitare 
(Allison și Eversole 2008: 103-104). 

Studiile referitoare la succesul economic al 
regiunilor sugerează că acesta depinde în parte 
de numărul instituțiilor care se angajează în 
schimbul de cunoștințe și expertiză pentru a pro-
mova activitatea de cooperare. Având la bază 
aceste considerente, Gerry et al. (2003) argu-
mentează că este normal ca universitățile să fie 
identificate ca actori ai dezvoltării regionale ba-
zate pe cunoaștere (Boucher et al. 2003: 888).  

În sprijinul acestei idei și a sublinierii im-
portanței dezvoltării unei relații “proactive” între 
actorii implicați în dezvoltarea regională, Arbo și 
Benneworth arată (2007), citându-l pe Beavers-
tock et al. 2003, că o cooperare eficientă între 

universități și ceilalți actori implicați în adminis-
trația locală contribuie la stimularea avantajului 
competitiv în interiorul ariei de influență a insti-
tuțiilor de învățământ superior. Autorii mai sus 
menționați arată că acest aspect este tot mai 
dependent de deținerea funcțiilor urbane de or-
din superior, generate de cunoașterea intensivă 
(Arbo și Bennetworth 2007: 49). 

Această situație este prezentată în Figura 
2 - în cazul în care universitățile și autoritățile  
locale/regionale pot găsi o modalitate de a parti-
cipa complementar la leadershipul regional, 
atunci ele pot contribui la dezvoltarea unei eco-
nomii globale/locale de cunoștințe, care aduce o 
plus valoare situației economice a unui teritoriu 
mai larg (Arbo și Benneworth 2007: 49-50). 

Prin participarea la leadershipul regional, 
universitățile îndeplinesc, așa după cum sublinia-
ză Gunasekara (2006: 103), rolul de „ dezvolta-
tor” economic și social al mediului de inserție 
(regional/local), care le centrează la intersecția 
dintre economia de învățare, regionalizarea pro-
ducției și reglementare. Universitățile, prin inter-
mediul resurselor umane, a competențelor și a 
cunoștințelor, joacă din ce în ce mai mult un rol 
tot mai important în crearea de rețele regionale și 
în dezvoltarea capacităților instituționale. Staff-ul, 
atât în mod formal cât și informal, poate acționa 
ca animator regional (Chatterton și Goddard 
2000: 481), prin reprezentarea în consiliile de 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 - Rolul universității și a  
actorilor administrației locale  

în construirea unui sistem           
competitiv regional inovativ  

extins într-o regiune mai puțin 
dezvoltată  

(Arbo  și Benneworth 2007) 
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administrație școlară și ale autorităților locale, 
ale organizațiilor culturale locale și ale agențiilor 
de dezvoltare. Astfel, universitățile aduc o contri-
buție indirectă la baza socială și culturală a gu-
vernanței regionale eficiente (Gunasekara 2006: 
102-103). 

 
Universitatea ca "entitate economică" 

 
Unul dintre cele mai importante roluri ale 

universităților este acela de entitate economică, 
despre care se poate afirma că reprezintă o sin-
tetizare a celorlalte patru roluri care urmăresc 
formarea capitalului uman, inovarea regională, 
dezvoltarea comunitară, respectiv leadershipul 
regional.  

Fernández-Esquinas și Pinto, arată în 
2011, că rolul de “entitate conomică” jucat de 
universități poate fi împărțit, prin luarea în consi-
derare a efectelor indirecte, separat de cele care 
rezultă ca urmare a unei strategii planificate. 
Așa după cum arată autorii mai sus menționați, 
este evident că universitățile pot aduce resurse 
umane și financiare considerabile în orașe, îm-
preună cu alți furnizori de bunuri publice, cum ar 
fi spitalele și rețelele școlare de stat. Astfel de 
organizații sunt de multe ori cei mai mari anga-
jatori din orașele de dimensiuni medii, a căror 
structură de producție este alcătuită în principal 
din întreprinderi mici și mijlocii, ceea ce este 
important pentru dinamica economică locală pe 
diferite niveluri. De exemplu, universitățile 
crează un substrat de consumatori din clasa de 
mijloc, format atât din angajați, cât și din stu-
denți, care ar putea juca un rol în revitalizarea 
economiei locale. Instituțiile de învățământ su-
perior pot fi, de asemenea, utilizate ca un stimul 
pentru afacerile locale, atunci când acestea 
atrag furnizorii de bunuri și servicii, aducând 
uneori micile bussiness-uri în campus. Mai mult, 
se demonstrează că există exemple care arată 
modul în care locurile de muncă indirecte gene-
rate de activitatea universităților mari pot avea 
efect asupra dinamicii de dezvoltare regională.  

 Impactul economic al inovației este pro-
babil aspectul cel mai recunoscut în literatura de 
specialitate și în practica publică, atunci când 
vine vorba de rolul universităților ca agenți activi 
în politicile de dezvoltare. Universitățile pot fi 
considerate motoare ale inovării, prin diferite 
canale și cu o varietate de mecanisme. În primul 
rând, atunci când cercetătorii și facilitățile de 
cercetare sunt accesibile pentru companiile lo-
cale, ele pot fi folosite ca furnizori de servicii de 
cunoaștere intensivă. Deși accentul în cele mai 
multe studii de inovare a fost pus pe rolul bre-
vetelor și a cunoștințelor codificate, este larg 
recunoscut faptul că prin canalele informale de 

transfer de cunoștințe se oferă o gamă largă de 
posibilități, de la consultanță și proiecte aplicate, 
la utilizarea de instrumente științifice și furni-
zarea de servicii de laborator de testare (Ramos
-Vielba și Fernández-Esquinas 2009). În al 
doilea rând, formarea specialiștilor pentru între-
prinderi și stagiile pe care le oferă studenților și 
doctoranzilor reprezintă, de asemenea, meca-
nisme eficiente pentru îmbunătățirea recrutării 
de personal și, eventual, a capacității de ab-
sorbție a firmelor (Fernández-Esquinas et al. 
2010). În al treilea rând, universitatea poate 
acționa ca un agent de promovare a activităților 
antreprenoriale sau ca organisme antrepreno-
riale. Principalele canale sunt educația antrepre-
norială, în acest sens studenții fiind orientați să 
dezvolte afaceri proprii și să înființeze incuba-
toare pentru a ajuta firmele high-tech. În al pa-
trulea rând, un alt canal comun se referă la efec-
tele de tip "clustering". Locul de amplasare a 
centrelor științifice de înaltă capacitate poate 
avea un impact semnificativ asupra zonei încon-
jurătoare, din cauza dispersiei informației între 
cercetarea tehnologică și inovarea în afaceri și a 
capacității de a atrage companiile în sectoarele 
bazate pe cunoaștere. 

De asemenea, universitățile au resurse 
umane și infrastructură specializate, care sunt 
dificil de a fi furnizate prin alte mijloace, cu re-
sursele pe care autoritățile locale le au la dis-
poziție. Din acest motiv, aceste organizații pot fi 
considerate a fi active, aspect important în stra-
tegiile de dezvoltare urbană. Mobilizarea faci-
lităților lor, a cercetătorilor și a absolvenților pot 
deveni un activ în transformarea mediilor urbane 
(Fernández-Esquinas și Pinto 2011: 9-10). 

Boucher et al. sintetizează în 2003 rolul 
economic al universităților, citându-i pe Florax și 
Folmer 1989, Bleaney et al. 1992, Armstrong et 
al. 1997, evidențiind că acesta include măsuri 
care combină calitatea universității de angajator, 
plătitor de salarii, cumpărător de produse și ser-
vicii de la firmele locale și atractor de studenți 
care cheltuiesc bani în economia regională 
(Boucher et al. 2003: 889). 

 
Concluzii 

 
 Universitatea, ca entitate complexă care 

stabilește o multitudine de relații cu mediul său 
de inserție, are capacitatea de a contribui în 
mod decisiv la transformarea socială, culturală 
și economică a acestuia. În acest sens, trebuie 
avute în vedere două aspecte: adaptarea roluri-
lor instituțiilor de învățământ superior la “nevoile 
regionale” și identificarea celor mai eficiente mo-
dalități de comunicare și relaționare a universită-
ților cu actorii teritoriali (administrația publică, 
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industria/mediul de afaceri), care au capacitatea 
de a valorifica în mod optim output-urile pe care 
le generează instituțiile de învățământ superior. 
În acest mod poate fi valorificat potențialul uni-
versităților de a deveni unul dintre principalele 
elemente care contribuie la dezvoltarea regiona-
lă și care reprezintă totodată factorul de diferenți-
ere dintre succes regional și eșec.  
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Ne aflăm astăzi în fața unei provocări fără 
precedent a dezvoltării domeniului urbanismului 
și amenajării teritoriale în Uniunea Europeană, 
dar și la nivel mondial, accentuată de criza 
politică și de necesitatea unei restructurări pro-
funde a identității urbane și teritoriale la nivel 
global, care devin probleme majore ale societății 
contemporane. Astfel, criza ecologică a              
organismului urban, necesitatea unui spațiu de 
dezvoltare coerent, cu o calitate mare 
funcțională, estetică și utilitară, criza imobiliară 
și a locuințelor, problemele de dezvoltare         
regională și teritorială, asociate cu criza politici-
lor urbane în dezvoltarea strategică și de planifi-
care urbană și teritorială, conduc către necesi-
tatea existenței unor specialiști calificați în do-
meniu. In acest sens, proiectul ,,Promovarea 
inovării și asigurării calității în domeniul dez-
voltării teritoriale inteligente prin elaborarea 
unui program de studii interdisciplinare de 
masterat”, este un proiect binevenit în cer-
cetarea românească.  

Coordonat de Universitatea București, 
prin Facultatea de Geografie, în colaborare cu 
Facultatea de Urbanism din Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București, 
proiectul își propune să elaboreze un program 
de studii interdisciplinar de masterat, în scopul 
promovării inovării și asigurării calității în dome-
niul dezvoltării teritoriale inteligente.  

Proiectul face parte din Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013, al Fondului Social Europe-
an, din cadrul Axei prioritară 1 – „Educația și 
formarea profesională în sprijinul creșterii eco-
nomice și dezvoltării societății bazate pe cuno-
aștere”, Domeniul major de intervenție 1.2 – 
„Calitate în învățământul superior”.  

Dezvoltat ca o cercetare interdisciplinară 
între domeniile geografie și urbanism/
amenajarea teritoriului proiectul are ca obiectiv 
general dezvoltarea unui program de master 
inovativ, în domeniul dezvoltării teritoriale inteli-

gente, care să conducă la o pregătire complexă, 
a unor specialiști înalt calificați, în vederea unei 
mai bune inserții pe piața muncii, într-un dome-
niu prioritar, de interes european.  

Astfel, este nevoie de compatibilizarea 
viziunilor existente în prezent la nivelul celor 
doua domenii urbanism/amenajarea teritoriului 
și geografie, pentru o mai bună instruire a absol-
venților care activează în domeniul dezvoltării 
teritoriale (urbanist, planner, analist teritorial), 
vizând oferirea de cunoștințe, abilități și compe-
tențe ridicate. Proiectul contribuie la eforturile 
actuale ale educației universitare de formare 
continuă, prin continuarea licenței de tip           
Bologna și prin trecerea la un învățământ         
teoretic, la unul cu o puternică componentă 
aplicativă, domeniul dezvoltării teritoriale având 
o puternică componentă practică asociată 
politicilor publice în domeniu. Curricula           
masterului, se va realiza în conformitate cu            
Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul 
Superior (CNCIS) și în acord cu cerințele 
Agenției Române de Asigurare a Calității în 
Învățământul Superior (ARACIS). Importanța 
masterului rezidă din nevoia de specialişti înalt 
calificaţi, având în vedere că viitorul domeniului 
este unul optimist și de viitor, atât la nivel euro-
pean, cât și național, deși în prezent în 
România, în ciuda eforturilor susținute din           
perspectiva ministerelor angrenate și a               
specialiștilor, care consideră că urbanismul şi 
dezvoltarea teritoriului au un potenţial ridicat 3 
determinant pentru dezvoltarea viitoare și de 
perspectivă a țării, cu implicații majore la nivel 
European inclusiv în economie, social și 
ridicarea calității vieții. Cele două perspective de 
dezvoltare, din punct de vedere urbanistic și 
territorial, precum și din punct de vedere            
geografic, trebuie integrate într-o formă             
coerentă, inter-disciplinară, alături de celelalte 
domenii conexe absolute necesare instririi în 
acest domeniu, precum economie urbană,              
sociologie, drept urbanistic, etc.  

DEZVOLTARE TERITORIALĂ INTELIGENTĂ   
Promovarea inovării și asigurării calității în domeniul dezvoltării  

teritoriale inteligente prin elaborarea unui program de studii  
interdisciplinare de masterat 

Conf. univ. dr. arh.   Cerasella CRĂCIUN 

cerasellacraciun@gmail.com 
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Această formă de abordare, trebuie să 
conducă la realizarea unei programe curriculare 
integrate, care să ofere suportul necesar pentru 
instruirea studenților într-un mod adecvat în ceea 
ce privește calitatea procesului de învățământ și 
posibilitățile de instruire reale teoretice și        
practice, care vizează acest domeniu integrat de 
urbanism si amenajarea teritoriului. Experiența 
anterioară inițială în acest domeniu,                   
preponderent prin prisma arhitecturii, a fost dez-
voltată în ultimele decenii prin trecerea de la 
această abordare de tip architectural, la proiec-
tare urbană și amenajarea teritoriului, prin nece-
sitatea proiectării, managementului și planificării 
teritoriale, demers susținut de înființarea                
Facultății de Urbanism, din Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București, în 
anul 1997 iniţial cu două specializări cu un            
parcurs de 5 ani și jumătate, considerate licență 
și master integrat.  

În prezent, procesul de învătământ este 
organizat în cele III cicluri de tip Bologna: ciclul I 
- studii de licenţă (4 ani), ciclul II - studii de mas-
terat (2 ani), urmate de ciclul III - studii de doc-
torat (3 ani). Domeniul urbanistic și de amenaja-
rea teritoriului, se regăsește din punct de vedere 
al programelor de învățământ, prin următoarele: 
trei licențe (4 ani – 240 credite ECTS) cu spe-
cializare în ”Proiectare Urbană și Peisagistică”, 
”Amenajarea si Planificarea Peisajului”, 
”Urbanism și Administrarea Teritoriului”, precum 
și cele cinci programe masterale (2 ani – 120 
credite ECTS) specializate în domeniu sau cu 
componente și / sau module integrate în dome-
niu: ”Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Re-
gională”, ”Management Urban pentru Orașe 
Competitive”, ”Peisaj și Teritoriu”, ”Urbanism și 
Politici Publice”, „Dreptul Urbanismului și al Pla-
nificării Teritoriale” (în limba franceză).  

De asemenea, absolvenții pot finaliza pro-
cesul Bologna, în cadrul Departamentului de 
Studii Avansate, prin Școala de Studii Universi-
tare de Doctorat „Spaţiu, Imagine, Text, Terito-
riu”, în domeniul Urbanism.  

Curricula Universitară impelmentată în 
cadrul Facultății de Urbanism, se realizează prin 
exerciții practice (proiecte în situri reale, lucrări și 
seminarii, practică de specialitate), bazate pe 
discipline teoretice, la diferite scări de abordare, 
mezzo- sau macro- teritoriale, respectiv zonale, 
regionale, naționale, transfrontaliere, europene 
sau având ca element de coagulare și conexiune 
o problematică comuna, un element structurat de 
așezare (ex. țările din sud-estul Europei), geo-
grafic (ex. țările europene riverane fluviului 
Dunărea), etc. Toate acestea sunt implementate 
având în vedere necesitatea procesului de imple-
mentare a proiectelor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, astfel încât să se amelioreze legătura 
materialelor teoretice și tehnice de specialitate 
predate în cadrul universitar, cu mediul extern 
„realitatea” teritorială, juridică, socială și adminis-
trativă.  

În ceea ce privește specializarea în dome-
niu din cadrul Facultății de Geografie a Universi-
tatea din București, aceasta se realizează prin 
programul de licență în Geografie (3 ani – 180 
credite ECTS) cu specializarea ”Planificare Teri-
torială” și două programe masterale (2 ani – 120 
credite ECTS), respectiv ”Planificare teritorială şi 
managementul localităţilor urbane şi rurale” și 
”Geografie Aplicată și Dezvoltare Regională”, 
urmate de studiile doctorale în domeniul Știinţele 
naturii, specialitatea Geografie.  

De aici, necesitatea realizării masterului 
interdisciplinar care face obiectul cercetării 
prezente, având în vedere că efectul pe termen 
lung al proiectului va genera urmări pozitive sem-
nificative în domeniul dezvoltării teritoriale inteli-
gente, prin calificarea unor specialiști cu compe-
tențe profesionale ridicate, printr-o abordare inte-
grativă.  

De asemenea, prin implementarea proiec-
tului, rezultatele vor avea un efect pe termen 
lung de multiplicare, pentru generațiile viitoare de 
absolvenți ale facultăților partenere, cât și pentru 
absolvenți ai altor facultăți din domenii conexe, 
care vor să se specializeze în acest domeniu. 
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Prin proiectul POSDRU „Inovarea și 
creșterea calității în învățământul superior 
geografic prin dezvoltarea unor ghiduri ca 
instrumente metodologice și didactice în do-
meniul planificării și dezvoltării teritoriale” se 
urmărește realizarea unor instrumente practice 
care să permită o pregătire de specialitate și o 
integrare rapidă pe piața forței de muncă a            
absolvenților de la specializările Geografie și 
Planificare teritorială 

Proiectul face parte din Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013, al Fondului Social Europe-
an, din cadrul Axei prioritară 1 – „Educația și 
formarea profesională în sprijinul creșterii         
economice și dezvoltării societății bazate pe     
cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1.2 
– „Calitate în învățământul superior”.  

Inovarea în învățământul superior implică, 
printre altele, punerea pe rol a unor modalități 
noi prin care să poată fi proiectată dezvoltarea 
teritorială, pornind de la realitatea existentă la 
un moment dat. Un astfel de proces de proiec-
tare a configurațiilor teritoriale viitoare înseamnă 
un mod de analiză și prognoză a tuturor aspec-
telor esențiale care vizează releațiile multiple și 
complexe dintre componentele spațiului           
geografic. 

Studenții și absolvenții specializărilor  

Geografie și Planificare teritorială nu primesc în 
cele două cicluri de pregătire universitară 
(licență și masterat) suficient de multe elemente 
încât, să se poată rapid integra pe o piață a 
forței de muncă în care un loc tot mai important 
îl ocupă analizele și elaborarea de modele de 
dezvoltare teritorială pe diferite trepte ierarhice. 

Totodată proiectul contribuie la compati-
bilizarea viziunilor existente în domeniul         
planificării și dezvoltării teritoriale între domeniul 
geografie și alte domenii implicate în acest        
proces: urbanism, demografie, sociologie,   
economie ș.a. 

 Proiectul contribuie la eforturile actuale 
ale educației universitare de formare continuă, 
prin continuarea licenței de tip Bologna și prin 
trecerea de la un învățământ teoretic, la unul cu 
o puternică componentă aplicativă, domeniul 
planificării și dezvoltării teritoriale având o im-
portantă componentă practică asociată politicilor 
publice în domeniu.  

Aceste instrumente de lucru vor fi un spri-
jin major atât pentru integrare pe piața muncii și 
vor facilita accesul absolvenților la obținerea 
dreptului de semnătură pentru unele documen-
tații de urbanism și amenajarea teritoriului certifi-
cat de Registrul Urbaniștilor din România 
(RUR). 
 

 
INOVAREA ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL  

SUPERIOR GEOGRAFIC 
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