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Sarcina formării de specialişti în domeniul 
geografiei revine facultăţilor, departamentelor şi 
catedrelor de profil. Aceste forme de organizare 
a învăţământului superior sunt entităţi care 
funcţionează într-o relativă independenţă şi îşi 
asumă direct, împreună cu reprezentanţii 
instituţiilor de învăţământ superior, misiunea 
dublă de a produce cunoaştere în domeniu şi de 
a forma specialişti. De aici decurge şi 
responsabilitatea decidenţilor de a se implica 
sistematic, şi nu pompieristic, în redefinirea clară 
a nişelor pe care trebuie să le ocupe 
GEOGRAFIA ca ştiinţă, ca domeniu formativ, ca 
disciplină de învăţământ şi ca domeniu civic.  

Sunt patru laturi care nu au fost privite 
niciodată în profunzime şi în integralitatea lor, ci 
doar fragmentar şi conjunctural (cel mai adesea 
în legătură cu anumite evenimente aniversare 
sau comemorative).  

 
Absolventul, ca amprentă socială a 

geografiei 
 

În materialul de faţă mi-am propus să 
exprim câteva puncte de vedere legate de 
misiunea formativă a geografiei, respectiv cea 
legată de producţia de specialişti. Piatra 
unghiulară a acestei analize o constituie 
absolventul din domeniul geografie, întrucât 
acesta ne reprezintă mai fidel decât am crede 
noi, la prima vedere. De calitatea absolvenţilor 
depinde în mare măsură impresia generală 
despre formatori şi despre şcolile geografice. Din 
această cauză cred că ABSOLVENTUL, poate fi 
privit ca amprenta, la nivel de societate, a 

facultăţilor şi departamentelor de geografie. El 
trebuie să fie principala noastră ţintă în eforturile 
de transmitere a cunoştinţelor, de formare a 
abilităţilor şi competenţelor specifice, dar şi de   
a-l transforma în mesager. De aici rezultă 
responsabilitatea geografilor formatori, care, 
multă vreme ghidaţi de forţele inerţiale, au privit 
doar la intrările în sistem, şi foarte rar la ieşiri.  

Spre deosebire de mulţi colegi din 
generaţiile anterioare, cred că tinerii formatori din 
facultăţile de profil au un potenţial extraordinar, 
dar, din păcate, energiile lor nu sunt focalizate 
pe obiective clare şi precise. Inacţiunea 
sistematică, în acest caz, lasă impresia generală 
că aceste energii sunt încurajate să devină 
centrifugale, mai ales dacă luăm în consideraţie 
caracteristicile actuale, instabile, ale mediilor 
social şi economic. Cu alte cuvinte, nu se 
realizează sinergia necesară ţâşnirii ca 
domeniu şi afirmării publice prin realizări.  

Nu discutăm de formarea specialiştilor prin 
doctorat sau prin studii post-doctorale, nu 
discutăm de cercetare, unde, la nivel naţional 
sunt câteva colective care au demonstrat că, în 
echipe, se pot realiza infinit mai multe lucruri 
decât singur. Ne referim la activitatea de formare 
a specialistului prin ciclurile de licenţă şi 
masterat, în care activitatea în echipe doar 
aparent dă rezultate. Aici este necesară o 
participare responsabilă a tuturor celor care îşi 
desfăşoară activitatea în universităţi, sprijinirea 
constituirii asociaţiilor de absolvenţi şi atragerea 
acestora, dialogul cu angajatorii potenţiali.  

Fac parte din categoria formatorilor 
utopici, care consideră că spiritul de echipă, 

Pleading for a Graduate. In this present work  I would like to express some ideas about the formative 
mission of geography, which are related to the production of specialists.The task of professional formation of 
specialists in geography is a responsabilty of the faculties and specialized  departments. These forms of 
organization of higher education are entities which operate in relative independence and assume directly, 
together with  reprezentatives from institutions of higher education, dual mission to produce knowledge in the 
field and to form specialists. Graduates, can be regarded as a  mark, at the level of society, of the faculties 
and departments of geography. The graduates’ insertion on la labour force is a priority for the formators from 
higher education system. If the graduate is the key of the efficiency of the geographical education system and 
the bearer of the image, then we should try to trace how to facilitate its insertion in the labor force. 
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definit în sens comun, poate fi extins şi la nivelul 
unor mulţimi, mult mai mari, dar evident finite. 
Cultivarea încrederii prin transparenţă totală este 
cheia succesului, care ne poate uni la nivel de 
facultăţi şi departamente, dar şi la nivel de 
domeniu. Nu este vorba de o structură ierarhică 
stabilită administrativ, după funcţiile sau 
distincţiile individuale, ci de una construită pe 
bază de respect. Îmi asum riscul de a pune la 
îndoială ordinea stabilită prin măsuri coercitive, 
administrative, în mediile universitare şi de 
cercetare, pentru că o găsesc mai puţin 
productivă.  Susţin ordinea stabilită pe bază de 
respect, mai ales acolo unde fiecare are 
culoarul său profesional şi depinde doar de el cât 
de repede şi corect „aleargă”. Am putea noi, 
geografii, să spargem tiparele, confirmate de 
istorie, pentru a ne organiza eficient, la nivel 
local, regional şi naţional? Putem trece, oare, 
peste orgoliile individuale pentru a maximiza 
calitativ producţia ştiinţifică şi cadrul de formare 
a specialiştilor? Dacă da, atunci merităm ceva 
mai mult !!! 

Reflecţiile de mai sus sunt doar provocări 
şi trebuie luate ca o posibilitate prin care am 
putea trece la un alt tip de abordare a 
problemelor domeniului.  

Dar care este locul absolventului de 
geografie într-un asemenea context? Multă 
vreme s-a considerat că studentul este sursa 
existenţei învăţământului geografic în 
universităţi! Daţi-mi voie să cred că o astfel de 
viziune este păguboasă şi nu ne face să vedem 
decât un interes meschin, generat de 
necesitatea finanţării curente. Sursa existenţei 
reale a învăţământului superior geografic este 
absolventul! Dacă vom avea absolvenţi foarte 
bine pregătiţi capabili să lucreze eficient în 
domeniu sau în domeniile apropiate, atunci 
suntem utili societăţii şi, evident, vom avea şi 
studenţi. Cu alte cuvinte, numai accentul pus pe 
„produs” ne conduce la performanţă, iar pentru 
aceasta este nevoie de o schimbare a 
mentalităţilor noastre, dar şi ale altora (spre 
exemplu, cei care gestionează sistemul, în 
ansamblul său). Într-o viitoare abordare o să 
insistăm asupra acestei chestiuni. 

Vrând, nevrând constatăm un lucru, şi 
anume că absolventul este, în general, neglijat în 
eforturile noastre de adaptare permanentă a 
curriculei pe specializări. Legitimitatea întrebării 
„De ce este neglijat absolventul de geografie?” 
se regăseşte în faptul că absolventul, odată 
terminând studiile, reia legătura cu facultatea 
numai în cazul în care lucrează în învăţământ şi 

are nevoie de gradele didactice. În rest, 
totdeauna accidental! Nu este partenerul nostru, 
deşi cu experienţa căpătată pe piaţa muncii      
ne-ar fi extrem de util pentru a actualiza 
componentele curriculare, tehnologiile didactice, 
pentru a regla raporturile în materie de 
cunoaştere cu domeniile învecinate ş.a.m.d.  

Răspunzând, pe scurt, la întrebarea de 
mai sus, cred că pot fi subliniate, mai mult sau 
mai puţin explicit, două idei.  

Prima dintre acestea este dată de faptul 
că niciodată nu s-a menţinut o legătură 
profesională reală cu absolventul. De ce? Pentru 
că nu este obiceiul cadrelor didactice de a 
reflecta la observaţiile absolvenţilor, întâlniţi chiar 
accidental, că nu ne interesează segmentul 
îngust în care lucrează unul sau altul, că pe noi 
ne interesează doar „producţia”. Această ultimă 
viziune a fost creată într-un context nefavorabil şi 
tipic tranziţiei, în care resursele financiare 
dictează, în care modul de distribuire a acestora 
este împotriva calităţii.  

A doua idee ne conduce la o comparaţie 
cu perioadele de dezvoltare economică, de-a 
lungul timpului. Am putea spune că încă suntem 
în faza fordistă a producţiei de studenţi, cu 
deosebirea că în societatea de consum era o 
preocupare pentru ca produsele standardizate 
să corespundă exigenţelor, pe când în cazul 
nostru calitatea produsului se deteriorează 
permanent.  

Concluzia este că dacă vrem să ridicăm 
stacheta în învăţământul geografic trebuie să 
considerăm absolventul partenerul nostru, să 
menţinem legăturile profesionale cu acesta şi să 
cultivăm spiritul de cooperare dintre noi, corp 
profesoral, şi marea masă a absolvenţilor. În 
mod sigur că numărul de studenţi în geografie va 
scădea! Şi va scădea dramatic! Dacă este să ne 
uităm în statisticile unor ţări dezvoltate, precum 
SUA, vom constata că numărul studenţilor din 
domeniul geografie este mult mai mic decât în 
România! Această realitate se bazează pe faptul 
că geografia nu se regăseşte ca disciplină în 
învăţământul preuniversitar în SUA. 

Toată această pledoarie este de a stârni 
ideea unui dialog sistematic în vederea elaborării 
unei gândiri strategice pentru domeniul 
GEOGRAFIE, consolidând ocupaţiile care derivă 
din acesta, precum şi nişele lor de piaţă. 
Dificultăţile pe care le întâmpină absolventul de 
geografie pe piaţa forţei de muncă pot constitui 
elemente fundamentale în procesul de integrare 
optimă în câmpul muncii. 
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Imaginea geografiei şi optimizarea 
inserţiei absolventului pe piaţa forţei de 

muncă 
 
Interesul formatorilor pentru modul în care 

specialiştii cuplează la societate ţine foarte mult 
de consolidarea imaginii domeniului. Ne-am 
interesat prea puţin de cum arătăm în societate 
şi de aici investiţa minimală acordată propriei 
imagini. Adoptarea tacticii laissez-faire nu este 
benefică. Iar în acest context un vector de 
imagine important este absolventul. Suntem 
judecaţi de societate prin calitatea acestuia, dar 
mai mult decât atât de el însuşi. Îndemnul de a 
urma o facultate, care îi oferă doar diploma, nu 
cred că poate fi calificat decât ca un element de 
politică educaţională falimentară! Evident că nu 
este vorba numai de geografie, ca domeniu, dar 
pe noi acesta ne interesează!   

În acest context, este o problemă inserţia 
absolventului pe piaţa forţei de muncă! Chiar o 
prioritate şi tocmai de aceea optimizarea unui 
asemenea proces trebuie să ne anime pe toţi. 
Pentru aceasta fluxurile de informaţie pe traseul 
facultate - absolvent - loc de muncă - facultate 
trebuie să fie continue şi tot mai consistente. 
Concretizarea acestora este curricula specifică 
fiecărei specializări şi proiecţia programelor de 
studii masterale. 

Aşa cum remarcam în subcapitolul 
precedent, o relaţie sistematică în care 
absolventul să fie elementul cheie, poate fi de un 
real folos reformei curriculare reale în geografie. 
Pornind de la modul în care acesta îşi găseşte 
un loc de muncă şi de la timpul necesar unei 
integrări depline, de la competenţele cu care 
termină facultatea şi până la cele de care are 
nevoie, se poate trece la adaptarea planului de 
învăţământ şi a fişelor disciplinelor. Pentru 
disciplinele rămase în planul de învăţământ 
trebuie selectate cele mai bune cadre didactice, 
cu preocupări în sfera acestora, şi nu invers. 

Planurile de învăţământ actuale sunt mult 
prea stufoase, cu discipline numeroase, dintre 
care unele ar trebuie incluse în programele de 
studii masterale. În mod normal, nu ar trebui ca 
un student să aibă, pe an de studiu, mai mult de 
12 examene/colocvii/verificări (6 pentru fiecare 
semestru). Aceasta ar permite predarea unor 
cunoştinţe esenţiale din programul de studiu, dar 
şi timp suficient pentru formarea de abilităţi şi 
competenţe specifice prin schimbarea 
fundamentală a modurilor de predare, învăţare şi 
evaluare.  

Dacă absolventul este elementul cheie al 
eficientizării învăţământului geografic şi 

purtătorul de imagine, atunci trebuie să încercăm 
a trasa modalitatea prin care să facilităm inserţia 
sa pe piaţa forţei de muncă. Evident că în 
condiţiile în care fiecare mare centru universitar 
scoate pe piaţă circa 7-800 de absolvenţi este 
imposibil să le asiguri o inserţie imediată. Când 
numărul acestora va reveni la normal şi când 
aceştia vor fi suficient de motivaţi pentru cariera 
aleasă, atunci termenii în care se va discuta de 
inserţia optimă pe piaţa forţei de muncă vor fi 
alţii. 

Cert este că astăzi avem un număr de 
studenţi care variază între 15.000 şi 20.000, 
înglobând ambele cicluri de învăţământ superior 
(licenţă şi masterat). Anual piaţa este invadată, 
în înţelesul comun al acestui cuvânt, de circa 
5.000 de absolvenţi. Unde se duc aceştia, în 
condiţiile în care învăţământul preuniversitar este 
suprasaturat, iar ultimele măsuri îi creşte gradul 
de saturaţie? O bună parte dintre aceştia vor 
lucra în diverse domenii, dintre care unele nu au 
legătură cu ce au învăţat în facultate.  

În asemenea condiţii noi suntem datori să 
asigurăm pregătirea, în principal, pentru 
ocupaţiile aflate în Clasificarea ocupaţiilor din 
România, să le facem cunoscute în mediile 
sociale, economice şi instituţionale. Este vina 
responsabililor din universităţi şi a noastră, a 
tuturor, că nu am făcut publicitate suficientă 
ocupaţiilor care derivă din domeniul geografie. 
Nefiind cunoscute, este legitim refuzul 
angajatorilor la auzul cuvântului „geograf” sau 
„geografie”. 

Spre deosebire de alte domenii, 
GEOGRAFIA cuprinde numeroase şi diferite 
specializări, cărora le corespunde cel puţin o 
ocupaţie din Clasificarea ocupaţiilor din România 
(Tabel 1). Unele dintre aceste ocupaţii sunt 
foarte cunoscute, altele mai puţin cunoscute sau 
aproape deloc. De aceea, una din datoriile 
noastre fundamentale este de a face publicitate 
acestor ocupaţii şi de a demonstra modalitatea 
în care se pot regăsi în practică.  

Toate aceste specializări, urmând 
modulele pedagogice, iar în unele cazuri cursuri 
de conversie profesională, conduc la o altă 
ocupaţie şi cea mai cunoscută – profesor de 
geografie, la diferite nivele ale învăţământului 
preuniversitar.  

Dacă această ocupaţie de profesor este 
suficient de bine cunoscută, altele, precum  
analist în turism şi analist teritorial, nu sunt deloc 
promovate, de aceea, în ultima parte a 
materialului de faţă, o să revenim cu câteva 
detalii asupra acestora. 
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Pentru optimizarea modului de inserţie a 
absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, va trebui 
să decelăm întreg procesul de pregătire şi de 
reînnoire curriculară. Conform traseului obişnuit, 
marea majoritate a  absolvenţilor ciclului I, de 
licenţă, îşi continuă studiile urmând cele două 
filiere: una strâns legată de funcţiile de execuţie, 
respectiv un program de master profesional, iar 
cealaltă de funcţiile de concepţie, urmând un 
traseu de aprofundare ştiinţifică, masterul 
ştiinţific sau un traseu interdisciplinar, care oferă 
mai multe şanse pe piaţa forţei de muncă. 

 După contactul cu piaţa, absolventul de 
master sau de licenţă devine un element 
fundamental în regândirea programelor de studii. 
În Fig.1 este prezentată succesiunea teoretică a 
unui proces de formare, inserţie şi de analiză a 

feed-back-urilor pentru adaptarea curriculum-ului 
şi a activităţilor didactice, în general, la 
solicitările pieţei.  

Poate fi o discuţie interesantă asupra 
caracteristicilor pieţei, unde avem de-a face cu 
cele două laturi principale ale formării de 
specialişti: de execuţie şi de concepţie. Raportul 
dintre absolvenţii care aleg să lucreze în domenii 
de execuţie şi cei care lucrează în domeniul de 
producere de cunoaştere este foarte variabil, dar 
pentru geografie acesta se situează probabil în 
jurul a 10/1. 

Alături de absolvenţi un rol important îl au 
angajatorii şi decidenţii. Primii trebuie trataţi ca 
elemente subiective, dar cu rol important în 
atragerea absolvenţilor. Evident că un angajator 
„mărunt” aşteaptă de la un abslovent să execute  

Nr.crt. Specializarea Ocupaţia 

1 Geografie geograf 

2 Geografia turismului analist în turism 

3 Climatologie-Hidrologie meteorolog, climatolog, hidrolog 

4 Cartografie cartograf 

5 Planificare teritorială analist teritorial 

Tabel 1 
Specializările şi ocupaţiile corespunzătoare din domeniul GEOGRAFIE  

Fig.1 - Schema generală de funcţionare a procesului de optimizare a inserţiei pe piaţa forţei de 
muncă a absolvenţilor din domeniul GEOGRAFIE 

    Absolvenţi                     Absolvenţi                Inserţia pe piaţa                   FEED-BACK      Reconstrucţie 

       licenţă                             master                          muncii                                                        curriculară 

Absolvenţi angajaţi 

Angajatori 

Decidenţi 

Observaţii 
critice asupra 

curriculei 

Dificultăţi 
de integrare 

în muncă 

Recomandări 
şi sugestii 
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rapid şi bine foarte multe activităţi, unele 
specifice muncitorului necalif icat sau 
absolventului de liceu. Multe dintre aceste 
activităţi nu au cum să fie cunoscute într-un 
parcurs universitar şi nu acesta este rolul 
învăţământului superior. Dar educarea 
absolventului ca viitor angajat trebuie să 
cuprindă şi astfel de elemente legate de 
comportamentul general la un loc de muncă. 

Un alt tip de angajatori aşteaptă 
confirmarea pregătirii teoretice şi aplicative 
primită în facultate. Programele de studii şi 
activităţile practice nu pot acoperi niciodată 
varietatea aşteptărilor angajatorilor, dar 
absolventul trebuie educat pentru a scurta 
drumul adaptării. Şi pentru aceasta feed-back-ul 
din partea angajatorilor în general ne este 
extrem de util nouă, ca formatori. 

Decidenţii sunt părţi componente ale 
procesului de optimizare. Aceştia se înlănţuie   
de-a lungul unui traseu extrem de întortocheat şi 
care se traduce în politicile promovate de la 
nivelul facultăţilor/departamentelor, al instituţiilor 
de învăţământ superior, al ministerului de profil, 
al altor ministere, al Parlamentului. Legislaţia şi 
măsurile adoptate la diferite nivele sprijină 
inserţia absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă 
sau o fac şi mai dificilă. O mare parte din 
inconvenientele de natură legislativă pot fi 
depăşite prin măiestria cadrelor didactice şi 
efortul lor conjugat spre îndeplinirea misiunii 
asumate.  

 
Noi ocupaţii pentru absolvenţii din domeniul 

Geografie 
 
În tabelul  1, se remarcă două noi ocupaţii, 

pe care le pot avea absolvenţii din domeniul 
Geografie: analist în turism şi analist teritorial, 
ambele specifice celor două specializări: 
Geografia turismului şi Planificare teritorială. 
Ambele ocupaţii apar în Clasificarea ocupaţiilor 
din România, începând cu anul 2005 (în toate 
ediţiile actualizate) în poziţia următoare: 

Grupa majoră 2, Specialişti cu ocupaţii 
intelectuale şi ştiinţifice; 

Subgrupa majoră 24, Alţi specialişti  cu 
ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice; 

Grupa minoră 244, Specialişti în ştiinţe 
economice, sociale şi umaniste; 

Grupa de bază 2442, Sociologi, 
antropologi, geografi şi asimilaţi 

Ocupaţii: 
244204, analist în turism; 
244205, analist teritorial. 

Ocupaţia de ANALIST ÎN TURISM a 
apărut din necesitatea de a cunoaşte sistematic 
varietatea şi posibilităţile concrete de valorificare 
a potenţialului turistic al României, de a promova 
formele cele mai adecvate de turism, în corelaţie 
cu capacitatea reală a clientelei, cunoscând 
necesităţile reale ale revigorării activităţilor 
turistice ca alternativă la activităţile economice 
tradiţionale.  

Această ocupaţie are la bază existenţa 
specializării universitare „Geografia turismului”, 
aparţinând domeniului Geografie, precum şi un 
master în acelaşi domeniu.  

 Analistul în turism are următoarele 
competenţe: 

 efectuează diagnoza potenţialului turistic 
natural şi cultural; 

 identifică noi elemente cu potenţial de 
atracţie; 

 elaborează sisteme de publicitate, cu 
puncte şi centre de difuzie a informaţiei 
turistice, corelate cu structura teritorială şi 
preferenţială a clientelei; 

 elaborează circuite turistice generale şi 
tematice, corelate cu diferite tipuri de 
clientelă; 

 elaborează planuri de amenajare turistică 
luând în consideraţie resursele locale sau 
reg iona le ,  contex tu l  economic,       
conjunctura politică şi sursele unei     
clientele potenţiale;  

 simulează structuri şi dezvoltări turistice, 
ca alternative la dezvoltările economice 
locale sau regionale. 
Pentru exercitarea ocupaţiei sunt          

necesare actele de finalizare a cursurilor        
universitare, respectiv diploma de licenţă şi foaia 
matricolă, diploma de disertaţie. Această       
ocupaţie poate fi prestată în agenţii de turism, 
diferite societăţi comerciale şi agenţii, sau pe 
lângă unele consilii comunale, judeţene,         
regionale, inclusiv în instituţii centrale sau locale. 

Prin competenţele sale analistul în turism 
poate sprijini procesele de valorificare durabilă a 
potenţialului turistic, de dezvoltare locală sau/şi 
regională, oferind analize pertinente şi propuneri 
concrete pentru un management de calitate în 
domeniu. 

Ocupaţia de ANALIST TERITORIAL 
reprezintă consecinţa dezvoltării actuale pe care 
au luat-o ştiinţele organizării spaţiului, 
cunoscând necesităţile reale ale comunităţilor 
locale, regionale şi naţionale. Un astfel de 
specialist este absolventul specializării 
universitare „Planificare teritorială”, precum şi a  
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unui master aparţinând domeniului Geografie. 
Ţinând cont de contextul dezvoltării 

teritoriale, analistul teritorial presupune 
competenţele următoare: 

 evaluează potenţialul de dezvoltare a unui 
teritoriu (resurse naturale, resurse umane, 
resurse economice); 

 estimează distorsiunile apărute în relaţia 
potenţial de dezvoltare / capacitate de  
valorificare; 

 optimizează potenţialul de dezvoltare cu 
nevoile şi aspiraţiile comunităţilor locale şi 
regionale; 

 elaborează proiecte ale planurilor de   
dezvoltare locală, regională şi naţională, 
oferind soluţii la problemele comunităţilor 
respective. 
Exercitarea unei astfel de ocupaţii se face 

în baza actelor de finalizare a cursurilor          
universitare, respectiv diploma de licenţă 
(inclusiv foaia matricolă) şi de masterat în      
domeniu. O astfel de ocupaţie poate fi regăsită la 
nivelul comunelor şi asociaţiilor comunale, al 

unor instituţii judeţene, regionale şi naţionale, al 
unor institute de cercetare, al unor firme        
specializate în amenajarea teritoriului şi a       
localităţilor. Prin competenţele sale, analistul   
teritorial poate sprijini procesele de dezvoltare 
locală şi regională, oferind soluţii şi variante de 
organizare în concordanţă cu exigenţele        
comunităţilor. 

În concluzie, subliniem necesitatea de  
reconsiderare a atitudinii formatorilor faţă de  
absolvenţi, paralel cu stimularea relaţiei de    
cooperare spre a valorifica potenţialul corectiv al 
acestora.  

Recunoaşterea capacităţii de utilizare a 
competenţelor absolvenţilor de către societate 
depinde de modul în care are loc pregătirea   
teoretică şi practică a acestora. În acelaşi timp, 
universitatea trebuie să continue efortul de 
proiecţie a noi competenţe, care să reprezinte 
fundamentul contribuţiei domeniului la existenţa 
viitoare a societăţii şi să nu cadă în capcana  
prezentului.  
 

Din lumea geografilor.... 
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Învăţământul geografic la Universitatea din 
Bucureşti are o tradiţie îndelungată de peste un 
secol (110 ani), timp în care s-a consacrat ca 
principală şcoală geografică din România. 

Ideea înfiinţării unei catedre de geografie 
la Universitatea din Bucureşti, creată în anul 
1864, s-a concretizat în cererea adresată 
Ministerului Instrucţiunii Publice din 18 martie 
1899 de către conducerea Societăţii de 
Geografie (înfiinţată în 1875). Solicitarea a fost 
susţinută de Titu Maiorescu la Ministerul 
Instrucţiunii Publice şi s-a materializat în aprilie 
1899 prin înfiinţarea Catedra de Geografie la 
Facultatea de Litere şi Filosofie. 

Prin adresa cu numărul 5101 din 17 mai 
1900 Ministerul Instrucţiunii Publice îl numeşte 
pe Simion Mehedinţi ca suplinitor la noua 
catedră. Cursul inaugural a fost susţinut de către 
acesta la 3 noiembrie 1900 în sala IV din localul 
vechi al Universităţii din Bucureşti. 

Prelegerea „Obiectul şi definiţiunea 
geografiei” susţinută la 3 noiembrie 1900 
marchează debutul învăţământului geografic 
universitar românesc, dar se constituie în 
concepţia filosofică pentru o operă de multe 
decenii pe care a realizat-o în cursul de bază al 
Catedrei de Geografie generală intitulat 
„Introducere în geografie ca ştiinţă” şi mai ales în 
lucrarea fundamentală „Terra”, apărută în 1931. 

  Din 1909 – 1910 profesorul Simion 
Mehedinţi înfiinţează în cadrul aceleaşi facultăţii, 
Seminarul de geografie, unde au activat în 
calitate de custode sau asistenţi discipoli ai 
profesorului Simion Mehedinţi între care C. 
Brătescu, G. Vâlsan, N. Gheorghiu, V. Meruţiu. 

În anul 1910 apare prima publicaţie 
periodică ştiinţifică universitară cu specific 
geografic. Primul deceniu, de pionerat al 
geografiei universitare, se poate defini prin 
câteva caracteristici: organizarea într-o catedră 
şi un seminar de profil, concepţie asupra 
pregătirii în Geografie, ştiinţă care studiază 
componentele mediului natural şi implicarea 
omului în cadrul lui, cercetări pe teren, pregătirea 
de cadre didactice pentru învăţământul 
preuniversitar. 

În anul universitar 1908 – 1909, în cadrul 
Facultăţii de Litere şi Filosofie, debutează 
specializarea istorie-geografie care va da şase 
licenţiaţi în 1909. 

Toate acestea au contribuit la conturarea 
primei şcoli geografice în România a cărui 
mentor a fost profesorul Simion Mehedinţi. 

Din anul 1929 activităţile din învăţământul 
universitar bucureştean erau coordonate de: 
C a t e d r a  d e  G e o g r a f i e  G e n e r a l ă , 
Antropogeografie şi Etnografie, condusă de 
Simion Mehedinţi şi Catedra de Geografie Fizică, 
condusă de G. Vâlsan.  

În anul universitar 1936 – 1937 se 
înfiinţează Seminarul de Geografie Fizică 
condus de V. Mihăilescu, N. Popp şi D.D. 
Burileanu. Prin legea din 4 noiembrie 1938 se 
produc două modificări organizatorice 
însemnate, şi anume catedrele de geografie trec 
la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii şi în al 
doilea rând li se schimbă titulatura în Geografie 
generală şi umană sub conducerea lui C. 
Brătescu şi Geografie fizică a României sub 
conducerea pe V. Mihăilescu.  

FACULTATEA DE GEOGRAFIE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI 
LA ANIVERSAREA A 110 ANI DE EXISTENŢĂ  

Prof.univ.dr.  Florina GRECU, conf.univ.dr. Laura COMĂNESCU 
grecu@geo.unibuc.ro, lauracomanescu@yahoo.com 

The 110th Anniversary of Faculty of Geography, Bucharest University. Geographical education  

from Bucharest university center has a long tradition of over a century (110 years), while it has became as the 

main Romanian geographical school. The idea of establishing of a Department of Geography at the University 

of Bucharest, founded in 1864, has resulted in the creation of it at the Faculty of Letters and Philosophy. 

Meanwhile the Bucharest department of geography gained its autonomy which marked also the diversification 

of specilizations (geography of tourism, cadastre, territorial planning) and by opening branches (Drobeta, 

Călimăneşti, Măcin) and researches stations. 

 

Key-words: Bucharest geographical school, tradition, research, inter-university collaboration 

Aniversări 
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În această perioadă se va pune accentul 
pe anumite discipline geografice: geomorfologie, 
climatologie, biogeografie, geografia populaţiei şi 
aşezărilor, etnografie, geografie regională, 
cercetarea geografică.  

În anul 1944 s-a înfiinţat Institutul de 
Cercetări Geografice cu rol important în 
dezvoltarea geografiei, iar prin Reforma 
învăţământului, în 1948, după un an de 
funcţionare în cadrul Facultăţii de Istorie – 
Geografie, datorită legăturilor strânse dintre 
geologie şi geografie, acestea fuzionează în 
Facultatea de Geologie şi Geografie din anul 
1949, cu două secţii distincte: GEOLOGIE şi 
GEOGRAFIE (cu 5 si 4 ani de studii)  

În anul 1986 prin fuzionarea facultăţilor de 
Geologie-Geografie şi Biologie se formează 
Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie 
cu secţia de Geografie, pregătirea făcându-se în 
direcţia Geografie-o limbă şi literatură străină
(engleză, franceză, germană, rusă).  

Numărul de studenţi ai secţiei de 
geografie a variat de-a lungul anilor, între 30 şi 
90, ei fiind încadraţi în două grupe de 
specializare (Geografie fizică şi Geografie 
economică). În unele perioade s-au mai adăugat 
o grupă de Geografie – Biologie, o grupă de 
Climatologie, o grupă de Geografie – limbă 
străină. 

Facultatea de Geografie în structura sa 
actuală s-a organizat începând cu anul 1990, la 
început cu două specializări (Geografie şi Ştiinţa 
mediului), la care s-au adăugat din 1993, 
Colegiul de Cartografie şi Cadastru (cu trei ani 
de studii); din 1997 – Geografia turismului, 
Geografie – o limbă străină, Colegiul de 
Hidrologie – Meteorologie şi Supraveghere a 
Calităţii Mediului. În anul 1998 se adaugă 
Colegiul de Geografia Activităţilor Turistice de la 
Călimăneşti, iar în anul 1999 Învăţământul 
Deschis la Distanţă (profil Geografie şi turism).  

În anul 2000 apare specializarea 
Planificare teritorială, iar colegiile amintite 
anterior vor avea filiale la Măcin şi Drobeta 
Turnu Severin, iar la Bucureşti se extinde ID şi 
cu specializarea Geografie-Istorie. 

Un rol aparte pentru Facultatea de 
Geografie a Universităţii din Bucureşti îl deţin 
staţiunile de cercetare - Orşova şi Sf. Gheorghe. 
Staţiunea geografică Orşova a fost înfiinţată în 
1964, cu rol în cercetarea spaţiului Defileului 
Dunării şi sudul Munţilor Banat, dar şi pentru 
instruirea studenţilor prin organizarea practicii de 
vară. Staţiunea de la Sf. Gheorghe funcţionează 
din anul 2002 şi este axată pe activitatea de 

cercetare a spaţiului deltaic şi litoral. 
În prezent, studiile în Facultatea de 

Geografie sunt organizate pe trei cicluri: studii 
universitare de licenţă; studii universitare de 
masterat; studii universitare de doctorat. 
Fiecare ciclu de studii este delimitat prin 
proceduri distincte de admitere şi de absolvire. 

Studiile universitare de licenţă asigură 
un nivel de calificare adecvat exercitării unei 
profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de 
muncă prin cunoştinţe generale şi de specialitate 
corespunzătoare.  

- Studiile de licenţă sunt organizate pentru 
următoarele specializări:  

- Geografie,  
- Geografia turismului, 
- Cartografie,  
- Planificare teritorială,  
- Meteorologie-Hidrologie, 
- Geografia mediului.  
Absolvenţii cu diplomă ai studiilor 

universitare de licenţă îşi pot exercita profesia, 
conform competenţelor şi drepturilor 
corespunzătoare diplomei dobândite sau pot 
continua studiile universitare prin masterat. 

Studiile universitare de masterat 
asigură aprofundarea în domeniul studiilor de 
licenţă, insistându-se pe latura aplicativă şi 
constituie baza pregătitoare obligatorie pentru 
studiile doctorale.  

Facultatea de Geografie a Universităţii din 
Bucureşti organizează studii masterale în 
importante direcţii de specializare:  

 Studii avansate în geografie;  

 Geomorfologie şi cartografie cu elemente 
de cadastru;  

 Climatologie şi hidrologie;  

 Planificarea teritorială şi managementul 
localităţilor urbane şi rurale;  

 Managementul resurselor şi activităţilor 
turistice;  

 Evaluarea integrată a stării mediului;  

 Gestiunea spaţiului turistic; 

 Riscurile mediului aerian (Air –             
Environment risk and health response); 
master interdisciplinar in limba engleză. 
În sistemul ID se asigură studii masterale 

pe următoarele direcţii:  

 Geomorfologie şi cartografie cu elemente 
de cadastru; 

 Managementul resurselor şi activităţilor 
turistice; 

 Evaluarea integrată a stării mediului. 
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Studiile universitare de doctorat în 
domeniul Geografiei se desfăşoară în Şcoala 
doctorală Simion Mehedinţi, pe o perioadă de 
trei ani, în specializările: geografie fizică, 
geografie umană, geografia mediului.  

În prezent în Facultatea de Geografie 
funcţionează 79 de cadre didactice titulare la 
care se adaugă personalul didactic auxiliar, 
personalul secretariatului şi personalul de la 
staţiunile de cercetare Orşova şi Sfântu 
Gheorghe. Aceştia asigură buna pregătire a 
celor 2457 de studenţi înscrişi în anul universitar 
2010- 2011.  

Structura organizatorică cuprinde patru 
departamente şi anume: Departamentul de 
Geomorfologie - Pedologie - Geomatică; 
Departamentul de Meteorologie - Hidrologie, 
Departamentul de Geografie Regională şi Mediu, 
Departamentul de Geografie Umană şi 
Economică. 

Cercetarea ştiinţifică este al doilea obiectiv 
de bază al Facultăţii, aceasta reprezentând 
pentru corpul profesoral şi o bună parte a 
studenţilor din facultate, o preocupare cel puţin 
la fel de importantă precum cea de instruire.  

Astfel în facultatea noastră funcţionează 
următoarele centre de cercetare: 

 Centrul de Cercetare Degradarea 
Terenurilor şi Dinamică Geomorfologică. 

 Centrul Interdisciplinar de Cercetări 
Avansate asupra Dinamicii Teritoriale. 

 Centrul de Cercetări Climatologice şi de 
Mediu Aerian. 

 Centrul de Cercetări Geodemografice şi 
Analiză Teritorială. 

 Centrul de Cercetare a Mediului şi 
Efectuare a Studiilor de Impact. 

 Centrul de Cercetare a Populaţiei, 
Ecologiei Aşezărilor Umane şi Geografie 

Politică. 

 Centrul pentru Studii de Risc, Modelare 
Spaţială şi Dinamica Sistemelor Terestre 
şi Costiere. 

 Centrul de Cercetări Gestiunea Peisajului 
şi a Resurselor de Apă. 

 Centrul de Geostrategii şi Relaţii Externe. 

 Centrul de Studii Turistice şi Prognoză. 

 Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare 
Regională şi Integrare Europeană. 
 
Facultatea de Geografie a Universităţii din 

Bucureşti organizează în luna septembrie/ 
noiembrie a fiecărui an o Sesiune Anuală de 
Comunicări ştiinţifice, iar prin cadrele didactice 
aflate la conducerea diferitelor societăţi de profil, 
colocvii şi simpozioane naţionale şi 
internaţionale cu tematică geografică de mare 
actualitate cum ar fi Simpozionul Naţional de 
Geomorfologie, Colocviul Naţional de Geografia 
Populaţiei şi Aşezărilor Omeneşti.  

 De asemenea, începând din 1994, 
pentru studenţii pasionaţi de cercetarea 
ştiinţifică, se organizează Simpozionul Naţional 
al studenţi geografi şi Simpozionul naţional al 
studenţilor pasionaţi de geografie umană. 
Rezultatele cercetării studenţeşti sunt prezentate 
în cadrul celor nouă cercuri ştiinţifice studenţeşti 
din facultate. 

 Facultatea întreţine relaţii de colaborare 
inter-universitare cu universităţi partenere din 
Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie, Grecia, 
Turcia, Algeria, Tunisia, Spania, Germania etc. 

 În cadrul programului Erasmus - Socrate 
există parteneriate cu 56 de universităţi din 
Europa (Austria, Belgia, Cehia, Franta, 
Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, 
Portugalia, Polonia si Spania). 

 

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

 Educaţie prin geografie 
 Dezvoltare regională şi locală 
 Pe meridianele şi paralele Globului 
 Opinie geografică 
 Documentar geografic 
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Viaţa academică şi culturală din anul 2010 
a fost marcată de aniversarea a 150 de ani de la 
înfiinţarea Universităţii Al.I.Cuza din Iaşi. Cu 
această ocazie, geografii ieşeni au organizat o 
serie de manifestări, prin care au fost prezentate 
locul şi rolul Şcolii Geografice Ieşene în cadrul 
acestei prestigioase instituţii universitare, dar şi 
în viaţa ştiinţifică şi culturală a “capitalei” 
Moldovei şi în cadrul Geografiei Româneşti. 

Acest jubileu vine după aniversarea, în 
anul 2009, a 90 de ani de învăţământ superior 
geografic la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj 
Napoca, la care se adaugă un alt moment: 110 
ani de învăţământ geografic la Universitatea din 
Bucureşti. 

Lumea geografilor a aniversat, în acest an, 
130 de ani de la naşterea lui Al. Dimitrescu 
Aldem, 125 de ani de la naşterea lui George 
Vâlsan şi 120 de ani de la naşterea lui Vintilă 
Mihăilescu. Să reamintim că s-au împlinit 95 de 
ani de la susţinerea şi publicarea în România a 
primei teze de doctorat în geografie (George 
Vâlsan - Câmpia Română). 

Toate aceste momente sunt legate şi de 
un alt eveniment: înfiinţarea, în anul 1875, a 
Societăţii Geografice Române, devenită ulterior 
Societatea Regală Română de Geografie, 
Societatea de Ştiinţe Geografice şi  Societatea 
de Geografie din România. 

Ne facem o datorie de onoare de a 
omagia această instituţie la aniversarea a 135 
de ani de la fondarea sa, prin prezentarea unor 
documente care au marcat evoluţia de-a lungul 
timpului, prin evocarea unor momente 
semnificative, a unor personalităţi, a publicaţiilor 

editate, dar şi printr-o propunere lansată tuturor 
celor care iubesc şi apreciază Geografia: 
organizarea unui muzeu al Geografiei 
Româneşti, fie el şi virtual, pentru moment. 

S-au adunat, de-a lungul timpului, multe 
documente de valoare, contribuţii ştiinţifice şi 
culturale remarcabile, o literatură geografică 
bogată şi valoroasă, reprezentată prin teze de 
doctorat, tratate, atlase, lucrări de popularizare a 
cunoştinţelor geografice şi numeroase periodice, 
cunoscute şi apreciate pe plan internaţional. 

De asemenea, cu ocazia unor manifestări 
omagiale sau academice, personalităţi politice, 
ale lumii ştiinţifice şi culturale au adresat 
geografilor mesaje de apreciere a rolului jucat de 
aceştia în ştiinţa şi cultura românească. 

Uneori, din motive obiective şi de cele mai 
multe ori subiective, unele contribuţii ştiinţifice 
sau unii geografi au fost daţi uitării, iar generaţiile 
mai tinere nu cunosc trecutul şi nu beneficiază 
de ceea ce numim “model” de viaţă şi activitate 
ştiinţifică. 

Momentele aniversare ale Societăţii de 
Geografie din România au fost prezentate în 
publicaţiile principale, Buletinul Societăţii şi 
Revista Terra, precum Buletinul din anul 1925, 
Revista Terra nr.2/1975, volumul “Societatea de 
Ştiinţe Geografice - 100 de ani de activitate”; 
Buletinele Societăţii din anii 1995, 2000, 2006 şi 
revista Terra nr.2/2000. 

În continuare vă prezentăm câteva 
documente şi obiecte legate de istoria Societăţii 
de Geografie din România, cu gândul că acestea 
subliniază ideea de tradiţie şi continuitate a vieţii 
şi activităţii instituţiei, dar care pot fi şi o primă 

PLEDOARIE PENTRU UN MUZEU AL GEOGRAFIEI ROMÂNEŞTI LA 
ANIVERSAREA A 135 DE ANI DE LA FONDAREA SOCIETĂŢII DE 

GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA 

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

Pleading for Romanian Geography Museum. Geographical academic life was marked by the 
establishment of Geographical Romanian Society  which celebrate 135 years  since its creation. The society 
was financially supported by the substantial contributions and donations received from the Royal House, the 
National Bank and by the personalities of that time. In this paper are presented a series of official documents 
and objects of great importance in reflecting the activity of this prodigiuos institution (the status, Simion 
Mehedinţi’s letter of resignation from the committee’ society, medals emitted by the Geographical Society at         
jubilees of 50 years, 100 years and 125 years).These may be a first contribution to Romanian Geography 
Museum, an institution which will be inaugurated soon, under the auspices of the Professional Association of 
Geographers in Romania and Geograful review.  
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museum . 
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contribuţie pentru Muzeul Geografiei 
Româneşti, instituţie ce va fi inaugurată, în 
curând, sub egida Asociaţiei Profesionale a 
Geografilor din România şi a Revistei 
Geograful. 

Poate pentru unii geografi, dezamăgiţi de 
realităţile cotidiene şi de orgoliile nemăsurate ale 
unor colegi, această propunere poate fi utopică, 
dar rămân optimist şi cu speranţa că se poate 
realiza. 

Dintre documentele care stau la baza 
activităţii oricărei organizaţii, inclusiv a Societăţii 
de Geografie din România, un rol de primă 
importanţă îl are Statutul, prin care sunt 
precizate scopul activităţilor, mijloacele de 
realizare, drepturile şi obligaţiile membrilor. 

Unul din primele Statute ale Societăţii 
Geografice Române datează din anul 1881, fiind 
elaborat şi aprobat în şedinţa Consiliului de 
Administraţie din 29 decembrie 1881, şedinţă 
condusă de General G. Manu în calitate de 
Vicepreşedinte şi G. Lahovary în calitate de 
Secretar General. 

Din conţinutul celor 29 de articole (Fig.1) 
reţinem scopurile Societăţii: 

 “De a concura, pe cât îi va fi cu putinţă, la 
progresul şi propagarea sciinţelor geografice în 
genere. 

 A provoca şi a face însăşi studii pentru a 
ajunge la perfecta cunoştinţă a pământului 
României propriu dissă, a Dobrogei şi a ţărilor 
învecinate în tote direcţiunele geografice, 
economice şi comerciale. 

 A respândi atât din punctul de vedere al 
intereselor comerciale cât şi din acela al 
interesului şciinţificu, cunoşcinţe complecte şi 
aprofundate asupra României propriu dissă, a 
Dobrogei şi a ţărilor învecinate. 

 A lucra pentru respândirea între Români a 
sciinţelor geografice şi de noţiuni exacte asupra 
ţărilor străine”. 

Dacă privim în timp, vom observa că 
aceste obiective s-au menţinut şi în 
documentele statutare, chiar şi în perioada 
comunistă (vezi statutul din anul 1968, 
înregistrat la Notariatul de Stat al Sectorului 7, 
Bucureşti) sau cele publicate în Revista Terra 
nr.3-4/1989 (apărută în 1990, pag.14), Buletinul 
Societăţii de Geografie din România, IX (LXXIX) 
(pag.106) şi Buletinul Societăţii de Geografie din 
România, XI (XXCI), pag.78. 

Tot prin acest document (Fig.1) sunt 
precizate şi mijloacele prin care Societatea 
trebuie să-şi atingă scopurile propuse. Printre 
acestea remarcăm publicarea Buletinului 

Societăţii, care trebuia să cuprindă: raportul 
anual al stării Societăţii, precum şi articole 
ştiinţifice originale, note bibliografice sau 
traduceri ale unor contribuţii ştiinţifice 
importante, apărute în străinătate. Se preciza că 
unele articole valoroase pot fi publicate în limbi 
străine, iar fiecare număr al Buletinului se 
distribuia gratuit tuturor celor care achitau 
cotizaţia de membru al Societăţii. 

Privind retrospectiv, constatăm că din 
1876 (anul primei apariţii a Buletinului) şi până 
în 1942 s-au respectat aceste cerinţe. Tradiţia a 
fost reluată, parţial, în perioada 1995-2008, 
când au fost publicate volumele VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII-XIV din seria nouă a Buletinului 
Societăţii, cu menţiunea că aceste publicaţii      
s-au editat în limba engleză (excepţie volumele 
din 1995 şi 2005), scopul fiind acela de a face 
cunoscută Geografia Românească la 
Congresele Uniunii Internaţionale de Geografie. 

La articolul 3 paragraful 2 din acelaşi 
document se precizează că Societatea 
Geografică Română poate organiza o bibliotecă 
geografică precum şi o colecţie de hărţi, 
instrumente şi obiecte geografice. Iată deci, o 
prevedere care vine în sprijinul propunerii 
avansate. Aceste prevederi se regăsesc şi în 
celelalte statute, dar lipsa resurselor financiare a 
condus la nerealizarea acestui deziderat. 

Referitor la resursele financiare ale 
Societăţii să precizăm că acestea proveneau din 
cotizaţii şi donaţii relativ substanţiale primite din 
partea Casei Regale, a Băncii Naţionale precum 
şi a unor personalităţi ale vremii. Să menţionăm 
că Societatea de Geografie a beneficiat de 
sume de bani donate, prin testament, de către 
Regele Carol I şi Regele Ferdinand, iar sediul 
instituţiei a funcţionat în cadrul Fundaţiei 
Universitare Carol I (astăzi Biblioteca Centrală 
Universitară Carol I). 

Membrii activi ai Societăţii erau obligaţi, 
ca în fiecare an să realizeze cel puţin un 
articol original, o traducere sau să ţină o 
conferinţă publică. Iată o prevedere care ar 
trebui aplicată şi în prezent. 

Pe baza contribuţiei anuale sau a donaţiei, 
fiecare membru al Societăţii primea o diplomă. 
În Fig.2 este prezentată reproducerea unei 
diplome din anul 1920. Remarcăm realizarea 
grafică de excepţie pentru vremurile respective, 
sigla Societăţii (reluată în anul 2000, cu ocazia 
aniversării a 125 de existenţă a Societăţii), 
precizarea că Societatea era recunoscută, din 
anul 1897, ca instituţie de utilitate publică şi 
semnăturile unor personalităţi, aflate la 
conducerea instituţiei: Ştefan Hepites, Sabba  
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Fig.1 - Statutul Societăţii Geografice Române 
din 29 decembrie 1881 
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Ştefănescu şi Alexandru Tzigara-Samurcaş. 
Incontestabil personalitatea lui Simion 

Mehedinţi, întemeietorul Geografiei moderne 
româneşti, a marcat activitatea Societăţii de 
Geografie în primele 4 decenii ale secolului XX. 
Simion Mehedinţi a realizat o analiză pertinentă 
a stadiului dezvoltării geografiei, prin discursul 
său “Progresul ştiinţelor geografice, cu 
deosebită privire la România”, rostit la 20 
decembrie 1925, cu prilejul sărbătoririi 
Semicentenarului Societăţii Regale Române de 
Geografie şi publicat în Buletinul Societăţii, XLIV, 
1925, pag.25-34.  

O analiză bine documentată a evoluţiei 
Societăţii de Geografie din România, care face 
referire şi la prima jumătate a secolului XX, o 
regăsim într-un articol publicat în revista Terra 
nr. 2/2000 (Cucu V., Momente din evoluţia 
Societăţii de Geografie din România, pag.5-12). 
Autorul reproduce, integral, textul scrisorii de 
demisie a lui Simion Mehedinţi din toate funcţiile 
de conducere din cadrul Societăţii (Fig.3). 
Documentul subliniază o stare de nemulţumire 
generată de situaţia politică şi economică din 
1940-1941, dar şi nemulţumirea faţă de 
conflictele din cadrul comunităţii geografilor. 
Speranţa lui Simion Mehedinţi este aceea că 
“familia geografilor” va rămâne unită spre binele 
şi progresul ştiinţei. Această speranţă rămâne 

valabilă şi astăzi, iar demisia este un semn al 
demnităţii şi înţelepciunii, gest foarte rar 
întâlnit în zilele noastre. 

“Ca un omagiu pentru întreaga contribuţie 
la dezvoltarea geografiei în România, în şedinţa 
Consiliului Societăţii din 17 ianuarie 1942, s-a 
conferit lui Simion Mehedinţi calitatea de 
vicepreşedinte de onoare, calitate de care, în 
trecut, s-a bucurat numai Regina Maria”. (Cucu 
V.,2002, Terra 2, pag.11). 

Peste ani, în anul 1995, cu ocazia 
aniversării a 120 de ani de la înfiinţarea 
Societăţii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
a transmis un mesaj plin de căldură şi preţuire 
comunităţii geografilor români şi îndemnul de a 
cunoaşte şi proteja mediul “cu toate frumuseţile 
lui care sunt lucrări ale iubirii divine” (Fig.4). 

Obiecte de mare preţ pentru colecţionari, 
dar şi ca exponate ale unui muzeu, medaliile 
jubiliare emise de Societatea de Geografie de-a 
lungul timpului au avut menirea, alături de 
diplomele de onoare, de a recompensa eforturile 
geografilor şi a unor instituţii pentru îndeplinirea 
scopurilor Societăţii (Fig.5). 

Speranţa noastră este că v-am convins să 
deveniţi adepţii înfiinţării Muzeului Geografiei 
Româneşti, ca instituţie de utilitate publică şi ca 
un semn de omagiu adus Societăţii Geografice 
Române în anul 135 al existenţei sale.  

Fig.2 - Diplomă de membru activ al Societăţii Regale Române de Geografie 
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Fig. 3  - Scrisoarea de demisie a lui Simion Mehedinţi din Comitetul Societăţii 
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Fig. 4 - Mesajul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române adresat Societăţii de Geografie în 1995 
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Fig. 5 - Medaliile emise de Societatea de Geografie cu ocazia  
jubileelor de 50 de ani (1925 - medalii din bronz şi 5 medalii speciale din aur, în 

greutate de 1 kg.), 100 de ani (1975) şi 125 de ani (2001 - medalii din tombac şi 10 
medalii speciale din argint) (Colecţie: Cristian Tălângă) 
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Santorini astăzi. Privire generală 
 
Santorini, cu denumirea oficială Thera, 

reprezintă un grup de insule mici situat în partea 
de sud a Arhipelagului Ciclade (Marea Egee), la 
nord de Insula Creta. Dintre cele cinci insule 
componente, trei configurează caldera marină, 
adică vechiul crater submers (Thira sau Thera, 
cea mai mare, care dă denumirea întregului 
complex insular; Thirasia; Aspronisi), iar două 
alcătuiesc vulcanul actual activ, reprezentând 
apariţii deasupra nivelului mării a edificiului 
vulcanic (Palea Kameni şi Nea Kameni) în 
partea centrală a calderei. Nea Kameni este 
partea cea mai recentă, ultima erupţie având loc 
în anul 1950. Emisiile calde de gaze (vapori de 
apă, dioxid de carbon, metan)  - fumarolele - şi 
izvoarele termale se întâlnesc în ambele insule. 

Prin geneză, evoluţie, relief şi peisaj în 
general, Santorini este unică între insulele 
Greciei. Este un complex insular vulcanic de tip 
calderă marină, cu un relief original şi 
spectaculos. Altitudinea maximă este de 567 m 
şi se înregistrează în Muntele Prophitis Ilias din 
insula Thira. Conul vulcanului actual activ (Nea 
Kameni) ajunge numai până la înălţimea de 127 
m. Adâncimea mării în interiorul calderei se 
menţine sub 300 m, în timp ce în jurul insulelor 
care conturează caldera este de cca. 380 m. 

Santorini are o suprafaţă de 37 km
2
, iar 

populaţia depăşea 13.600 locuitori în anul 2001, 
aceasta fiind distribuită în 13 localităţi. În 
antichitate era denumită insula Strongyle / 
Stronghyle, fiind locuită de stronghyli. Aici a 
căpătat o strălucire deosebită civilizaţia minoică, 

similară celei din Creta. Este acea civilizaţie care 
a dispărut în urma exploziei vulcanice din 1450 
î.H. Vestigii ale acesteia au fost recuperate prin 
investigaţii arheologice şi pot fi întâlnite în 
muzeul din Akrotiri, în sud-vestul insulei Thira. 

În Santorini s-a dezvoltat o reţea de 13 
localităţi, toate profilate pe servicii turistice. Cea 
mai importantă este Phira (Fira), acest oraş fiind 
şi centrul administrativ al Insulei Thira. Urmează 
Oia, Kamari, Akrotiri, Perrisa etc. 

Turismul este principala activitate 
economică din complexul insular Santorini. 
Insula Thira dispune de cea mai importantă bază 
de primire (56 hoteluri), de porturi turistice, de 
aeroport şi de o reţea rutieră adecvată. Cele mai  

Pe meridianele şi paralele Globului 

SANTORINI, SINGURUL VULCAN ACTIV DIN  
MEDITERANA ORIENTALĂ  
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Santorini, the only active volcano in the Eastern Mediterranean. Santorini (Thera) is a 
complex of volcanic islands, caldera type, situated in the south part of the Ciclade Archipelago. It is the only 
active volcano from the Eastern Mediterranean Sea. The cone of the actual volcano (Nea Kameni) reaches 
127 m, but, the highest altitude (567 m) is measured in Thira Island. In the National Geologic Park Nea 
Kameni are shown the geological and geomorphologic evolution (with an area in the volcanic edifice and a 
chronology of the volcanic explosions from 198 BC until 1950, when the last episode take place), a few 
testimonials concerning the eruptions from 1650 and 1707 and a few aspects regarding the protection and the 
monitoring of this site. 

 
Key Words: volcanic islands, Santorini, Greece 

Fig.1 - Santorini. Aşezare geografică  
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intense legături pe mare le are cu portul Pireu şi 
porturile din Creta. 

 
De la insula originară la vulcanul actual 

 
Condiţiile şi modul de formare a 

complexului insular Santorini nu se cunosc cu 
exactitate. Este însă cert că acesta este 
rezultatul activităţii vulcanice din pliocen şi 
cuaternar, care a cunoscut diferite faze de 
intensificare. El nu reprezintă decât resturile 
rămase dintr-o insulă întreagă aparţinând 
orogenului alpin (deci cu structură cutată şi 
formaţiuni cristaline). Explozia vulcanică din 
partea centrală a acestei insule (cca. 80.000 de 
ani în urmă) sub care s-a acumulat, pe o linie de 
fisuraţie, o pungă de magmă, a dus la formarea 
unui crater submarin şi la fragmentarea acesteia. 
Din crater s-a înălţat un con vulcanic, care a ieşit 
treptat la suprafaţa mării (Fig.2). 

Explozia care a avut loc în anul 1450 î.H. 
a fost catastrofală, modificând radical 
configuraţia insulei şi distrugând complet 
civilizaţia minoică. Erupţia lavei şi a cenuşii a fost 
urmată de prăbuşirea celei mai mari părţi a 
insulei, rezultând un crater de prăbuşire, invadat 
de apele mării (caldera). Resturile insulei 
formează actualul Santorini: Thira, Thirasia şi 
Aspronisi, care conturează caldera. Aceste 
insule au fundamentul cutat, aparţinând de 
orogenul alpin ca şi celelalte insule şi lanţuri 
muntoase din spaţiul egeean. Pe aceste 
formaţiuni s-au depus serii groase de materiale 
vulcanice (cenuşă, lapili, bombe), dispuse în 
strate înclinate spre exteriorul calderei (structură 
stratovulcanică), diferite mineralogic şi cromatic 
(roşu, ocru, negru, gri, alb etc). Explozia a fost 
însoţită de cutremure puternice care au generat 
valuri (tsunami) de 250 m înălţime şi viteze de 
350 mile pe oră. În mai puţin de o jumătate de  

Fig.2 - Structura şi litologia vulcanului Santorini: 1. Roci 
prevulcanice; 2. Bazine magmatice; 3. Roci vulcanice pre-minoice; 

4. Depozite ale erupţiei minoice; 5. Lave de Kamenis 

oră acestea au ajuns la ţărmurile Cretei, 
distrugând întreaga civilizaţie minoică. 
Evenimentul nu se găseşte consemnat în textele 
vechi, dar poate fi reconstituit după miturile 
grecilor antici şi din simbolismul Vechiului 
Testament. Este evenimentul care a generat 
mitul Atlantidei. 

Vulcanul şi-a continuat activitatea până în 
zilele noastre. În centrul calderei, exploziile 
aveau loc din timp în timp pe diferite cratere, dar 

fără intensitatea celor precedente. Materialele 
depuse în jurul craterelor au generat conuri 
submerse, care, progresiv ieşeau la suprafaţa 
mării. Din anul 198 î.H. şi până în 1950 au avut 
loc 14 erupţii, aşa cum consemnează diferite 
surse istoriografice şi datele de observaţie din 
perioada modernă. Aşa s-au format Palea 
Kameni şi Nea Kameni, numite astăzi vulcanul şi 
care reprezintă proeminenţele edificiului vulcanic 
submarin.  
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Acesta se prezintă ca o asociere de conuri şi 
cratere centrale şi secundare. Altitudinea 
maximă de 127 m este atinsă în conul principal 
din Nea Kameni. Piroclastitele, provenite în 
special de la explozia din 1925 – 1926, se 
prezintă sub formă de fragmente de lavă neagră 
(bazică) spongioasă. Din craterele centrale ale 
insulei Nea Kameini sunt emise, prin puncte 
numeroase, gaze fierbinţi (fumarole), cu 
temperaturi de la 75° la 95° C, conţinând sulf, 
dioxid de carbon şi metan. În jurul edificiilor 

fumarolelor se depun cristale de sulf şi gips. De 
asemenea, izvoarele termale, care apar pe linia 
ţărmului, sunt caracteristice pe cele două insule 
vulcanice. 

După ultima erupţie din 1950, vulcanul din 
Santorini a rămas calm, singurele indicii ale 
fuziunii rocii din profunzime (la câţiva kilometri 
sub insulă) fiind sursele de căldură şi gazele 
calde din craterele centrale ale insulei Nea 
Kameni. 

Anii 
Intervalul 

dintre erupţii 
Modificări generate 

198 – 6 î.H. -   

19 d.H. 215 

În faze succesive se formează Palea Kameni 

60 41 

726 666 

1457 731 

1508 51 

1573 65 
Se formează Micri Kameni. Mai târziu va fi încorporată 
în Nea Kameni 

1650 77 
Explozia are loc în afara calderei la 6,5 km nord-est de 
insulă. Conul format nu a depăşit suprafaţa mării, 
rămânând la 18,5 m adâncime. 
Prin adaosuri succesive se va forma actuala Nea 
Kameni, reprezentând volumul principal al vulcanului 

1707 – 1712 57 

1866 – 1870 154 

1925 – 1926 55 

1928 2 

1940 – 1941 12 
Sunt explozii care aduc schimbări minore 

1950 9 

Tabel 1 
Cronologia exploziilor vulcanice din Santorini din anul 198 î.H. până astăzi  

şi modificările principale generate 

Prima explozie vulcanică descrisă a fost 
aceea din anul 198 î.H. şi se datorează marelui 
geograf grec Strabon.  

Sunt de interes câteva mărturii scrise 
asupra exploziilor din 1650 şi 1707, consemnate 
de preoţi iezuiţi francezi: 

„La nuit du 27 septembre, un nouveau 
tremblement de terre, encore plus terrible, a fait 
les maisons se balancer ...” 

„Après cette secouse, nous avons vu    
surgir de la mer, à quatre milles de l’est, entre    
Andros et Santorini, des flammes entourées de 
nuages épais. Une fumée épaisse montait de 
l’abîme brûlant. Après, les nuages en flammes 
se rabaissèrent en laissant une odeur            
suffocante...” 

„Six jours auparavant, nous avions       
remarque que cette région de la mer était toute 
verte, un signe que le feu infernal s’efforçait 
d’ouvrir une fente au fond de la mer et laissait 

des mofettes de soufre jaillir des eaux de la 
mer.” 

 
(din Cronica asupra erupţiei din anul 1650, 

Francois Richard, jésuite; Santorini d‟hier et 
d‟aujourd‟hui, 2003) 

   
„Le 18 septembre, les explosions         

devienrent plus fortes. Des rochers entiers     
soutaient des cratères et comme l’un frappait 
l’autre au vent, ils causaient des bruits terribles. 
Ensuite, ils tombaient de nouveau sur Santorini 
et dans la mer en causant un tintomarre         
effrayant. Micri Caméni semblait plusieurs fois 
couverte de ces blocs de pierre brûlants et luisait 
dans la nuit.” 

 
(din Cronica asupra erupţiei din 

septembrie 1707, Tarillon, jésuite; Santorini 
d‟hier et d‟aujourd‟hui, 2003) 
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După 1950, un eveniment tectonic mai 
important în Santorini a fost cutremurul din 1956. 
Acesta nu a iniţiat o nouă explozie vulcanică, dar 
a provocat mari distrugeri.  

 
Parcul Geologic Naţional Nea Kameni  

 
Nea Kameni, vulcanul actual activ, 

reprezintă un sit geologic deosebit, de un interes 
ştiinţific major, fiind singurul centru vulcanic activ 
din Mediterana orientală. Cele mai vechi roci 
sunt datate a avea 430 de ani, iar cele mai noi 
de 60 de ani. 

Nea Kameni are un peisaj natural şi un 
ecosistem specific vulcanilor activi înălţaţi în 
centrul unei caldere marine. 

Nea Kameni este un sit natural clasat prin 
decizia Ministerului Culturii din Grecia. Mai mult, 
Nea Kameni şi Palea Kameni, dar şi caldera 
Santorini în ansamblu, fac obiectul unei 
propuneri de înscriere pe lista siturilor 
patrimoniului geologic mondial. 

Municipalitatea din Thira este 
responsabilă de protecţia şi gestionarea acestui 
sit. 

Cercetările ştiinţifice din acest parc permit 
studiul unei multitudini de procese vulcanice şi 
tectonice, de procese biologice. O reţea de 

aparate de înregistrare a mişcărilor telurice 
(seismografe) şi de staţii de monitorizare a 
gazelor asigură obţinerea de date utile pentru 
înţelegerea proceselor respective din Marea 
Egee în ansamblu. 

Observatorul vulcanologic funcţionează 
sub egida Institutului de Studii şi de Monitorizare 
a Vulcanului Santorini (Institute for the Study and 
Monitoring of the Santorini Volcano). Se 
efectuează măsurători seismice, geofizice şi 
geochimice, măsurători asupra deformării 
reliefului etc.) 

Datele oferite de această reţea de 
monitorizare se găsesc  - apreciază specialiştii – 
la niveluri normale, ceea ce confirmă că vulcanul 
Santorini se află într-o fază de calm. 
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Fig. 3 - Santorini. Se observă în prim plan craterul vulcanului activ actual (Nea 
Kameni), iar în planul secund caldera rezultată în urma erupţiilor explozive 

anterioare (foto: V. Loghin, 2007) 
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Introducere 
 
Bucovina de Nord (în ucraineană Північна 

Буковина) reprezintă denumirea părţii de nord a 
provinciei istorice Bucovina, aflată în prezent în 
regiunea Cernăuţi, Ucraina, ca urmare a ocupării 
la 28 iunie 1940 de către URSS ca un ultimatum 
adresat statului român. 

Acest teritoriu românesc din cele mai 
vechi timpuri, aflat în prezent pe teritoriul statului 
ucrainean, reprezintă astăzi o suprafaţă de 6262 
km². Bucovina de Nord este un spaţiu românesc 
deosebit, smuls din trupul Ţării Mame, în urma 
vitregiilor istoriei, dar unde satul tradiţional este 
la fel de viu precum cele din provinciile istorice 
de peste graniţă. Arhitectura, portul, obiceiurile, 
meşteşugurile sunt cele ale unui ţinut românesc, 
dominat de credinţe, unele ce se transmit din 
negura timpului, reliefând o împletire perfectă a 
vechiului cu noul, a tradiţiilor cu noutatea şi a 
magicului cu prezentul. Cutreierând ţinutul 
bucovinean, dealurile împădurite, râurile, satele 
cu biserici, şcoli şi case, toate istorisind poveşti 
de demult, dar mai ales cunoscând oamenii, 

ascultându-le graiul şi păsurile, realizezi cât de 
ancorată este viaţa tradiţională în realitatea 
cotidiană, cât de viu este acest pământ 
românesc. 

De îndată ce păşeşti pe acest tărâm eşti 
cuprins de un sentiment aparte, emoţionant, şi 
simţi vibrând în sine spiritul bucovinean, care a 
dăinuit nealterat peste tot şi toate. În esenţă este 
o privire asupra satului bucovinean, cu toate 
atributele sale, dorind ca pe această cale să 
tragem încă un semnal de alarmă asupra uitării 
şi nepăsării, care încet se abat asupra acestui 
demn tărâm. Încercăm să subliniem pe această 
cale faptul bine-cunoscut că lucrurile materiale şi 
spirituale pentru care este renumită regiunea 
sunt deosebit de fragile în faţa trecerii timpului, 
dar mai ales în faţa nepăsării oamenilor.  

 
Evoluţia spaţiului nord-bucovinean  

(date istorice) 
 
Despre existenţa omului pe aceste 

meleaguri ne vorbesc săpăturile arheologice, 
care au scos la iveală vestigii tocmai din  

TRADIŢII ŞI OBICEIURI CONSERVATE ÎN SÂNUL COMUNITĂŢII 
ROMÂNEŞTI NORD-BUCOVINENE 

Drd. Dumitru ŢÎRDEA 
dima.tardea@gmail.com 

     Traditions and customs preserved in the bosom of the Romanian community in Northern 
Bucovina. Northern Bucovina represents a part of Romanian land, which belonged to the Old Kingdom and 
which was frequently suffering from foreign occupations during its history. Present paper is a small spiritual 
description of this special space, torn off the Motherland, where the village has been conserved as before. In 
fact, this is an outlook at the Bucovinian village, with all its attributes and particular ways of conserving local 
cultural values and traditions. The most interesting representation of the spirituality of Bucovinian village is 
reflected in the sphere of traditions, customs, which define the specificity and unique character of this space. 
Customs related to family life, calendar holidays, magic practices, which enjoyed special attention in this 
paper, are of inexpressible beauty. Unfortunately, the elements, which define the specificity of this space, can 
easily disappear due to lack of practice; that is why all must be acquainted with this unspeakable beauty in 
order not to consign it to oblivion. 

 
Key Words: ethnography, Bucovina, traditions, customs  
 
Північна Буковина представляє собою куточок румунської землі, який належав до старого 

Королівства і який на протязі історії часто зазнавав іноземних окупацій. Даний реферат маленький 
духовний опис особливого простору, відірваного від Батьківщини, де село, як і раніше добре збереглося. По 
суті, це погляд на буковинське село, з усіма його атрибутами та особливими способами збереження 
місцевих культурних цінностей і традицій. Найцікавіші подання духовності буковинського села 
відображаються у сфері традицій, звичаїв, які визначають специфічність і унікальність даного простору. 
Невимовної краси є звичаї пов’язані з сімейним життям, календарними святами, магічними практиками на 
які було акцентовано увагу в даній статті.  На жаль, дані елементи ідентифікації цього особливого 
простору, можуть легко зникнути, не будучи так часто практикованими, тому необхідно всіх ознайомити 
з цією невимовною красою аби не піддати її забуттю. 
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paleoliticul mijlociu (circa 120000-35000 ani 
î.Hr.). Au fost găsite în această zonă sute de 
morminte aparţinând ariei carpato-nistrene a 
complexului cultural Cucuteni-Tripolie, în 
localităţile Hliboca, Voloca, Cuciurul Mare, 
Dinăuţi, etc. Tot mileniul I d.Hr. a fost perioada 
de consolidare şi formare a unui nou popor cu o 
limbă comună (romanică), cultură, economie 
comună şi religie în întreg spaţiul românesc, 
inclusiv spaţiul nord-bucovinean. Sursele 
bizantine din sec.VIII-IX atestă apariţia în 
regiune a unei noi formaţiuni etnice – poporul 
român, creştin din naştere. Prima menţiune 
despre etnia română apare către anul 850, într-o 
însemnare istorică de la Mânăstirea 
Castamonitou din Athos. În sec. IX-XI în acest 
ţinut, de-o parte şi de alta a Codrilor Herţei a 
existat Cnezatul Herţei, iar altul în jurul Codrilor 
Cosminului, însă năvălirile mongole zdruncinau 
puternic procesul de formare statală pe aceste 
locuri. Procesul formării şi unificării Statului 
Moldova începe şi pe teritoriul bucovinean, 
teritoriu care în diferite perioade s-a numit Ţara 
de Sus, Arboroasa şi Bucovina. După formarea 
statului moldovenesc în anul 1359, teritoriul 
cunoscut astăzi sub denumirea de Bucovina 
istorică a făcut parte neîntrerupt din teritoriul 
Principatului Moldovei, fiind partea de nord-vest 
a acestuia şi era împărţit în două ţinuturi: Ţinutul 
Cernăuţilor şi Ţinutul Sucevei. Toponimul 
slav „Bucovina“ = „Ţara Fagilor“, preluat ulterior 
de către austrieci cu aceeaşi semnificaţie 
(„Buchenland“), este atestat documentar pentru 
prima dată la 30 martie 1392 într-un document 
emis de cancelaria domnească a Moldovei din 
timpul lui Roman I. Prin urmare, istoria Bucovinei 
din perioada 1359-1774 este parte integrantă din 
istoria principatului moldav, de la întemeierea 
ţării şi până la anexarea provinciei de către 
Imperiul Habsburgic.   

Din anul 1775 Bucovina devine provincie 
austriacă, ca urmare a unei convenţii semnate 
între Imperiul Habsburgic şi Imperiul Otoman (de 
a cărei suzeranitate aparţinea Moldova). Între 
anii 1786-1848 Bucovina este încorporată 
Galiţiei, fiind considerată cea mai nefastă 
perioadă din istoria ei, atât de către istoricii 
români, cât şi de cei germani şi unii ucraineni. 
După revoluţia de la 1848-1849, împăratul Franz 
Joseph I, a hotărât separarea Bucovinei de 
Galiţia, recunoscându-i autonomia prin 
Constituţia din 1849. În urma alegerilor din 1861 
s-a constituit prima Dietă a Bucovinei, iar un an 
mai târziu împăratul a acordat Marelui Ducat al 
Bucovinei stema proprie: bourul moldovenesc pe 

fond tricolor (roşu, albastru şi auriu).  
Oamenii de vază ai Bucovinei în frunte cu 

E.Hurmuzachi cer tot mai insistent 
recunoaşterea limbii române ca limbă oficială, 
lărgirea autonomiei Ducatului (Dietei), 
deschiderea de şcoli româneşti, alfabet latin, etc. 

 Ocupaţia austriacă o putem privi din două 
puncte de vedere :  

 1. Pozitivă: În aceşti ani Bucovina trăieşte 
o perioadă relativ liniştită, se reface economia, 
creşte productivitatea muncii, apar primele şcoli, 
se construiesc şosele, căi ferate (1864), se 
lărgesc pieţele de schimb, se introduc noi soiuri 
de seminţe, rase noi de animale, etc.   

2. Negativă: Noua conducere caută să 
micşoreze numărul populaţiei româneşti, scopul 
final fiind transformarea autohtonilor în minoritate 
etnică, începe colonizarea ţinutului cu diferite 
elemente străine (germani, evrei, polonezi, 
ruteni).  

La 23 octombrie 1918, Adunarea 
Constituantă, convocată de Adunarea Naţională 
a Românilor, sub preşedinţia lui Iancu Flondor a 
hotărât desprinderea Bucovinei de Austria şi 
unirea cu Regatul României, lucru înfăptuit la 28 
noiembrie 1918, când Consiliul Naţional Român 
din Bucovina a votat cu o majoritate 
impresionantă, unirea acestui pământ străvechi 
românesc cu România.  

La 28 iunie 1940, în urma ultimatum-urilor 
sovietice şi ca urmare a aplicării în practică a 
înţelegerilor secrete ale Pactului Ribbentrop-
Molotov, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţei şi 
Basarabia au fost anexate de URSS. Eliberate 
de Armata Română (iulie 1941-martie 1944), 
aceste teritorii vor fi reocupate de Armata 
Roşie şi înglobate în cadrul Uniunii Sovietice. 

Ulterior, Bucovina de Nord, ţinuturile Herţa 
şi Hotin, precum şi Bugeacul, adică  partea  de 
sud a Basarabiei, la care, în anul 1948 va fi 
adăugată şi Insula Şerpilor, vor fi incluse în 
componenţa R.S.S. Ucrainene. Din data de 24 
august 1991, Nordul Bucovinei (regiunea 
Cernăuţi), face parte din statul Ucraina, ca 
urmare a destrămării Uniunii Sovietice.  

 
Evoluţia evenimentelor culturale şi spirituale  

 
Spaţiul nord-bucovinean reprezintă un 

areal important de manifestări tradiţionale, 
caracteristice în mare parte întregului popor 
român. Pentru toată colectivitatea rurală, 
obiceiurile reprezintă un fenomen de cultură şi o 
componentă principală a civilizaţiei rurale, ce au 
o largă accesibilitate şi un caracter dominant  
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colectiv (cu participarea fiecărui sătean).  
„Obiceiurile sunt rezultatul unor 

reprezentări sincretice, cele mai întâlnite fiind 
creaţia poetică orală, susţinerea muzicală, 
reprezentările coregrafice, elemente de mimă şi 
pantomimă, adaosurile de sugestie create prin 
costume, măşti, recuzită etc. Din compunerea 
unor elemente se obţine efectul spectacular pe 
care îl degajă cele mai multe dintre obiceiuri". 
(Bratiloveanu Gh.,1987). 

Bucovina de Nord se remarcă şi în 
prezent prin bogăţia sa culturală şi spirituală, aici 
păstrându-se până în prezent numeroase 
obiceiuri care în România nu se mai practică de 
ceva timp. În sate precum Iordăneşti, Suceveni, 
Cupca, Crasna, Carapciu, Ciudei, etc., 
gospodarii încă cred în puterea descântecelor, în 
vrăjile aruncate în gura sobei sau furatul “manei 
vacilor”. 

Credinţa în ele este extrem de puternică şi 
au grijă să se transmită mai departe aceste 
practici. Se întâlnesc şi sate unde atât fondul 
material cât şi cel cultural s-au degradat 
iremediabil, unde modernizarea şi aerul 
propagandistic s-au impus în detrimentul 
tradiţionalului.  

Cele mai complexe obiceiuri sunt 
sărbătorile religioase şi cele care marchează 
principalele momente din viaţa omului, care pe 
lângă semnificaţia religioasă au şi o bogată 
încărcătură emoţională.  

Din cele mai vechi timpuri populaţia 
autohtonă a fost creştină, iar creştinismul se 
adoptă prin contactul dacilor cu romanii, fapt 
confirmat prin obiectele găsite în semnul crucii la 
efectuarea săpăturilor arheologice. O dovadă a 
răspândirii creştinismului în Dacia înainte de 
plecarea romanilor, este o inscripţie mormântală 
de la Napoca  (Cluj), care are formula creştină 
“Sit tibi, terra levis” (Să-ţi fie ţărâna uşoară). 
(Panaitescu P.P., Istoria românilor, 1990).  

În perioada statului moldovenesc, cât şi 
după acea perioadă, întreaga populaţie a 
ţinutului era tot creştină. În toate timpurile 
biserica a fost un izvor de cultură, un catalizator 
al neamului şi un sprijin în momentele de 
restrişte. (Nicolaevici T., 2008). 

Obiceiurile calendaristice se regăsesc din 
cele mai vechi timpuri în tradiţia românească de 
pe terioriul Bucovinei de Nord, cele mai 
importante regăsindu-se primăvara şi iarna. 
Multe dintre ele sunt legate de  unele activităţi 
principale ale colectivităţii rurale, transmise din 
generaţie în generaţie. 

În urma datelor colectate pe teren am 

observat că  la baza obiceiurilor de primavară se 
găsesc tradiţiile agrare şi pastorale ce s-au 
menţinut în această zonă şi care au dus la 
conturarea a două sărbători foarte importante 
pentru locuitori: "Pornitul plugului" şi "Alesul 
oilor".  

Cel dintâi eveniment, Pornitul plugului, se 
desfăşoară la data de 22 Martie, în ziua Marii 
sărbatori de 40 de Sfinţi (Mucenici), 
reprezentând momentul inaugural pentru toate 
muncile agricole, urmate de ritualuri pentru 
apărarea animalelelor şi obţinerea unor recolte 
îmbelşugate. Conform tradiţiei, are loc o ultima 
repetiţie înaintea aratului ogorului, la această 
dată gospodarul având toate uneltele şi 
animalele pregătite pentru începerea muncii 
câmpului.  

Aceleaşi ritualuri importante au loc şi la al 
doilea eveniment important, "Alesul oilor", atunci 
când ţăranii îşi adună oile la turmă, tocmesc 
ciobanii şi se fac învoielile. 

 Dacă a doua sărbătoare o întâlnim şi 
astăzi în majoritatea satelor româneşti, prima în 
schimb şi-a pierdut din importanţă, ca urmare a 
mecanizării agriculturii. "Alesul oilor" se 
sărbătoreşte ocazional în satele Crasna, Ciudei, 
Suceveni, Cupca, dar în general doar de către 
persoanele în vârstă, deoarece generaţiile mai 
tinere nu mai participă la asemenea evenimente.  

În popor ziua de 6 Mai, sărbătoarea 
Sfântului Gheorghe, reprezintă momentul numit 
"Capul primăverii", atunci când poarta, casa şi 
toate anexele gospodăreşti sunt împodobite cu 
ramuri de răchită (salcie) înverzite, iar gospodarii 
ies afară la câmp şi încep activitatea agricolă. 
Până în această zi toate ogoarele trebuiesc să 
fie semănate deoarece oamenii cred că Sf. 
Gheorghe vine şi bate cu ghiciuşca (bici) de foc 
pădurea, s-o înfrunzească şi adună norii şi-i 
scutură că să ploaie până pământul va avea saţ 
de umezeală. Se zice că el apără mana 
câmpurilor şi a vitelor, e ca un sfânt mai mare 
peste grădini, fâneţuri şi peste dobitoace.  

În dimineaţa acestei zile se termină 
iernatul vitelor, oamenii le “slobod” din grajduri şi 
le scot la păscut şi se face o cruce cu mir pe uşa 
de la grajd ca să nu i-a vrăjitoarele mana vacii.  

La începutul primăverii sunt culeşi şi aduşi 
în gospodărie "măţişorii", adică crenguţe de 
salcie cu muguri pe ele, ce aveau menirea să 
aducă mult belşug şi fertilitate gospodăriei. 

O practică tradiţională nelipsită şi benefică 
în zilele noastre este "afumarea", ce are loc în 
ziua de 30 Martie şi mai este numită "Teplea", 
când se aprinde "focul viu". În această zi fiecare  
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gospodărie ţărănească trebuie să facă un foc pe 
moşie sau în curtea sa, ca să fie alungate toate 
spiritele şi vieţuitoarele dăunătoare de lângă 
gospodărie. 

Cu un tăciune sunt afumate apoi toate 
animalele, stâna şi tot inventarul pastoral, 
împotriva "strigoaicelor". În această zi ies din 
pământ şerpii, şopârlele, felurite creaturi 
veninoase şi tot în această zi se dezmorţesc 
broaştele, se zbat peştii în iazuri şi pâraie, se 
trezesc aricii şi bursucii. Se spune că Alexie, cu 
cheile pământului îl deschide şi dă drumul 
vietăţilor, pe care le-a închis Arhanghelul Mihail.  

De Alexie gospodarii fac rânduială pe 
afară, mătură ogrăzile, scot târla din şuri, scot 
gunoaiele şi le aprind în grădină, ca să nu se 
plodească gâjgănii stricătoare şi să fie recoltă. 
De asemenea, în această zi nu se lucrează ca 
să nu muşte şerpii sau helgea (nevăstuica) 
vitele, acasă nu se vorbeşte de broaşte râioase 
pentru că acestea pot lua  laptele vacii. Toate 
aceste superstiţii  de Sărbătoarea lui Alexie 
(Teplea) există şi astăzi în toate satele din zona 
Bucovinei şi sunt păstrate cu grijă de fiecare 
gospodar.  

La Buna Vestire (Blagoslovenia) – 7 
Aprilie, se crede că Dumnezeu bine-cuvântează 
pământul şi păsările călătoare, a căror ouă ce 
sunt ouate în acestă zi nu vor fi niciodată clocite 
şi nu o să iasă pui sănătoşi. Ouăle de găină, de 
curcă, de orice pasăre din curte sunt luate din 
cuibare şi azvârlite, pentru că nu este bine să fie 
ţinute în casa gospodarului. 

 La Duminica Floriilor - o săptămână 
înaintea Paştelui se pregătesc verguţe de salcie 
cu moţănaşi şi se duc cu ele la biserică. Când te 
întorci cu ele de la biserică, baţi cu ele pe toţi din 
casă şi animalele ca să fie norocoşi şi sănătoşi 
peste an. Ambele sărbători sunt păstrate intacte 
până în zilele noastre, cu tot cu superstiţiile 
legate de ele. 

Paştele sau Învierea Domnului reprezintă 
cea mai importantă sărbătoare din perioada 
primăverii pentru orice creştin şi gospodar al 
acestui ţinut, de asemenea cu multe superstiţii, 
care sunt respectate. Printre acestea amintim: 
De Paşte nu trebuie să umblii desculţ pentru că 
toată vara o să îţi coacă ceva la picior sau ceva 
are să te muşte. Dacă te-ai împedicat şi ai căzut 
în ziua de Paşte, până la celălalt Paşte nu mai 
ajungi, mori numaidecât. În dimineaţa Paştelui, 
după Înviere, în apa în care te speli se pune un 
ou roşu şi bani, ca faţa să fie curată tot anul. 
Dacă mănânci un ou sfinţit tot timpul anului nu o 
să îţi miroase gura.  De Paşte nu trebuie să pui 

pălăria pe masă, pentru că sapă cârtiţa 
muşuroaie pe fâneţe, în straturi, iar pe lânga 
casa se plodesc guzganii. 

 Alte două obiceiuri "Udatul fetelor" şi 
"Urzicatul", sunt practicate de tineri şi s-au 
păstrat mai ales datorită caracterului lor 
distractiv, ele fiind practicate în mai multe sate. A 
doua zi de Paşte băieţii din sat se împart în 
diferite grupuri de dimineaţă şi umblă pe la fetele 
bune de măritat cu udatul la fântână.  

Joile - Nouă duminici după Paşte se ţin ca 
sărbătoare şi nu se lucrează (mai ales la muncile 

agricole) pentru a nu bătea piatra peste recoltă.  
Vara reprezintă anotimpul cu cele mai 

puţine tradiţii şi obiceiuri calendaristice şi 
religioase care s-au păstrat până azi. Rusaliile 
sau Duminica Mare - 7 săptămâni după Paşte, 
este socotită sărbătoarea începutului de vară, 
când se pun ramuri de tei pe la porţi, prin casă, 
pe la colţurile casei, la uşi şi ferestre şi la 
mormintele din cimitir. Duminica Mare este şi 
sărbatoarea Ielelor, care umblă şi îi sucesc, îi 
sluţesc pe cei ce muncesc în această zi.  

La 7 iulie este sărbătorită Naşterea Sf. 
Ioan Botezatorul şi Sânzienele când femeile se 
scoală devreme, ies în câmp şi strâng flori din 
lanurile de grâu şi din fâneţe, din care împletesc 
cununi pe care le pun pe cap, ca tot anul să nu 
le doară capul. Florile culese în zori de Sânziene 
sunt legate smocuri şi puse la grindă să se 
usuce. Dacă ai slabit şi vrei să scapi de 
junghiuri, de răceală ori de guturai, faci 
scăldatoare în florile astea culese şi durerea 
trece imediat. De asemenea, femeile scot afară 
şi întind pe gard, toate cojoacele, pernele, 
catrinţele, covoarele, ca să le bată soarele şi să 
se usuce, să nu intre moliile la ele.  

Foto 1 - Udatul fetelor de Paşte în satul 
Cupca 
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Aceste obiceiuri sunt păstrate până azi intacte, 
personal am asistat la ele, cei drept sunt 
practicate doar de către generaţiile înaintate în 
vârstă.  

Sânpetrul (Sf. Petru şi Sf. Pavel) - 12 Iulie, 
reprezintă sărbătoarea în care gospodarii nu 
muncesc, dar îşi analizează ogorele pentru a 
vedea dacă vor fi roade în anul respectiv. Se 
zice că dacă de Sânpetru se vede cioara din 
porumb, atunci va fi un an foarte sărac, iar dacă 
nu se vede, anul va fi roditor.  

Sintileiul (Sf. Ilie) -  2 August, reprezintă o 
sărbătoare foarte importantă, împreună cu Foca 
şi Păliile (3 si 4 august), zile în care gospodarii 
sărbătoresc pentru a fi feriţi de năpastie şi de 
foc. În popor se ştie că Sf. Ilie aduce cu el o 
perioadă lungă de ploaie, uneori chiar şi două 
săptămâni în care plouă continuu, de aceea de 
multe ori sătenii încearcă să îşi strângă grânele 
şi fâneţele înainte de venirea "ploilor Sintileiului". 
Cutreierând astăzi spaţiul bucovinean în preajma 
Sintileiului nu ai cum să nu sesizezi că 
gospodarii în acea perioadă sunt pregătiţi de 
venirea ploilor sintileşti, cu grânele şi fâneţele 
strânse. 

Toamna este reprezentativă prin 2 
obiceiuri foarte importante pentru Bucovina de 
Nord: "Ovideniile", atunci când toţi sătenii pleacă 
şi îşi i-au oile de la stână, iar gospodinele astupă 
gura sobei sau a cuptorului, o ung cu lut şi spun: 
"Nu ung gura sobei, ci a lupului"; şi cealaltă 
"Andreiul", la mijlocul lunii decembrie.   

Simedru (Sf.Dumitru) – 8 Noiembrie, este 
o sărbătoare mare, pânâ în această zi trebuie să 
se termine toate muncile agricole şi se aşteaptă 
să pice prima zăpadă. Se fac tot felul de bucate, 
în cinstea sfârşitului de strâns roadele, iar 
oamenii se îmbracă frumos şi sărbătoresc, 
dându-şi unul la altul de pomană. 

Ovideniile (Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului) - 4 Decembrie. Reprezintă o 
sărbătoare foarte importantă; cine lucrează în 
această zi poate să-şi piardă vederea, femeile 
astupă gura sobei sau a cuptorului, o ung cu lut 
ca să astupe gura lupilor, iar bărbaţii pleacă să ia 
oile de la stână, deoarece această zi reprezintă 
sfârşitul sezonului de păstorit.  

Andreiul – 12 Decembrie, sărbătoare 
foarte importantă ce se ţine pentru ferirea 
caselor de duhuri rele, de strigoi şi de strigoaice. 
De Sfântul Andrei, toate gospodinele ung cu 
usturoi porţile, geamurile şi uşile la casă, precum 
şi toate anexele din gospodărie pentru a fi ferite 
de duhurile rele şi de strigoii, care umblă prin 
sat. Strigoii care umblă în această noapte intră 

doar în gospodăriile unde nu au fost unse toate 
porţile cu usturoi, pe cele unse le ocolesc. De 
Sfântul Andrei se fac şi în zilele noastre multe 
vrăji de către tinerii şi tinerele necăsătorite, 
pentru a vedea dacă se căsătoresc anul care 
vine, şi mai ales cu cine, printre care: 

 a) Veriga şi peria sub străchini - Fetele 
iau două străchini, o verigă şi o perie de uns, sub 
o strachină cu fundul în sus, pun veriga, sub altă 
perie. Dupa ce mută de câteva ori străchinile 
dintr-un loc în altul, o fată caută sub una din ele, 
dacă acolo-i veriga se va mărita după un flăcau, 
dacă-i peria, după un moşneag. 

b) Lumânări aprinse - Fetele fac turtişoare 
din ceară şi pun pe ele câte o lumânare, după 
care le aprind şi spun: "A cui lumânare arde mai 
mult, aceea se va mărita mai degrabă". 

c) Hârtiuţe în boţuri de aluat - De Sf.     
Andrei fetele frământă aluat şi în boţurile de 
aluat pun hârtiuţe cu nume de feciori, după care 
dau drumul la boţuri în apă fierbinte şi zic: "Care 
nume iese mai repede din boţurile de aluat, acel 
fecior are să-mi fie mire !" 

d) Turtiţa sărată - Fetele fac câte o turtiţă 
tare sărată, o mănâncă şi se culcă fără să bea 
apă, zicând : "Pe cine oi visa ca mi-a dat apă, 
acela m-a lua!" 

e) Număratul lemnelor - Fetele aduc de 
afară câte un braţ de lemne şi le numără, dacă 
sunt cu pereche o să se mărite, dacă nu o să 
aştepte până la alt Andrei. 

f) Aruncarea pantofului peste casă - Fata 
ia în seara de Sf. Andrei un pantof sau ce avea 
în picioare şi îl arunca peste casă şi îl căuta a 
doua zi. Dacă pica cu gura în sus, fata           
împerechea încălţămintea şi venea voioasă în 
casă, spunând că îşi găseşte pereche la anul, iar 
dacă pantoful pica altfel, însemna că nu se 
mărită. 

g) Cu pieptenele şi oglinda la fântână – 
Fata dacă vrea să îşi vadă logodnicul, i-a în 
noaptea de Sf. Andrei, fix la jumătatea ei,      
pieptenele şi oglinda şi se duce la fântână. Se 
piaptănă şi se uită repede în oglindă, după care 
căută în fântână fără să se teamă zicând: "Pe 
fundul fântânii am să văd chipul logodnicului, iar 
dacă mi s-a arăta sicriu, am sa mor nemăritată". 

h) Legarea parilor la gard - Mai demult se 
legau parii la gard, iar fetele ziua ocheau unde 
sunt garduri mai cioplite, cu pari feluriţi, că doar 
nu erau toţi gospodarii la fel. Fiecare fată îşi lua 
o aţă colorată, aşa ca să o cunoască a doua zi, 
se strângeau mai multe la un loc şi mergeau la 
un gard, îşi legau ochii şi începeau a număra de 
la nouă în jos până ajungeau la unul: "Nouă, opt, 
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şapte, şase, cinci, patru, trei, doi, unu, acesta-i al 
meu". Apoi fugeau acasă şi aşteptau până      
dimineaţa în zori, când se lumina, fiecare    
cunoscându-şi parul cu legătoarea ei. Cum era 
parul aşa va fi şi mirele. Dacă parul era lung  
mirele va fi înalt, dacă scurt - va fi mic, dacă e cu 
coajă - va fi bogat. Era veselie, iar feciorii 
păzeau pe sub garduri, însă fără a schimba   
ceva, deoarece era interzis. 

În seara de Sf. Andrei toţi băieţii mai mari 
din sat odată cu lăsarea serii umblă din casă în 
casă la fetele nemăritate şi le scot porţile, care 
sunt schimbate între ele de la o casă la alta.  
Dimineaţa gospodarii care au fete în casă sunt 
nevoiţi să umble pe la alte case ca să îşi caute 
poarta.  

Iarna reprezintă sezonul în care tradiţiile 
folclorice sunt cele mai variate, numeroase    
manifestări tradiţionale, din întreaga gamă a  
obiceiurilor calendaristice. Majoritatea sunt    
legate de trecerea în Noul An, ceea ce înseamnă 
despărţirea de o perioadă ce a avut greutăţile şi 
reuşitele ei, şi asumarea unor noi responsabilităţi 
pentru anul care vine. Prin obiceiurile practicate 
li se oferă tuturor membrilor colectivităţii          
posibilitatea de a participa la aceste superbe 
sărbători, atât în calitate de beneficiari, cât şi 
producători ai actului cultural.  

La Bobotează - 19 ianuarie, femeile se 
duc la biserică cu cârpa cu care au şters oule 
închistrite (încondeiate) în joia Paştilor, iar în ea 
pun slănină, cârnat, tămâie, smirnă şi iască de 
pe răchită. Cu iasca aprinsă se vine de la       
biserică până acasă şi se pârleşte cu ea părul de 
pe cap al bărbatului, în cruce şi se zice: Să nu se 
lipească nici un rău de capul cuiva din familie!. 
Cu cârpa care se aprinde de la iască, se afumă 
pe sub cămeşă, zicându-se tot aşa: Să nu se 
prindă răul. 

Cele mai însemnate sărbători de iarnă 
sunt cele legate de Naşterea Domnului şi Anul 
Nou, păstrându-se aproape intacte până în zilele 
noastre. Toate sărbătorile şi praznicile creştine 
ne vorbesc despre unele evenimente sau fapte 
din viaţa Mântuitorului sau despre viaţa celor 
drepţi. Astfel şi praznicul Naşterii Domnului are o 
importanţă deosebită pentru poporul român, fiind 
sărbătoarea familiei, a părinţilor, a bunicilor şi în 
special a copiilor.  

Crăciunul (7 Ianuarie) reprezintă   
sărbătoarea care se păstrează foarte bine, fără 
abateri de la tradiţie. În preajma Crăciunului, 
gospodinele trebuie să recupereze sau să      
restituie lucrurile împrumutate prin sat, deoarece 
se consideră că nu este bine să ai lucruri       

împrumutate pe perioada sărbătorilor de iarnă. În 
ziua de Ajun, femeile obişnuiesc să ascundă  
fusele de la furca de tors sau să introducă o 
piatră în cuptor, pentru a îndepărta în acest fel 
vieţuitoarele dăunătoare din preajma             
gospodăriei. În dimineaţa aceleiaşi zile femeile 
obişnuiesc să iasă afară, cu mâinile pline de 
aluat, să meargă în livadă şi să atingă fiecare 
pom zicând : "Cum sunt mâinile mele pline cu 
aluat, aşa să fie pomii încărcaţi în rod anul ăsta". 

Colindatul în Bucovina de Nord reprezintă 
o datină şi practic a devenit un mod de           
organizare. Copiii şi tinerii se întrunesc din timp, 
în grupuri de câte 6 persoane, pentru alcătuirea 
viitoarelor cete, selecţia făcându-se în funcţie de 
categoria socială, afinităţile personale, calităţile 
morale sau gradele de rudenie.  

Colindele nu folosesc versuri satirice, ci 
numai urări de sănătate şi de bun augur, iar în 
credinţa localnicilor ele se rostesc pentru        
îndepărtarea diavolului şi purificarea spaţiului. 
De aceea este considerat un mare păcat dacă 
cineva stă cu poarta încuiată în noaptea de 
Crăciun sau de Anul Nou. După rostirea colindei 
la fereastră, flăcăii sunt invitaţi în casă, pentru a 
fi ospătaţi şi răsplătiţi. 

De Crăciun până în zilele noastre cel mai 
celebru a rămas  “Ïrodul”, care este o piesă    
populară, cu conţinut religios, care diferă de la 
sat la sat prin conţinut şi prin felul cum sunt    
îmbrăcate personajele. După tradiţia locală, cu 
Irodul se umblă doar în ziua Crăciunului, însă nu 
din casă în casă cum umblă colindătorii, ci doar 
pe la gospodarii care i-au poftit pe cetaşi şi pe la 
cei care au fete mari şi bine văzute în sat.      
Repetiţiile pentru acest eveniment încep cu o 
lună două înainte de ajunul Crăciunului, iar 
conducătorul repetiţiilor este de obicei un bărbat 
însurat care a jucat cândva în această piesă. De 
obicei conducătorul este foarte sever, nu permite 
întârzierile, instaurează o disciplină strictă, chiar 
ajunge să îi înlocuiască pe cei care nu pot face 
faţă rolului ce i-a fost încredinţat în piesă.  

Hainele personajelor erau în cea mai mare 
parte tradiţionale, dar odată cu apariţia diferitelor 
mărgele şi materiale colorate, hainele şi-au   
pierdut din stilul tradiţional, devenind mult mai 
comerciale. Din dorinţa de a arăta cât mai      
frumos, s-au cusut haine mult mai strălucitoare şi 
coroane pe cap mult mai împodobite.  

În fiecare an Irodul începe a colinda în 
ziua de 7 ianuarie din centrul satului, mergând 
apoi spre celelalte cătune. 

De Anul Nou datina colindatului este     
deschisă de copii, care după prânz în grupuri     
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mici, umblă cu uratul, trecând pe rând pe la toate 
casele. Răsplata tradiţională a micilor urători şi 
colindători consta în colăcei, mere, pere şi nuci, 
dar în zilele noastre această tradiţie s-a pierdut, 
aşa că micii colindători sunt răsplătiţi cu bani. 
Odată cu lăsarea întunericului, satele sunt     
animate de colindele cetelor de flăcăi, care 
străbat uliţele de la un capăt la altul pe tot       
parcursul nopţii. Tinerii şi astăzi se îmbracă în 
costume de iarnă tradiţionale, cu sumane şi   
cojoace şi căciuli împodobite cu panglici        

multicolore. Până la mijlocul secolului XX          
acompaniamentul colindătorilor se realiza doar 
cu fluierul şi ciurul (o tobă specială pentru acest 
eveniment), iar în ultima perioada s-a trecut la 
acompaniament de fanfară sau instrumente    
muzicale moderne. Dupa începerea colindelor 
de noapte, oamenii consideră sărbătorile       
începute. Există sate unde se organizează     
numai o singură ceată de feciori (30-50          
persoane) şi colindă casele pe rând, fără        
priorităţi.  

 “Malanca” reprezintă un teatru popular 
practicat  cu cinste în fiecare sat din zona 
Bucovinei, fiind aşteptat de toţi cu multă placere. 
Acest obicei foarte vechi, în formă şi conţinutul în 
care se întâlneşte este practicat numai de 
românii din Bucovina. Dacă analizăm atent 

cuvintele urăturii, îmbrăcămintea, rolurile şi 
dansurile malăncii, putem spune ca avem un 
amestec de obiceiuri tocmai de la daci şi romani, 
cu multe schimbări şi adăugări pe parcursul 
timpului. 

                                    Foto 2-3 - Irodul de Crăciun în satul Iordăneşti (costume) 

Foto 4-5 - Malanca în satul Iordăneşti (măştile) 
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Măştile negre amintesc ceva despre 
sărbătorile străvechi, întâmpinarea primăverii şi 
izgonirea iernii. Măştile albe reprezintă clasa sau 
pătura superioară (frumos îmbrăcată, cu cai 
împodobiţi).  

Mascaţii reprezintă acele grupări sociale 
de oameni, care trăiesc sau care au trăit cândva 
în sat: moşnegi, babe, ţigani, evrei, turci, 
jandarmi, etc.  

Fiecare mască îşi are rolul sau specific, cu 
limbaj şi mimică proprie, iar toate rolurile sunt   
într-o formă satirică, bazate pe fapte din viaţa 
satului. Cel mai mult se glumeşte pe seama 
minciunii, leneviei, descântecelor şi vrăjilor, 
furtului şi înşelătoriei. Măştile albe – regele, 
regina, craii, ofiţerii – dansează împreună cu 
căluţul, cele negre împreună cu capra, iar ţiganii 
cu ursul. Se termină umblatul malăncii în ziua de 
Sf.Vasile (14 Ianuarie) pe toloacă în centrul 
satului. La încheiere calfele mulţumesc 
gospodarilor pentru primire şi-i invită pe toţi 
doritorii să participe la dansurile care vor avea 
loc în sărbătorile de iarnă. 

Unul din cele mai spectaculoase 
personaje ale sărbătorilor de iarnă este calul, 
care se crede că înlătură spiritele rele, peste tot 
fiind întâlnit dansul calului sau al căluţului, ce are 
o semnificaţie de apărare a omului, a locuinţei de 
spiritele rele. Momentul acesta de trecere între 
ani este marcat şi de confruntarea spiritelor rele 
cu cele bune. Era nevoie ca spiritele rele să fie 
înlăturate cu ajutorul unor personaje, a unor 
animale ce au aceasta putere apotropaică, fie 
prin zgomote, care le fac cu biciul  de la 
pluguşor, cu talăngile, sau cu buhaiul.  

Dansul căluţilor este foarte energic, foarte 
exuberant, cu mişcări foarte rapide, tinerii aleşi 
să poarte această costumaţie fiind dansatori 
iscusiţi. Ei se îmbracă în cămăşi de culoare albă, 
peste care au o pelerină de culoare roşie. Capul 

şi gâtul calului sunt acoperite cu pânză albă, 
peste care se lipeşte coama din păr de cal. 
Capul calului este frumos împodobit cu panglici, 
oglinzi, flori naturale sau artificiale, o exuberanţă 

de culori, o explozie de bucurie. 

În dimineaţa zilei de Anul Nou (Sf.Vasile) 
copiii şi tinerii pornesc cu semănatul, intrând din 
casă în casă şi le seamănă celor aflaţi în ele, 
seminţe de grâu sau secară, urându-le un an 
nou fericit: "Sănătate nouă şi la anul sănătate 
nouă! / Să trăiţi, să-nfloriţi / Ca merii, ca perii / În 
mijlocul verii / Şi ca toamna cea bogată / Cu 
toate-mbelşugată....".  

Seara, în timpul mesei de Ajunul 
Crăciunului, se mănâncă la masă cu toată 
familia, pentru ca găinile să clocească. Dacă 
mănânci umblând prin casă, ţi se împrăştie 
găinile şi ţi le i-a uliul. Dacă mănânci umblând în 
ziua întâi de Craciun - distrug păsările grâul. 
Cine-i flămând în Ajunul Crăciunului, nu se va 
sătura de mâncare tot anul. La ce te gândeşti în 
seara de Crăciun, toate au să se împlinească în  

Foto 7- 8 - Dansul Malăncii în satul Iordăneşti 

Foto 9 - Jocul calului în satul Suceveni 
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timpul anului şi o să fie bine, că aşa-i rânduit la 
naşterea lui Hristos. Dacă strănuţi în ziua 
Crăciunului ajungi până la anul. Dacă te baţi în 
ziua de Ajun, îţi ies bube pe trup. 

Descântecele, vrăjile, formulele şi 
practicile magice sunt larg răspândite şi astăzi 
pe teritoriul nord-buconinean, uneori păstrându-
şi funcţiile de altă dată, dar cel mai adesea fiind 
doar nişte practici păstrate pe fondul pasiv al 
creaţiei populare.  

Cei care încă mai cred în practicile magice 
de multe ori ezită să vorbească despre ele, 
crezând că spunându-le altora, descântecele şi 
practicile magice îşi pot pierde puterea. De cele 
mai multe ori cei ce doresc să le înveţe, le învaţă 
în mod clandestin, pe furiş sau pe unele căi 
ocolite.  

Una din cele mai întâlnite superstiţii şi 
descântece,  reprezintă aşa-zisa “Mana vacii”: 
Dacă vrei să ştii cine ţi-a luat laptele de la vacă, 
prinzi o broască râioasă, pe care o vezi că stă pe 

gunoi, o legi de un picior şi-o pui la fum în horn. 
Şi după ceva timp va veni “gospodina”, aceea 
care vrea sa i-a laptele, şi se roagă să îi dai 
drumul broaştei sau să îi dai ceva  de-al tău, ca 
să nu îi moară vaca. De fiecare dată când 
apărea vreo broască râioasă pe lângă casă 
trebuia întoarsă cu dosul măturii şi arsă cu 
cărbunele. 

Bucovina de Nord ca întreg spaţiul 
românesc a fost supusă unei dispariţii treptate a 
elementelor culturale şi tradiţionale, pe seama 
trecerii timpului, a dezvoltării economice şi a 
modernizării întregului spaţiu. Primele tradiţii şi 
obiceiuri care au fost supuse modernizării, sunt 
practicile legate de viaţa agricolă, unde se face 
trecerea de la o agricultură tradiţională, spre una 
socialistă, mult mai mecanizată. Din acel 
moment încep să dispară tehnicile de arat, de 
semănat, de secerat, împreună cu tradiţiile şi 
obiceiurile legate de ele.  

Fig.1 - Răspândirea obiceiurilor şi tradiţilor româneşti în cadrul comunităţilor săteşti 
din Bucovina de Nord 
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După anii „70 portul tradiţional începe să 
dispară, fiind utilizat doar în zilele când se 
serbează aceste sărbători de maximă importanţă 
pentru bucovineni. Accentul pierderii tradiţiilor şi 
obiceiurilor are loc în anii „80, odată cu 
denaţionalizarea masivă a Bucovinei, când în 
şcoli începe predarea lecţiilor în limba rusă sau 
cum o numesc ucrainenii – limba 
moldovenească cu citire în limba română, dar 
alfabetul fiind kirilik. 

Obiceiurile legate de principalele momente 
din viaţa omului au suferit modificări mai 
însemnate, cele mai afectate fiind obiceiurile de 
naştere şi botez. Moşul şi moaşa au un rol 
simbolic în prezent deoarece ei efectiv numai 
asistă la naşterea copilului. Obiceiurile de nuntă 
pierd treptat din elementele tradiţionale, totuşi 
unele cum ar fi dansurile şi cântecele populare, 
strigătele, se păstrează intacte, chiar dacă în 
varianta modernă. Obiceiurile de înmormântare 
se păstrează aproape intacte, probabil din cauza 
fricii de răzbunare a străbunilor, fie din cauza 
fricii că dacă nu-i cinstesc după moarte pe buni, 
aceştea nu vor putea ajunge in Rai.  

  
Concluzii 

 
Satul românesc din Bucovina de Nord, 

aparţine unui tărâm deosebit, unui spaţiu 
aproape mistic, ce se descoperă pas cu pas, din 
aproape în aproape. Călătorul care intră în 
contact cu satul bucovinean de peste graniţă, cu 
peisajul, cu arhitectura caselor, cu meşteşugurile 

transmise din generaţie în generaţie, cu portul şi 
obiceiurile oamenilor poate rămâne uimit de cât 
de bine s-au conservat tradiţiile.  Se realizează 
astfel o descoperire din exteriorul material (casa, 
îmbrăcămintea specifică, ocupaţiile), spre 
interiorul spiritual al oamenilor din partea locului 
(obiceiuri, credinţe, practici).  
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Consideraţii introductive 
 
Literatura geografică de specialitate a pus 

în discuţie, în numeroase şi repetate rânduri, 
rolul pe care componenta demografică şi-l 
asumă în modelarea spaţială, în dinamica 
aşezărilor şi în funcţionalitatea acestora atât ca 
entităţi distincte, cât şi ca părţi obiectiv integrate 
în cadrul unor sisteme teritoriale indiferent de 
gradul de rezoluţie la care se întreprind 
cercetările geografice. Discursul ştiinţific centrat 
spre investigaţiile orientate spre raporturile dintre 
componenta demografică şi spaţiul urban, nu a 
ezitat să evidenţieze relevanţa capitalului uman 
în acord cu dinamica spaţiului urban. În acest 
context, Ungureanu (1980, p. 73) afirma faptul 
că populaţia şi, implicit, densitatea acesteia, ca 
indicator specific de analiză, reprezintă ,,una din 
trăsăturile definitorii ale habitatului urban”, 
populaţia fiind „componenta cu rol dinamizator în 
cadrul sistemului datorită mobilităţii şi puterii ei 
de intervenţie” (Ianoş, 1987, p. 31). Acest punct 
de vedere este reluat şi menţinut de autorul citat 
şi în lucrările de specialitate mai recente, 
capitalul uman fiind considerat „subsistemul cel 
mai dinamic” în cadrul spaţiului urban (Ianoş, 
2005, p. 36).  

 În acelaşi cadru de referinţă, Brunet, 
1990, (citat de Ancuţa, 2008, p. 167), susţine că 
populaţia „asigură energia sistemului teritorial” şi 

„prin atributele sale creează un mediu social 
tipic” (Ianoş, 2000, p. 23). Spaţiul urban este 
influenţat în numerose şi variate feluri de 
componenta demografică, însă dintre toate 
modurile de manifestare, dezvoltarea şi 
creşterea numerică a capitalului demografic îşi 
dispută prioritatea în cadrul cercetărilor şi 
analizelor spaţiale. Rolul semnificativ al 
volumului demografic este evidenţiat de Cândea 
et al. (2006) cu prilejul analizei raporturilor dintre 
componentele spaţiale şi organizarea teritoriului, 
importanţa cunoaşterii numărului de locuitori şi a 
presiunii exercitate asupra spaţiului de către 
fondul demografic fiind relevată, de asemenea şi 
de către Muntele şi Ungureanu (2006). Punctele 
de vedere de mai sus subliniază importanţa 
abordării dinamicii demografice din perspectiva 
numărului de locuitori. Volumul acestuia, în 
concordanţă cu localizarea geografică şi cu 
gradul de concentrare determină o presiune 
considerabilă nu numai asupra spaţiului urban în 
sine, ci şi asupra componentelor sale sau a 
elementelor de mediu, creând adesea 
dezechilibre şi disfuncţionalităţi. Din această 
perspectivă, densitatea populaţiei devine un 
indicator reprezentativ pentru explicarea şi 
înţelegerea diferenţelor care apar într-un anumit 
spaţiu, precum şi a tipurilor de concentrare, 
respectiv a efectelor rezultate (Ungureanu, 
Muntele, 2006). Relevanţa densităţii populaţiei  
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este asumată şi de către Vert (1995), autorul 
considerând că între populaţie şi teritoriul ocupat 
de aceasta se stabilesc conexiuni organice; pe 
de altă parte, densitatea populaţiei, ca indicator 
demografic, este reprezentativ în studiile 
geografice, deoarece rezultatele unor astfel de 
cercetări sunt utile strategiilor de dezvoltare în 
profil teritorial. De asemenea, densitatea fondului 
demografic este concordantă cu desfăşurarea 
vieţii sociale şi economice (Vert, 2001), având şi 
rol de prognoză pentru demersurile ulterioare de 
planificare a spaţiului urban, de restructurare şi 
optimizare a acestuia în condiţiile promovării 
unui management urban sustenabil.  

Raporturile directe dintre componenta 
demografică şi teritoriu sunt agreate, susţinute şi 
ilustrate şi de Ilieş şi Staşac (2000, p. 72), autorii 
expunând, cu prilejul introspecţiilor proprii, 
factorii care influenţează densitatea populaţiei, 
aceştia fiind morfologia reliefului, mărimea 
aşezării urbane luată în studiu, tipul aşezării, 
dezvoltarea economică de ansamblu a regiunii în 
cadrul căreia spaţiul urban analizat se integrează 
şi, nu în cele din urmă, gradul de culturalizare al 
populaţiei.  

Aplicând cercetarea prin filtrul acestor 
factori asupra municipiului Lugoj, avem 
posibilitatea de a explica nu numai 
comportamentul densităţii populaţiei în contextul 
dinamicii oraşului, dar şi modul de organizare a 
spaţiului urban, respectiv, modelul structural 
actual al acestei aşezări. Favorabilitatea 
reliefului dar şi oportunităţile de care dispun 
celelalte componente de mediu şi, de ce nu, 
antropice, au contribuit în mod direct la creşterea 
numerică a populaţiei urbane şi la concentrarea 
acesteia pe ambele maluri ale râului Timiş. 
Caracteristicile urbane induse de mărimea 
aşezării şi de particularităţile vieţii socio-
economice şi culturale au concurat permanent în 
contextul polarizării şi ulterior stabilirii populaţiei 
aici, atât din a celei provenite din imediata 
proximitate, cât şi din regiuni îndepărtate ale ţării 
(Ardeal, Moldova, Oltenia). La dezvoltarea 
capitalului demografic local şi, bineînţeles, la 
concentrările ulterioare a contribuit şi poziţia 
geografică a municipiului în cadrul zonei centrale 
a Banatului Românesc, regiune de mare 
efervescenţă economică, socială şi culturală. În 
acord cu acest segment din urmă, dinamica vieţii 
culturale a oraşului a constituit continuu un 
avantaj în ceea ce priveşte dezvoltarea fondului 
demografic local. Dincolo de aceste constatări 
generale, densitatea populaţiei la nivelul oraşului 
ilustrează numeroase aspecte particulare, care 

vor fi analizate şi expuse în cele ce urmează.            
 

Aspecte privind designul metodologic 
 
 Metodologia cercetării din cadrul 

demersului de faţă a urmat îndeaproape 
solicitările metodologice recomandate de 
literatura ştiinţifică de specialitate. Prin urmare, 
au fost utilizate atât metode tradiţionale, 
indispensabile cercetărilor particulare, dar şi 
demersuri metodologice recente, obligatorii în 
contextul analizelor spaţiale actuale. Intersecţia 
celor două dimensiuni are rolul de a oferi calitate 
analizei întreprinse, dar şi un grad ridicat de 
obiectivitate concordant cu realităţile spaţiale 
existente în teren. Culegerea datelor statistice a 
fost fundamentată pe analiza surselor 
bibliografice existente, dar şi a bazelor de date 
din cadrul unor instituţii abilitate (Direcţia 
Regională de Statistică Timiş, Primăria 
Municipiului Lugoj, Consiliul Judeţean Timiş etc). 
Determinarea valorilor de densitate a populaţiei 
la nivel micro-scalar a avut la bază utilizarea 
datelor din cadrul documentelor oficiale ale 
administraţiei locale, prin raţionament deductiv şi 
prin filtrul analizelor întreprinse pe teren. 
Demersul de modelare a distribuţiei spaţiale a 
valorilor densităţii a fost mijlocit de Metoda GIS, 
această abordare fiind aplicată cu obiectivul de a 
ilustra într-un mod cât mai exact variaţia valorilor 
de densitate în cadrul spaţiului urban. Analiza 
geografică a modelului grafic rezultat a permis 
explicarea unor fenomene şi procese specifice, 
dar şi desprinderea unor aspecte cu caracter 
diagnostic şi prognoză deosebit de utile în 
contextul strategiilor viitoare de planificare 
urbană.  

 
Diferenţieri spaţiale ale densităţii populaţiei în 

Lugoj: cauze şi efecte 
 
Cu o suprafaţă de 98,55 km² şi o populaţie 

de 44916 locuitori în 2008, densitatea medie a 
populaţiei în oraş este de 455,76 loc/Km². 
Desigur, valorile densităţii populaţiei suportă 
variaţii semnificative de la un cartier la altul sau 
de la o zonă urbană la alta, în funcţie de 
specificul acestora. Valorile densităţii populaţiei, 
în sens diacronic, au fost influenţate de o serie 
de factori de ordin istoric, social şi economic. În 
acelaşi context, densitatea populaţiei a fost 
determinată în timp de evoluţia spaţială a 
municipiului Lugoj, de creşterea demografică, de 
dezvoltarea economică şi de sistemele politice 
care au guvernat spaţiul urban în diferite 
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perioade de timp. Din aceste considerente, 
trebuie să precizăm că în secolul al XIX-lea 
densitatea populaţiei scade datorită extinderii 
spaţiului urban. În 1930 acest indicator avea o 
valoare de 32,3 loc./ha, pentru ca în 1950 să 
ajungă la 43,7 loc./ha, iar în 1996 să fie de 59,53 
loc./ha. (cf. Mureşan, 2007). Valorile au crescut 
continuu, astfel că în intravilan, la 1 ianuarie 
2003 densitatea medie a populaţiei municipiului 
era cuprinsă între 3001 şi 4000 loc./km² 
(Săgeată, 2006, p. 313). Aceste valori 
caracterizează spaţiile cu o densitate mare a 
clădirilor, în special a celor de tip bloc în care, pe 
un spaţiu relativ restrâns, pot trăi de la 20 până 
la 100 de familii ce însumează chiar şi 300 de 

locuitori. Evoluţia valorilor densităţii populaţiei a 
fost relativ constantă, dar prezintă o uşoară 
tendinţă de scădere antrenată de reducerea 
generală a numărului de locuitori, pe fondul unei 
natalităţi reduse şi a unui spor natural negativ. 
Declinul demografic general al populaţiei din 
cadrul spaţiului românesc de după 1990 a fost 
evidenţiat în contextul tranziţiei demografice de 
Rotariu (2009), autorul identificând principalele 
consecinţe generate de acest regres. Prin 
urmare şi în municipiul Lugoj în ultimii cinci ani, 
densitatea populaţiei a scăzut cu valori cuprinse 
între 20 şi 30 de locuitori pe km². Evoluţia 
acestui indicator  pentru perioada de după anul 
2000 este prezentată în  tabelul 1. 

An 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

loc./km
2
 477 472 464 463 461 459 455 

Tabel 1 
Evoluţia densităţii populaţiei municipiului Lugoj între 2002 şi 2008 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Timiş, 2008. 

          Valorile cele mai ridicate ale densităţii apar 
în spaţiile exclusiv rezidenţiale, diferenţierile 
prezente fiind date de tipul de clădiri în care 
locuieşte populaţia urbană. Astfel, spaţiile în care 
predomină structurile locative comune de tip bloc 
concentrează un număr mai mare de locuitori, pe 
suprafeţe mai restrânse rezultând densităţi mari 
ce pot depăşi chiar şi 7000 de persoane pe km² 
(vezi şi Mureşan, 2007). Cartierele rezidenţiale 
în care sunt preponderente locuinţele individuale 
dispun de valori mai reduse de densitate, în 
funcţie de mărimea terenului aferent fiecărei 
gospodării. Pe de altă parte, densitatea cea mai 
ridicată apare în zona centrală a oraşului, 
valorile sale scăzând treptat spre periferie, unde 

predomină casele şi gospodăriile individuale 
(Fig. 1). Valori superioare ale densităţii se 
înregistrează în cartierele Micro I, Micro II, Micro 
III, Micro IV, Micro V, Cotul Mic, Cartierul I. C. 
Drăgan, Stadion I-III şi Ştrand, în cadrul acestor 
structuri rezidenţiale fiind predominante blocurile 
de tip P+4. Valori mai reduse caracterizează 
cartierele Naimontelep, Buchini, Zona Balta Lată, 
Zona Gării etc, care sunt destinate locuirii 
exclusiv prin case de tip parter sau de tip P+1. 
Structurile de blocuri înalte de tip P+10 sunt 
foarte puţine în oraş. Pe  zone  urbane,  situaţia  
concentrării populaţiei este  prezentată  în  
tabelul  2  şi  modelată  grafic în figura 2 (Jucu, 
2010).  

Nr. 
crt. 

Zona Nr. locuitori Suprafaţa zonei (ha) 

1 Zona Făgetului 1400 106,20 

2 Lugojul Român 21400 439,60 

3 Lugojul German 15900 324,65 

4 Lugojul Nou 4600 188,26 

5 Zona centrală 5700 64,35 

Tabel 2 
                    Raportul dintre numărul locuitorilor şi suprafaţa principalelor zone ale oraşului 

Sursa: Primăria Municipiului Lugoj: Plan Urbanistic General, 1997. 
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Fig. 1 - Reprezentarea grafică a densităţii populaţiei pe cartiere în municipiul Lugoj 

Fig. 2 - Ponderea populaţiei urbane în cadrul zonelor istorice ale municipiului  
Lugoj după 1990 (Sursa datelor: Primăria Municipiului Lugoj, 1997; Geografia României, vol. IV, 1992)  
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Analiza suporturilor grafice (vezi şi figura 
2) exprimă faptul că cel mai mare procent al 
populaţiei este rezervat Lugojului Român, care 
cuprinde majoritatea populaţiei urbane. Zona 
este îndeaproape urmată de Lugojul German. 
Explicaţia densităţii mari de populaţie din aceste 
zone urbane este dată de faptul că acestea 
reprezintă cele mai vechi nuclee populate, ce se 
suprapun practic peste vechea vatră a urbei, 
care prezenta în trecut concentrarea cea mai 
ridicată de case şi gospodării (vezi şi Mureşan, 
1993). Perioada comunistă îşi pune amprenta 
asupra acestor spaţii prin construcţiile 
standardizate de blocuri.  

În Lugojul Român se individualizează cel 
mai mare număr de cartiere cu blocuri, respectiv 
cele 5 microraioane, care sunt şi cele mai vechi 
de acest tip. Pe malul stâng, în Lugojul German 
cartierele de blocuri sunt în număr de trei, şi 
anume Cotul Mic, Ştrand şi Stadion I-III. Acestea 
sunt şi cele mai recente. Pe locul al III-lea în 
ponderea populaţiei urbane se remarcă zona 
centrală a oraşului, urmată de Zona Lugojul Nou.  
În partea centrală predomină locuinţe individuale 
dar şi spaţii de locuire comună în clădiri vechi şi 
palate medievale, care dispun de un regim de 
înălţime P+1 şi P+2. Densitatea redusă de 
populaţie din Zona Făgetului este determinată şi 
explicată de prezenţa unui număr mai redus de 
locuitori, care trăiesc în case individuale ce 
dispun şi de suprafeţe mai extinse de teren, 
practicând agricultura de tip urban (Jucu, 2010). 

Tendinţa de extindere a spaţiului urban, 
precum şi preferinţele populaţiei de a trăi la casă 
în zone liniştite, poate determina o creştere 
timidă a valorii densităţii în zonele periferice. Una 
dintre acestea, cu caracter relativ dinamic, este 
reprezentată de arealul de la Poalele Viilor 
(cartierul Livezilor) unde a început să se 
contureze lent, un nou cartier rezidenţial cu 
locuinţe individuale. Dacă strategiile viitoare de 
dezvoltare urbană şi demersurile de amenajare 
durabilă a spaţiului urban vor avea în vedere 
amplificarea funcţiei rezidenţiale în cartierele 
periferice, cu siguranţă că acestea vor atrage 
populaţia urbană susţinând creşterea valorilor de 
densitate, cu rol de relativă echilibrare la nivelul 
întregii aşezări (Jucu, 2010). 

Analiza distribuţiei spaţiale a populaţiei pe 
cartiere urbane şi zone orăşeneşti pune în 
evidenţă faptul că presiunea demografică cea 
mai intensă se înregistrează în cadrul cartierelor 
rezidenţiale dominate de structuri standardizate 
construite în decursul perioadei vechiului regim 
comunist. Intervenţiile specifice dinamicii 

socialiste nu au avut ca obiectiv central calitatea 
locuirii în spaţiul urban ci doar ideea de a oferi 
locuinţe muncitorilor, prin filtrul unor politici de 
industrializare forţată. Aceste demersuri de 
dezvoltare urbană sunt evidente atât în 
configuraţia peisajului urban contemporan, cât şi 
în distribuţia valorilor de densitate a populaţiei. 
Pe de altă parte, ca moştenire a vechiului regim, 
remarcăm în prezent şi un grad ridicat al 
congestiei urbane, alături de alte inadvertenţe, a 
căror soluţionare, pare destul de dificilă în 
prezent. De asemenea, trebuie să menţionăm că 
dacă unele disfuncţionalităţi pot fi corectate prin 
filtrul aplicării unui management urban raţional, 
există aspecte specifice a căror soluţionare este 
destul de dificilă sau care nu pot fi rezolvate în 
întregime (de exemplu, extinderea spaţiilor verzi 
în cadrul cartierelor cu structuri, problema 
parcărilor, decongestionarea traficului în unele 
zone sau cartiere urbane, diminuarea presiunii 
demografice din cadrul cartierelor moştenite de 
la vechiul regim, creşterea calităţii vieţii etc). 
Corecţii de ansamblu, la nivel global pentru 
întregul spaţiu urban se pot defini prin 
intermediul exploatării şi valorificării optime a 
zonelor urbane, care prezintă un potenţial ridicat 
de valorificare în viitor. Derularea unor intervenţii 
juste, în acord cu imperativele dezvoltării locale 
şi comunitare dar şi a sustenabilităţii oraşelor, 
are rolul de a asigura un echilibru firesc în 
contextul dinamicii urbane. În aceste condiţii, 
feed-back-ul unor strategii conforme cu normele 
urbanismului contemporan şi a urbanismului 
verde este în măsură să explice capacitatea de 
reglare şi de autoreglare sub raport sistemic a 
organismului urban (aspect identificat, 
argumentat şi explicat de către Ianoş, 2000, 
2004).  

Concluzii 
 

Distribuţia actuală a capitalului uman în 
cadrul municipiului Lugoj, intensitatea diferită a 
presiunii demografice asupra oraşului precum şi 
variaţia valorilor densităţii populaţiei pune în 
evidenţă încă o dată modelul structural specific 
oraşului socialist, a cărui dinamică a fost 
guvernată de procese distincte, care şi-au pus 
amprenta, în mod direct, asupra peisajului urban. 
Unul dintre acestea este industrializarea, iar cel 
de-al doilea se materializează în emergenţa 
zonelor rezidenţiale dominate de structuri 
standardizate. Prin urmare, valorile cele mai 
ridicate de densitate a populaţiei sunt asumate 
de cartierele de acest tip, care sunt localizate în 
sectorul central al municipiului, dar şi în partea 
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mediană a acestuia. Astfel, asistăm la o 
reducere a intensităţii dinspre centru spre 
periferie unde domină locuinţele individuale cu 
terenuri aferente ce dispun de suprafeţe 
considerabile în anumite situaţii. Presiunea 
demografică accentuată asupra zonei centrale şi 
mediane îşi pune amprenta asupra calităţii vieţii 
în mediul urban, aspect care trebuie luat în 
consideraţie de către administraţia locală în ceea 
ce privesc strategiile şi demersurile viitoare 
privind dezvoltarea şi planificarea urbană. 
Valorificarea optimă a recentelor spaţii incluse de 
curând în intravilan, fie că este vorba de 
individualizarea unor noi zone rezidenţiale sau 
de producţie ori servicii, are rolul şi prezintă 
posibilitatea de dezvoltare  echilibrată şi de 
corecţie, respectiv, de eliminare a unor probleme 
cu caracter negativ. Un astfel de management 
prezintă avantajul asigurării funcţionalităţii 
optime a oraşului, dar şi oportunitatea de 
promovare a unui proces de restructurare 
urbană conform cu solicitările comunităţii locale 
şi, implicit, a spaţiului urban, ca entitate distinctă 
în cadrul sistemului local de aşezări umane.  
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Litoralul românesc este amenajat şi 
valorificat în scopuri turistice doar pe o distanţă 
de circa 82 km, de la Capul Midia şi până la 
Vama Veche (exceptând Delta Dunării). Litoralul 
turistic este reprezentat de suma componentelor 
în care se desfăşoară activităţi turistice: zona 
costieră, plajele turistice, staţiunile turistice, 
structurile de primire turistică definite în condiţiile 
legii. Acest spaţiu litoral a înregistrat o 
amenajare turistică de mare amploare după 
1960-1970, când s-a pus accentul pe 
individualizarea staţiunilor Mamaia, Eforie Nord, 
Eforie Sud, Techirghiol şi a staţiunilor sudice 
(Mangalia şi Complexul turistic Mangalia Nord). 
Celelalte localităţi au intrat neoficial în circuitul 
turistic de interes naţional sau regional datorită 
rolului jucat în plan teritorial, economic sau 
social. 

“Riviera românească” cuprinde în zona 
costieră dintre Capul Midia şi Vama Veche un 
număr total de 19 localităţi (Fig.1).  

Din acest total, prin Hotărârea Guvernului 
nr.852/2008, 12 localităţi au fost declarate 
staţiuni turistice de interes naţional: Mamaia, 
Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol, Costineşti, 
Neptun, Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Venus, 
Saturn, Mangalia. Dintre acestea, după funcţia 
turistică de bază, se deosebesc: staţiuni 
balneoclimaterice (Eforie Nord, Eforie Sud, 
Techirghiol, Venus, Saturn, Mangalia) şi staţiuni 
de odihnă şi recreere (Mamaia, Costineşti, 
Neptun, Olimp, Jupiter, Cap Aurora). 

La aceste 12 staţiuni se adaugă oraşul-
municipiu Constanţa, elementul esenţial din 
ecuaţia turismului pentru această zonă litorală.   

Dar în circulaţia turistică de aici mai sunt 
incluse 3 destinaţii care oficial nu apar ca 
staţiuni: oraşul Năvodari şi localităţile rurale 2 
Mai şi Vama Veche. Fără funcţie turistică 
declarată în prezent, dar cu potenţial turistic şi cu 
circulaţie turistică existentă, sunt şi 3 localităţi 
rurale:  Agigea, Tuzla, 23 August. Aceste 6 
localităţi dispun de servicii turistice incipiente sau 
au valenţele necesare unei amenajări viitoare 
pentru consumul turistic, valenţe impuse în egală 
măsură de poziţia geografică în zona costieră 
cât şi de profilul cultural-istoric al zonei litorale 
(prezentare în ordinea poziţiei lor geografice de 
la nord spre sud). 

Oraşul Năvodari,  situat pe malul de  sud 
al lacului Taşaul şi pe istmul  dintre acesta şi 
lacul Siutghiol, la 15 km distanţă de municipiul 
Constanţa, reprezintă o destinaţie turistică 
catalogată ca staţiune la nivel de judeţ, dar 
neidentificată la nivelul legislaţiei actuale din 
turism ca staţiune de interes naţional. Oraşul 
este cunoscut din punct de vedere turistic mai 
ales prin Complexul de Odihnă pentru Copii şi 
Tineret (cel mai mare complex de tabere din S-E 
Europei, după cum susţine primăria locală), care 
funcţionează de peste 40 de ani. Acest complex 
se întinde pe circa 115 ha şi are în prezent o 
capacitate de cazare de 6.800 de locuri, dispusă 
în 4 tabere (Delfin, Albatros, Perla Vacanţei, 
Lebăda) şi 260 de locuri în Hotelul Delfin. 
Complexul pune la dispoziţia copiilor/elevilor 
veniţi la cură heliomarină o plajă de 1,5 km 
lungime şi dispune de amenajări specifice 
activităţilor de vacanţă (terenuri de sport, teatru 
cu 2.000 de locuri, Radiovacanţa Copiilor,  

 PREZENT ŞI PERSPECTIVE DE OPTIMIZARE A VALORIFICĂRII 
TURISTICE A ZONEI LITORALE  

Prof. Carmen Camelia RĂDULESCU 
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discoteci etc.). La acest complex se adaugă alte 
amenajări turistice dezvoltate în ultimii ani de 
întreprinzătorii particulari: un hostel, o vilă 
turistică, 2 campinguri şi o căsuţă turistică, 
structuri turistice care însumează un total de 
aproximativ 1.200 locuri de cazare. 

Potenţialul natural şi antropic al oraşului 
cu posibilităţi de valorizare în domeniul turistic 
este însă insuficient valorificat. Pentru sporirea 
atractivităţii oraşului ca destinaţie turistică, un 
management şi o bună gestionare ar trebui să 
vizeze ca resurse:  

- plaja aflată în administrarea oraşului - 
cu un potenţial foarte mare de dezvoltare, având 
ca arie de acoperire mai multe sectoare (Fig.2 
a). Singurul sector amenajat este în zona 
taberelor. Dar în zona Năvodari-Corbu există o 
plajă de lăţimea celei de la Mamaia, întinsă pe 
12-15 km, care nu este în mod oficial amenajată 
şi întreţinută de autorităţile locale (Fig.2 b), dar 
care este de departe una din cel mai bune plaje 

naturale de pe litoralul românesc. Apa aici este 
foarte curată şi accesul în mare se face pe o 
pantă cu o înclinare foarte mică care se întinde 
până la 100-200 m în larg fără ca apa să atingă 
adâncimi mai mari de 1-2 m. Un alt sector 
favorabil valorificării turistice este în zona Hanul 
Piraţilor-Popas Mamaia; 

- lacul Taşaul - în prezent cu valorificare 
piscicolă, ar putea intra în atenţia turiştilor prin 
amenajări specifice sporturilor nautice; de 
asemenea, ar putea fi amenajate ca atracţii 
turistice cele două insule aflate pe lac (Ada şi La 
Ostrov); 

- Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, 
ramificaţie a Canalului Dunăre - Marea Neagră 
deschis navigaţiei internaţionale -  poate fi 
introdus într-un turism de croazieră; 

- clădirile existente - ar putea reprezenta 
un potenţial de transformare în facilităţi culturale 
(teatre, muzee, săli de expoziţii etc.); forţa de 
muncă navetistă (municipiul Constanţa absoarbe  

Fig. 1 - Judeţul Constanţa şi ,,Riviera românească” cuprinsă între Capul Midia şi Vama Veche 
(prelucrare după Harta turistică a judeţului Constanţa) 
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un procent ridicat din forţa de muncă a oraşului) 
- oferă un capital uman posibil a fi 

valorificat în serviciile turistice, dacă se vor 
realiza învestiţii noi (structuri de primire turistică 
cu funcţiuni de cazare, de alimentaţie publică, de 
agrement) care să creeze locuri de muncă. 

Comuna Agigea este situată pe drumul 
naţional DN 39 la 8 km de municipiul Constanţa 
(aflat în nordul comunei) şi 3 km de staţiunea 
Eforie Nord (aflată în sudul comunei) şi cuprinde 
satele Agigea şi Lazu. Deşi dispune de resurse 
naturale şi antropice semnificative, până în 
prezent nu a fost inclusă în fluxul turistic litoral.  

Elementele de identitate ale comunei care 
se pot constitui ca premise ale dezvoltării sale 
turistice sunt reprezentate de: 

- climatul de litoral şi prezenţa în arealul 
comunei a lacului Agigea; temperatura medie a 

sezonului estival de 23°-25°C, apa sărată şi 
nămolul sapropelic pot reprezenta elemente 
naturale care recomandă înfiinţarea unei staţiuni 
balneoclimaterice; 

- dispune de o plajă lungă de circa 2 km şi 
cu lăţimi de până la 200 m, cu potenţial de 
amenajare (fig.3 a);  

Rezervaţia de dune marine, unică în 
România şi Europa, aflată în incinta Staţiunii 
Biologice Marine „Prof. Ioan Borcea” (fig.3 b) 
reprezintă un areal protejat, de o mare valoare 
ştiinţifică. Dunele s-au format prin depunerea 
nisipului adus de vânt dintr-un vechi golf, ocupat 
astăzi de lacul Agigea. Pe dune s-a dezvoltat o 
vegetaţie specifică deosebită. Printr-un 
management adecvat această rezervaţie poate 
intra şi într-un circuit turistic special organizat; 

 

a b 

Fig.2 - Sectoare de plajă neamenajate ce aparţin administrativ de oraşul Năvodari 
(a - plajă neamenajată situată la nord de Complexul de tabere; b - plaja Năvodari-Corbu) 

a b 

     Fig.3 - a - Plaja sălbatică din Agigea; b - Staţiunea Biologică Marină “Prof. I.Borcea” 
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 - la nivelul comunei se înregistrează în 
prezent un număr mare de şomeri (15,38% din 
totalul populaţiei active) din care 35,3% femei; 
de asemenea creşte şomajul în rândul 
absolvenţilor de liceu; toate aceste persoane pot 
fi pregătite profesional (prin cursuri de formare 
sau de reconversie profesională) şi integrate în 
diferitele sectoare de activitate din domeniul 
turismului; 

- în Agigea funcţionează Sanatoriul 
Osteoarticular ,,Dr. Vasile Climescu”, cunoscut 
prin tratamentele ce vizează boli ale aparatului 
locomotor (reumatismul şi tuberculoza 
osteoarticulară); această instituţie medicală, 
cunoscută la nivel naţional, se alătură factorilor 
curativi naturali care recomandă înfiinţarea unei 
staţiuni balneoclimaterice; 

- în prezent, circa 25% din populaţia 
comunei este de origine turco-tătară; revigorarea 
obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice şi 
organizarea de manifestări etno-folclorice cu 
specific turco-tătar (bazare, expoziţii, pieţe agro-
alimentare, târguri de artă populară, unităţi de 
alimentaţie cu meniuri tradiţionale etc.) sunt 
repere ale dezvoltării turismului cultural în zonă; 

- infrastructura de transport prezentă în 
cadrul comunei facilitează deja circulaţia turistică 
în zonă – situată la capătul estic al traseului 
navigabil Rhin-Main-Dunăre, în vecinătatea 
portului Constanţa şi a Zonei Libere Constanţa 
Sud, Agigea îşi poate fundamenta rolul de pivot 
între Europa Centrală şi de Vest şi ţările din 
bazinul Mării Negre, din Orientul Apropiat şi 
Mijlociu; totodată Agigea este străbătută de căi 
de comunicaţie terestre: şosele naţionale 

Constanţa–Mangalia (DN 39) şi Constanţa–
Negru Vodă (DN 38) şi căile ferate care leagă 
zonele industrializate ale judeţului şi respectiv 
aşezările din zona litorală; 

- construirea în zona Lacului Agigea a 
unei baze de agrement şi a unui sat de vacanţă 
pot face din Agigea o destinaţie turistică 
importantă; acţiunea de construire a unui sat de 
vacanţă este în atenţia edililor locali (care au 
prevăzut că finanţarea proiectului se va face din 
Fondul European pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală, prin intermediul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală, măsura 3.1.3.– 
„Încurajarea activităţilor turistice”). 

Comuna Tuzla este situată la 25  km sud 
de  municipiul Constanţa,  învecinându-se  cu 
Techirghiol şi Eforie Sud (la nord), cu comuna 
Topraisar (la vest), cu Costineşti (la SE) şi având 
ieşire directă la Marea Neagră (în est). Pe 
teritoriul localităţii s-au găsit numeroase dovezi 
materiale privind locuirea pe aceste meleaguri 
încă din neolitic, precum şi vestigii ale aşezării 
romane Stratonis (Turris) datând din sec. III î.Hr.  

Elementele care pot recomanda 
localitatea Tuzla ca viitoare staţiune turistică pot 
fi următoarele: 

- situarea pe DN 39 (E87), în vecinătatea 
staţiunilor Techirghiol şi Eforie Sud; 

- factorii naturali favorabili pentru 
helioterapie, talasoterapie (dispune de o plajă 
deosebită (Fig.4 a) cu posibilităţi de amenajare, 
străjuită de golfurile Tuzla Mare, Tuzla Mică şi de 
Capul Tuzla (Fig.4 b) – cel mai estic punct al 
litoralului de la sud de Capul Midia); 

b a 

     Fig.4 - a - Plaja sălbatică din Tuzla ; b - Capul Tuzla 
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- vecinătatea cu lacul Techirghiol (zonă 
protejată, sit NATURA 2000), potenţialul său 
balnear nefiind valorificat pe raza localităţii; 

- resursele turistice antropice situate în 
perimetrul comunei reprezentate de: 

 situl arheologic ,,Stratonis” sec. III î.Hr;  

 biserica din sat ctitorită de Mihail 
Kogă ln iceanu,  monument  de 
arhitectură (fig.5 a);  

 cel mai vechi far aflat în funcţiune 
(construit în timpul regelui Carol I), una 
primele   construcţii metalice de  mari 
dimensiuni (44 m); 

 primul aerodrom privat autorizat din 
România (fig.5. b) care oferă servicii 
turistice de agrement (paraşutism, 
închirieri de aeronave);  

- prezenţa unei tabere pentru copii, 
dezafectată în prezent, dar cu posibilităţi de 
reabilitare (300 de locuri);  

- posibilitatea de extindere a intravilanului 
în zona limitrofă falezei maritime pentru diverse 
amenajări turistice (structuri de primire turistică 
cu funcţiuni de cazare, de agrement);  

- posibilitatea amenajării unui port turistic 
la limita administrativă cu localitatea Costineşti 
(propunere de proiect Primăria Tuzla). 

Localitatea  rurală  23  August  este  
situată la 31 km sud de oraşul Constanţa, pe DN 
39 (E87). Partea de ţărm ce revine administrativ 
satului este localizată între staţiunile Costineşti şi 
Olimp, fiind cea mai lungă porţiune neamenajată 
din zona litorală sudică. Plaja lungă de circa 4 
km este sălbatică, nu există hoteluri sau 
infrastructură pentru practicarea în condiţii 
confortabile a turismului. Localitatea are un 
potenţial turistic apreciabil, deşi nevalorificat 

până în prezent, reprezentat de:  
- situarea pe DN 39 (E87), în vecinătatea 

staţiunilor Costineşti şi Olimp;  
- factorii naturali favorizanţi pentru 

helioterapie (climatul specific de litoral, plaja cu 
potenţial de amenajare); 

- vecinătatea cu lacul Tatlageac (poate 
favoriza dezvoltarea unor amenajări turistice 
piscicole şi de agrement în jurul lacului, alături 
de practicarea pe lac a sporturilor nautice şi a 
pescuitului sportiv); 

- prezenţa unei vechi tabere pentru 
preşcolari (dezafectată în prezent, dar cu 
posibilităţi de reabilitare); 

  Posibilităţile de amenajări turistice au 
atras atenţia şi edililor locali. Primăria locală a 
iniţiat un proiect de dezvoltare aici a unei staţiuni 
(numită ,,Terra”) prin atragerea unor investitori 
austrieci (propunere proiect Primăria 23 August). 

Localitatea  rurală  2  Mai, situată la 5 km 
distanţă de Mangalia, a fost înfiinţată în 1887 de 
către Mihail Kogălniceanu sub numele de ,,Două 
Mai”; acum aparţine de comuna Limanu. 
Localitatea beneficiază de o plajă de circa 350 m 
lungime, cu nisip foarte fin şi cu o intrare în mare 
lină; în prezent o mare parte din plajă este 
neamenajată. Vreme îndelungată plaja a 
reprezentat punctul de întâlnire al amatorilor de 
nudism, dar şi al artiştilor boemi.  

Deşi nu a intrat oficial în categoria 
staţiunilor litorale, localitatea 2 Mai constituie în 
prezent o destinaţie turistică cunoscută la nivel 
naţional, înregistrând o medie sezonieră de 
8.000 de turişti. Este frecventată în special de 
tinerii atraşi de atmosfera nonconformistă şi de 
tarifele reduse la cazare şi masă. Dotările  

b a 

Fig.5 -  Tuzla: a - Biserica ctitorită de Mihail Kogălniceanu ; b – Aerodromul  
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turistice sunt reduse, corturile instalate direct pe 
plajă intrând deja în specificul zonei.  

Localitatea  de frontieră Vama Veche, 
punctul terminus al litoralului românesc, aparţine 
administrativ împreună cu 2 Mai de comuna 
Limanu, fiind situată la 7 km de 2 Mai şi 
respectiv 12 km de Mangalia. Localitatea este 
formată dintr-un număr redus de case, 
poziţionate pe marginea unui golf larg. Plaja are 
o lungime de circa 350 m, o lăţime de 30-50 m şi 
un nisip foarte fin. Vreme îndelungată această 
locaţie era doar în circuitul individual al iubitorilor 
de linişte şi de natură, fiind preferată de lumea 
artistică boemă bucureşteană. Intima şi sălbatica 
plajă era căutată de toţi acei dornici de un 
concediu nonconformist, de turiştii veniţi în 
căutarea unei vacanţe lipsite de constrângeri şi 
prejudecăţi. Corturile multicolore întinse direct pe 
nisip, veselia tinerilor sau celor cu suflet tânăr, 
sunetele de chitară, focurile de tabără care 
luminează noaptea valurile mării au creat în timp 
un anumit ,,spirit” al locului, detaşându-se acea 
atmosferă tipic ,,vamaiotă” (Fig.6) care a 
individualizat în timp vestita destinaţie turistică. 
Atmosfera de nonconformist şi libertate se 
menţine şi în prezent, turiştii putând beneficia 
acum de cazare în campinguri sau în câteva 
pensiuni sau vile. Capacitatea de cazare este în 
creştere, aici înregistrându-se o medie sezonieră 
de 7.000 de turişti.  

Deşi Vama Veche şi 2 Mai reprezintă 
ultimele localităţi aflate în circuitul turistic  
românesc la Marea Neagră, nu sunt încă 
declarate oficial staţiuni, majoritatea structurilor 
de primire turistică nefiind omologate de către 
Ministerul Turismului. Vocaţia turistică a acestor 
locaţii este cunoscută deja de mulţi turişti. 
Premisele unor viitoare staţiuni turistice pot fi 
reprezentate de: a) situarea pe DN 39 (E87), 
între Mangalia şi graniţa cu Bulgaria; b) factorii 
naturali de cură heliomarină (climatul maritim 
bogat în aerosoli salini, apa mării, nisipul fin al 

plajelor cu potenţial de amenajare; c) prezenţa în 
imediata vecinătate a unor arii naturale protejate 
care pot constitui bazele unui viitor ecoturism în 
zonă (Peştera La Movile, Peştera Limanu, 
Pădurea Hagieni); d) prezenţa Acvatoriului litoral 
marin Vama Veche - 2 Mai poate facilita 
amenajarea unor spaţii de cercetare care să 
recomande staţiunea pentru un turism ştiinţific; 
e) posibilităţi de dezvoltare a turismului rural 
(agroturism de litoral) prin amenajări specifice, 
extinse în întreg spaţiul comunei Limanu, bazate 
pe ospitalitatea locuitorilor, pe tradiţiile culinare. 
Localitatea Limanu este o zonă necunoscută 
marii majorităţi a turiştilor. Aflată la circa 4 km de 
2 Mai, pe malul lacului Mangalia, este un loc 
foarte liniştit şi discret, cu posibilităţi de cazare în 
vile şi în casele localnicilor.  

Prin această analiză detaliată a fiecărei 
localităţi din zona litorală aflată în studiu se 
poate remarca cu uşurinţă că resursele turistice 
(naturale şi antropice) existente aici nu sunt 
utilizate la întregul lor potenţial. Ca urmare, se 
poate afirma în mod argumentat că acest spaţiu 
litoral este insuficient amenajat şi valorificat 
pentru turism.  

Identificarea tuturor oportunităţilor, un plan 
coerent de măsuri, alocarea de fonduri suficiente 
pentru investiţii şi mai ales o activitate intensă de 
promovare a unui brand specific ar asigura o 
creştere a ofertei turistice şi, în ultimă instanţă, 
ar genera un turism sustenabil în acest spaţiu 
românesc. 
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Introducere 
 

Despre Ion Conea s-a scris, şi se va mai 
scrie cu siguranţă, şi asta pentru că alături de 
alte nume “sonore” precum Simion Mehedinţi, 
Constantin Brătescu, Geoge Vâlsan, Victor 
Tufescu şi Vintilă Mihăilescu, a stat la baza 
construirii şcolii de geografice româneşti. 

Explorând domenii mai puţin cunoscute, 
sub îndrumarea discretă a lui Simion Mehedinţi, 
Conea a abordat cel mai des în lucrările sale 
probleme de toponimie, geografie istorică şi 
geopolitică, fundamentând teoretic aceste ştiinte 
pe pământ românesc.  

Teoriile, clasificările şi studiile sale au stat 
ulterior la îndrumarea altor generaţii de geografi 
şi nu numai, fiind sursă de inspiraţie pentru 
lingvişti, istorici şi sociologi.  

Într-o recenzie a lucrării Numele proprii. 
Interfaţă semantică-sintaxă (Mihaela Miron-
Fulea, 2005), Ion Toma spunea “Bibliografia 
lucrării în discuţie naşte unele semne de 
întrebare din perspectiva de mai sus. Predomină 
în mod clar titlurile străine, …, în timp ce 
contribuţiile româneşti sunt neglijate (sperăm că 
nu şi necunoscute). Nu este vorba numai de cele 
tradiţionale, pe care autoarea le ignoră de plano 
(menţionăm printre personalităţile mai 
cunoscute, pe: I. A. Cândrea, Ovid Densuşianu, 
Sextil Puşcariu şi întreaga şcoală de onomastică 
din cadrul Muzeului Limbii Române, N.A. 
Constantinescu, Ion Conea, Ion Donat, A. 
Sacerdoţeanu)”.  

După cum observăm, Ion Conea este un 
nume care a depăşit graniţele geografiei, operele 
sale fiind “obligatorii” şi pentru lingvişti, dar mai 

ales pentru cei care se îndreaptă spre studierea 
toponimiei. 

 
Probleme de toponimie    

 
Contribuţia, pe care profesorul Conea o 

aduce la studiul geografic al toponimiei, este 
remarcabilă şi în acelaşi timp variată, prin 
multitudinea de probleme şi subiecte tratate, 
între care cele metodologice ocupă locul 
principal. 

Din majoritatea studiilor putem să 
extragem o serie de aspecte teoretice legate de 
modul în care trebuie să se realizeze studiul 
denumirilor geografice.  

Printre problemele cel mai des întâlnite pe 
care le abordează este cea a amestecului 
oficialităţilor, dar şi a greşelilor care pot apărea 
în hărţi cu privire la toponime, toponime 
promovate ulterior de către acestea ca fiind cele 
corecte. Profesorul Conea atrage atenţia asupra 
importanţei cercetării pe teren a toponimelor, nu 
numai pe baza analizei de cabinet.  

În capitolul intitulat Toponimia din lucrarea 
Clopotiva – un sat din Haţeg – monografie 
sociologică întocmită de echipa regală 
studenţească, (1935), acesta evidenţiază 
importanţa chestionarii pe teren a locuitorilor în 
ceea ce priveşte toponimia locală pentru a nu 
ajunge la concluzii greşite ”filologul sau lingvistul 
stă de obiceiu la masa de scris şi-şi culege 
materialul toponimic de pe hartă, ori din studiile 
altora. Pe el îl interesează să-i dai cât mai multe 
nomina locorum de acestea – ale căror origini el 
va apuca să le caute în tezaurul lexical...De 
aceea de multe ori, din lipsa unui substrat  

Opinie geografică 

ROLUL LUI ION CONEA ÎN DEZVOLTAREA CERCETĂRII  
TOPONIMICE ROMÂNEŞTI  

Drd. Cătălina CÂRSTEA 
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was called the founder or the cofounder of the geographical toponymy in Romania. His toponymy studies are 
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geografic absolut necesar pentru studiile de 
această natură, cercetările de toponimie 
filologică duc la deslegări neaşteptat de greşite. 
Ca şi studiile de etnografie, cele de 
toponimie ......trebuiesc verificate în realitatea vie 
de pe teren.....să se razime pe o temeile 
geografică şi să nu iasă numai din mediul de 
cimitir al hărţii ori al muzeului”. 

Conform accepţiunii sale hărţile româneşti 
devin un cimitir toponomastic caricaturizat, 
făcute de străini sau de oameni ne-complet 
pregătiţi, înfăţişând un tezaur de nume 
schimonosite, din care abia poţi bănui numele 
cel adevărat „aşa cum adică, îl poţi culege numai 
de ciobanii sau vânătorii locului”. 

Pentru a veni în sprijinul cititorului acesta 
vine cu un exemplu concret despre modul în 
care te poate induce în eroare o hartă cu greşeli 
şi mai ales cum poate induce în eroare pe 
locuitorii zonei „eram într-o zi de septembrie 
1932, la stâna polovrăgeană din Curmătura 
Olteţului. Aproape se vedea ...muntele Nedeia – 
numit aşa Nedeea încă de prin 1720, cum arată 
harta lui Schwanz .....Ne adresăm unuia dintre 
ciobani Frumos munte şi Nedeea ăsta – Da nu-i 
spune aşa domnule Nedeea ..ne răspunde el 
promt. Apoi îi spune Nedelea, aşa-i spuneam şi 
noi până astă vară ca şi dumneata Nedeea, dar 
a venit aici un domn cu mapă şi a desfăcut aici 
mapa la noi la stână şi a înşirat după ea toţi  
munţii ca după carte ..... şi d-atunci nu mai 
greşim nici noi şi spunem curat, cum trebuie 
Nedelea”.  

Scurta povestioară este una din metodele 
prin care profesorul Conea ne demonstrează 
cum „datorită unei astfel de greşeli, o persoană  
care ar fi cercetat respectiva foaie topografică ar 
fi ajuns la concluzii greşite şi ar fi spus că 
numele vine de la o persoană sau e un nume 
relativ nou împrumutat din bulgară şi cu 
siguranţă nu s-ar fi gândit la Nedeea 
românească care este cu totul altceva, un 
toponim foarte vechi întâlnit peste tot în Carpaţi  
şi cu o importanţă socială, istorică şi etnografică 
deosebită. ”  

Alt aspect metodologic dezbătut este 
modul de relaţionare între toponimie, geografie şi 
istorie. Un bun exemplu în acest sens este 
lucrarea, Ţara Loviştei, studiu de geografie 
istorică

1)
, prima sa lucrare de mare amploare.  

Studiul în cauză nu este doar o lucrare amplă 
rezultată din cercetarea documentelor istorice şi 
analiza unor hărţi, ci este o lucrare  
fundamentală cu privire la geografia istorică şi 
toponimie, în care analiza istorică cu cea 

lingvistică şi cartografică se împletesc perfect în 
vederea descoperirii adevărului geografic.   

Demonstrează astfel cum prin studierea 
atentă a toponimiei şi a hărţilor vechi pot fi 
reconstituite anumite evenimente istorice, care la 
rândul lor influenţează o serie de fenomene de 
natură socială, care creează diverse peisaje 
geografice.  

În capitolul dedicat toponimiei din această 
lucrare nu putem trece peste clasificarea  
toponimelor în funcţie de toponimia veche din 
Loviştea (nume de munţi, nume de ape, văi şi 
nume de localităţi) şi peste modalitatea în care 
justifică apariţia unor denumiri noi (transformarea 
apelativelor în nume proprii în cazul formelor 
deosebite de relief)

2)
.  

Pe lângă aspectele noi introduse în modul 
de cercetare al toponimiei profesorul Conea  
revine la metodologia de studiere a toponimelor 
„în cercetarea numelor de locuri nu trebuie să ne 
intereseze ...originea linguistică  a apelativelor 
sau onomasticei care stau la baza acestor nume, 
ci trebuie să ne interesesze originea etnică a 
celor care au dat numele”.  

Având un spirit critic accentuat face din 
nou referire la corelarea realităţii din teren cu cea 
de pe hartă, dar şi cu contextul istoric şi social.  
În lipsa unei viziuni globale ar reieşi că 
toponimele din Ţara Loviştei „după fizionomia 
lor ... sunt slave, când de fapt ele sunt slave 
numai în fizionomie, dar nu şi în origine ... era un 
fel de manieră, de modă a timpului, ca pisarii de 
acte să slavizeze, – traducând din româneşte în 
slavoneşte – numele de locuri”

3)
.  

Problema confuziei între etimologia unui 
toponim (adică între originea lui lingvistică şi 
originea aceluiaşi toponim ca toponim)  este 
reluată şi în alte lucrări, fiind explicată pe larg în 
Toponimia şi cercetarea toponimică în cadrul 
geografiei (1969).  

1) CONEA I. (1934), Ţara Loviştei, studiu de 
geografie istorică – teza sa de doctorat,   publicată 
integral în Buletinul Societăţii Regale Române de 
Geografie în 1934. 

2) CONEA I. (1934), Ţara Loviştei, studiu de 
geografie istorică  “alături de acestea vechi nume 
româneşti…apar numirile slave….Ba sunt unele Lazu, 
Malaca, Pleşa …care se aud în mai toate satele; iar 
unele dintre ele Malaca, Prihodiştea, Zăpodii, nu s-au 
fixat, încă de-a binelea…. Pentru ele vremea de astăzi 
e vârsta sau data când din valoarea şi funcţia de 
simple apelative sunt pe cale să se fixeze ....ca nume 
topice proprii, designând numai anumite accidente sau 
forme de relief” p. 117 -118. 

3) CONEA I. (1934), Ţara Loviştei, studiu de 
geografie istorică  “ p. 124.  
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O altă lucrare de compexitate uimitoare în 
care tratează diferite aspecte metodologice de 
toponimie este Vrancea, geografie istorică, 
toponimie şi terminologie geografică, care a venit 
ca şi cum ar fi ”umplut un gol  resimţit de multă 
vreme în câmpul ştiinţei româneşti. Necesitatea 
unui astfel de studiu a fost subliniată de 
academicianul Iorgu Iordan, încă din 1933, când 
afirma că despre toponimia Vrancei ar trebui o 
carte întreagă şi încă foarte voluminoasă”

4)
. 

Modul de analiză a toponimelor, precum 
şi clasificările utilizate pot fi folosite ca şabloane 
pentru cercetări ulterioare. Un rol aparte îl joacă 
termenii populari, cărora acesta le dedică un 
capitol întreg.  Fineţea cu care pune problema 
termenilor pastorali din Vrancea demostrează o 
îndelungă experienţă şi o „adevărată erudiţie de 
limbă populară”. Tratarea unor termeni cunoscuţi 
şi uniii chiar larg utilizaţi şi cu definiţii concrete 
precum:  „munte”, „plai””, „picior de plai”, „obcina 
muntelui, “opcina plaiului”, „pisc”, „titilă, titilcă”, 
„bobeică”, „deal, „măgură, măgura”e.t.c, nu pare 
surprinzătoare la prima vedere. Însă pentru 
vrânceni aceşti termeni au un înţeles cu totul 
diferit, rezultat din experienţa lor cotidiană.   

Amalgamul de informaţii cuprins de la 
scurte povestioare, includerea unor explicaţii 
date de locuitorii zonei, transcrierea fonetică a 
toponimelor, inclusiv a celor culese direct de pe 
teren, explicaţile de natură etnografică socială, 
istorică, economică şi demografică, corelate cu 
cele de geografie fizică ajută cititorul să aibă o 
imagine unică asupra Ţării Vrancei. Logica şi 
coerenţa cu care aceste date se interconectează 
ne demonstreză că Ion Conea este un adevărat 
globalist, care are o viziune de ansamblu a ceea  
ce reprezintă mediul geografic şi dă un nou 
înţeles studiilor de toponimie, mai precis de 
toponimie geografică. 

Una dintre problemele fundamentale pe 
care le-a dezbătut şi cu care s-a confruntat a fost 
stabilirea categoriilor  şi subcategoriilor de 
toponime.  În operele sale încearcă o serie de 
clasificări, de multe ori incomplete, ca apoi în 
1960 să realizeze o analiză sistematică, 
geografică a toponimelor din spaţiul românesc, 
„folosind pentru prima dată în toponimie o serie 
de noţiuni şi categorii toponimice, care sunt 
utilizate şi în prezent de toţi toponimiştii, nu 
numai de cei proveniţi din rândul geografilor!”. 
(Nicolae I., 2006).  

Acesta utilizează în clasificarea sa 

termenul de „nume geografice” şi nu toponime, 
termen care acoperă atât toponimele cât şi 
apelativele. În cadrul numelor geografice, 
profesorul Conea identifică numele geografice 
proprii (toponimele) şi numele geografice 
comune (apelativele). La rândul lor numele 
geografice proprii se împart după importanţă în 
toponime majore (nume geografice de 
importanţă majoră) şi toponime minore (nume 
geografice de interes şi uz local) şi după formă 
(în funcţie de numărul de cuvinte) în toponime 
simple şi toponime compuse. 

Luând în considerare  raporturile dintre 
toponime şi obiectele geografice Ion Conea 
identifică alte trei categorii toponimice: oronimice 
(desemnează formele de relief), hidronimice 
(nume de ape), oiconimice (nume de aşezări). În 
anul 1969 acesta mai adaugă la clasificarea 
efectuată încă o categorie şi anume hielonimele 
(numele de păduri).  

La rândul lor aceste categorii sunt 
împărţite în mai multe subcategorii. Oronimicele 
sunt împărţite astfel în trei subcategorii: oronime 
cu originea în antroponime, oronime care au 
legătură cu anumite aspecte sau forme de viaţă 
socială („Nedeia”, „Sf. Ilie”), oronime geografice 
propriu-zise. Hidronimicele sunt divizate iniţial în 
macrohidronime şi microhidronime, însă la 
rândul lor acestea pot fi potamonime (nume de 
ape curgătoare) şi limnonime (nume de ape 
stătătoare), cei din urmă termeni fiind mai des 
utilizaţi în clasificările sale. Oiconimicele sunt 
împărţite şi ele în patru subcategorii în funcţie de 
originea antroponimelor ce stau la baza 
respectivelor nume de aşezări.  

O altă clasificare are la bază limba din 
care s-au format şi au circulat respectivele 
toponime întrucât aceste toponime „sunt 
toponimice care au fost date nu de populaţia 
românească din cuvinte rămase în limba ei de la 
populaţiile sau popoarele care au vorbit 
respectivele limbi, ci de la acele populaţii sau 
popoare însele (care şi-au vorbit fiecare, la 
timpul lor, propria limbă pe teritoriul ţării 
noastre)” (Conea I., 1969). Ar reieşi astfel că 
toponimele din ţara noastră pot fi de origine: 
preindo-europene, indo-europene, turcice, 
maghiare şi germanice.  

Totuşi această clasificare nu este 
completă, însă a fost un pas important în 
elaborarea teoriei  toponimice, fiind deosebit de 
valoroasă la vremea  respectivă .  

Pe lângă aspectele metodologice 
prezentate anterior Ion Conea s-a mai preocupat 
cu desluşirea unor probleme cum ar fi : 
designarea numelor de locuri „toponimele  

4) CONEA I. (1993), Vrancea, geografie 
istorică, toponimie şi terminologie geografică - 
introducere semnată de Lucian Badea, Dimitrie 
Oancea şi Nicolae Stoicescu, p. 9. 
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desemnează individualităţi geografice, în timp ce 
apelativele adică numele geografice comune, 
desemnează speţa ...acestea din urmă 
precedând numele geografice proprii fiind 
expr imate,  f ie  numai subînţe lese” ;   
transformarea apelativelor, „termenilor geografici 
populari”, în toponime; toponimele similare care 
pot arăta deplasări de populaţie dintr-o zonă în 
alta; raportul dintre „apelative” şi numele proprii; 
etimologia populară; scrierea corectă a numelor 
geografice româneşti;   vechimea şi originea  
toponimelor; toponimia populară; transcrierea, 
pronunţia, scrierea şi transliterarea corectă a 
numelor geografice;   criteriile şi principiile 
cercetării toponimice. 

În urma analizelor pe care le-a interprins 
acesta a lansat o serie de principii cum ar fi: 

- cele mai vechi toponime sunt 
reprezentate de „formele sau fenomenele 
geografice cele mai impunătoare... care prin 
dimensiuni şi, în genere,  prin înfăţişarea lor au 
impresionat cel mai mult pe oameni  sau care au 
prezentat o valoare economică deosebită în 
viaţa acestora”; 

- toponimele care deşi par noi, fiind 
identice ca formă cu apelativele care le-au stat la 
bază, pot fi la fel de vechi cât şi respectivele 
apelative; 

- cu cât spaţiul este mai populat cu atât 
are mai multe toponime „bogăţia toponimiei este 
în raport direct cu viabilitatea – adică cu bogăţia 
de viaţă umană care se desfăşoară pe regiune ”; 

- toponimia unui spaţiu este dată de 
locuitorii acelui spaţiu şi formează „toponimia 
populară”, (Conea I.,1937); 

- toponimia este „o realitate vie dintr-un 
nume geografic putând fi derivate” şi alte nume 
de locuri.  

Studiile profesorului Conea sunt extrem de 
variate tratând aspecte, metode şi spaţii diferite. 
Se remarcă totuşi faptul că acesta s-a axat în 
special în studierea anumitor toponime şi a 
anumitor areale geografice.  O atenţie deosebită 
a fost acordată toponimiei din zona montană, 
chiar afirmând în lucrarea Clopotiva – un sat din 
Haţeg (1935) că „toponimia adevărată a 
Clopotivei se regăseşte în munţi”. Spaţiul 
montan a ocupat un loc aparte în inima 
geografului, de aici rezultând şi interesul sporit 
pentru analiza acestuia, mai ales a termenilor 
nedeie, plai, munte, dar şi a termenilor pastorali. 

Analize detaliate sunt dedicate şi 
Clopotivei, Vrancei, Ţării Loviştei, „Carpaţilor 
Olteniei”, Carpaţilor Meridionali şi Văii Dunării, 
toate aceste regiuni fiind frecvent întâlnite nu 

numai în cercetările sale de toponimie, dar şi în 
celelalte studii, fiind spaţii bine cunoscute de 
către acesta. 

Ca om de ştiinţă şi cercetător nu s-a oprit 
la studierea toponimiei câtorva arii geografice, 
extinzându-şi cercetarea la nivelul întregului 
spaţiu românesc. În unele din articolele sale nu 
se dă înapoi de a îndrăzni să atace probleme 
socotite sensibile sau închise, (Corectări 
geografice în istoria românilor. Pe Olt; în Oltenia, 
1938,  Cercetări geografice în diploma ioaniţilor 
– acele „piscine Cheley” erau sub munţii 
Gorjului).    

 
Contribuţia profesorului în domeniul 

toponimiei 
 
Numele lui I. Conea este legat de 

toponimie, valoarea lucrărilor sale neputând fi 
estimată sau cuantificată. Prin investigaţiile 
complexe întreprinse şi crearea de conexiuni 
între diferite domenii de cercetare avem de-a 
face cu o operă de o complexitate uimitoare în 
care toponimia joacă un rol central. Toponimia 
iese astfel din tărâmul „arid” al lingviştilor şi 
prinde viaţă sub condeiul marelui geograf, 
creând o nouă viziune asupra acesteia „din 
interacţiunea dintre om şi mediul natural iau 
naştere peisajele sau mediile geografice 
umanizate. Acţiunea omului asupra mediului 
natural nu este o acţiune directă, fantezistă şi 
individuală şi este acţiunea socială a oamenilor, 
aşadar a societăţii guvernată de o anumită 
orânduire socială, prin intermediul şi în funcţie de 
relaţiile de producţie societatea respectivă se 
comportă într-un anume fel în acţiunea ei asupra 
naturii, lăsând o anumită amprentă, iar toponimia 
şi terminologia geografică unei regiuni nu sunt 
decât reflexe ale acţiunii, modului de muncă prin 
care omul a acţionat şi acţionează asupra naturii 
înconjurătoare, asupra mediului geografic 
natural” (Conea I., 1928). 

Dacă ar fi să sintetizăm contribuţia 
profesorului Conea sub aspect teoretic şi 
metodologic, ar rezulta următoarele: 

 - dezvoltarea metodologiei cercetării 
toponimice prin indicaţiile privind:  izvoarele 
pentru culegerea numelor geografice...; 

- înregistrarea corectă a pronunţiei 
locale...; 
- prelucrarea sistematică a materialului 
cules de pe teren;  
- a pus accent pe cercetarea pe teren a 

toponimiei şi pe cunoaşterea conţinutului 
semnatic al terminologiei geografice populare; 
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- introducerea în clasificarea geografică a 
unor noi categorii toponimice;  

- stabilirea originii toponimelor;  
- a demostrat cum pe baza toponimiei în 

strânsă corelare cu geografia istorică pot fi 
explicate anumite fenomene şi fapte geografice; 

- sublinierea faptului că toponimia 
reprezintă rezultatul raporturilor dintre societatea 
omenească şi mediul geografic; 

- a demostrat că toponimia este o ştiinţă 
autonomă, de contact şi pe această cale rezultă 
necesitatea cercetărilor interdisciplinare şi a 
formaţiei complexe ştiinţifice a cercetătorilor în 
domeniul toponimiei-toponomasticii; 

- publicarea unor lucrări speciale cu 
caracter metodologic („Toponimia” din 
Monografia geografică a R.P.R , 1960); 

- iniţierea Cercului de toponimie (1962), la 
Institutul de Geografie şi formarea de noi 
cercetători; 

- iniţierea Simpozionului de toponimie din 
1972; 

- participarea cu numeroase comunicări la 
simpozioane şi manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale; 

- susţinearea ideii toponimiei ca ştiinţă 
autonomă de contact, interdisciplinară, 
considerând că toponimistul nu poate fi geograf, 
istoric sau lingvistic, el fiind ceva din toate 
acestea; 

- din cele circa 111 cărţii, studii şi articole 
publicate, singur sau în colaborare, 37 sunt 
dedicate exclusiv toponimiei.  

 
Influenţa sa asupra cercetării toponimice 

 
Contribuţile aduse şi discuţiile ştiinţifice din 

timpul vieţii l-au transformat pe I. Conea într-un 
adevărat creator de şcoală. În preajma sa s-au 
format geografi bine cunoscuţi, precum Lucian 
Badea şi Dimitrie Oancea, cărora a reuşit să le 
insufle etica şi pasiunea cunoaşterii precum şi 
stilul său de cercetare. 

 O parte din cercetătorii formaţi în cadrul 
cercului de toponimie „George Vâlsan” au 
abordat fie în colaborare, fie singuri, probleme 
de toponimie şi terminologie geografică.   

Ion Conea a fost apreciat nu numai de 
colaboratorii direcţi, dar şi de întreaga  
comunitate ştiinţifică. Atât geografii cât şi 
lingviştii sau istoricii caută sugestii în privinţa 
metodologiei de cercetare ştiinţifică, lucrările 
sale fiind adevărate surse de inspiraţie.  

Realizând o scurtă cuantificare a circa 40 
de lucrări, inclusiv articole, de geografie umană 
(în special lucrări de toponimie), din perioada 

1927 – 2005 a reieşit la prima vedere că: 
Toponimia. Aspectele ei geografice, Monografia 
geografică a R.P.R, vol. I  (cu 6 citări), Între 
toponimie şi geografie (5 citări), Vrancea, 
geografie istorică, toponimie şi terminologie 
geografică,(5 citări) Ţara Loviştei, studiu de 
geografie istorică, (4 citări), Toponimia şi 
cercetarea toponimică în cadrul geografiei, 
Toponimice şi termeni geografici populari 
româneşti, Familia termenilor geografici din 
limba poporului român cu semnificaţia în loc 
adînc, într-o apa curgătoare (cu câte două citări), 
au fost cele mai des utilizate surse de inspiraţie 
din rândul tuturor lucrărilor de toponimie ale 
profesorului Conea. Oricum cuantificarea făcută 
nu reprezintă decât o curiozitate şi nu poate fi 
considerată ca fiind validă. 

Studiile şi cercetările lui Ion Conea au stat 
cu siguranţă la baza cercetărilor multor 
toponimişti, mai ales că acesta avea obiceiul să 
prezinte exact toate sursele şi teoriile existente 
înainte de a trage o concluzie finală. Însă teoriile 
şi principiile acestuia nu au fost agreate de către 
toţi. De exemplu o serie de concluzii la care a 
ajuns legate de o serie de toponime cum ar fi de 
exemplu „Vrancea” sau „sat” sunt destul de 
controversate. De asemenea unele concluzii nu 
sunt în totalitate viabile, dar sunt de luat în 
seamă, părerile fiind pro şi contra. Un bun 
exemplu ar fi un citat de Al. Obreja (1972) 
„Toponimele Chiclui, Ticlău, Ţiglău, Chiclău 
desemnează forme de relief în general mai 
rotunjite sau ascuţite. Frecvenţa acestor 
toponime în aria extracarpatică, cu slabe 
influenţe maghiare, nu le poate justifica originea 
din szikla(maghiar) sau zickle (sas), aşa cum 
socoate A.Scriban, concluzie la care a ajuns şi I. 
Conea”.  

Indiferent de controversele iscate Ion 
Conea rămâne un adevărat creator de şcoală, şi  
printre puţinii geografi care te încântă cu 
descrierile sale geografice. A fost apropiat de 
peisajul geografic, de oamenii simpli de la ţară şi 
de obiceiurile lor, despre care a scris nealterat şi 
care au constituit mereu o imensă sursă de 
inspiraţie, dar şi de adevărată ştiinţă. Lucrările  
sale de toponimie nu reprezintă doar simple 
înşiruiri de nume ci adevărate surse de inspiraţie 
antropogeografică. 
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