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Când am primit onoarea de a lua un inter-
viu domnului profesor Posea, m-a încercat 
emoţia inerentă a discipolului faţă de maestrul 
său. 

În memorie mi-au revenit stările de spirit 
ce m-au încercat în drumul meu alături de Prof. 
Posea, pentru că ce altceva este trăirea unei 
experienţe unice – aceea de a avea un ilustru 
îndrumător, care ţi-a marcat viaţa şi ţi-a influenţat 
deciziile profesionale printr-un cuvânt sau gest – 
decât o stare. 

Îmi permit să redau succint imaginea Pro-
fesorului prin ochii discipolului, în introducerea 
acestui interviu cu cea mai mare porsonalitate a 
geomorfologiei româneşti şi omul care va rămâ-
ne întotdeauna pentru mine „Profesorul”. Îmi cer 
astfel iertare către cititor că trebuie să scriu des-
pre domnul profesor Posea aducându-mă pe 
mine ca mărturie şi nu doresc să cad în derizori-
ul vorbelor poetului: „Nu slăvindu-te pe tine... 
lustruindu-se pe el/Sub a numelui tău umbră”. 

Nu este nevoie de multe cuvinte pentru ca 
o mare personalitate să se exprime pe sine, iar 
domnul profesor Posea este un om chibzuit, pă-
rând pentru mulţi chiar tăcut. În relaţia mea cu 
domnul profesor Posea nu s-au irosit cuvinte. Şi 
acum – când rareori timpul său îi mai permite să 
ne întâlnim – emoţia face cuvintele de prisos.  

Îmi răsună încă în minte, spusele domniei 
sale, care mi-au marcat evoluţia profesională, 
atunci când m-a încercat îndoiala în capacitatea 
de a putea susţine o profesie didactică, căci 
simţeam o atracţie magică spre cercetarea şti-
inţifică. Atunci, profesorul Posea a intervenit, 
spunandu-mi că cele două direcţii nu se exclud, 
ci se desăvârşesc doar împreună. Am realizat 
abia mai târziu sensul cuvintelor profesorului, în 
întregimea lor. Dorinţa mea de a urma o carieră 
focalizată doar pe cercetare era o eschivare, iar 
o carieră construită şi pe cea mai mică umbră de 
slăbiciune nu poate deveni un edificiu stabil şi 
puternic, care să funcţioneze ca suport pentru 
generaţiile viitoare. Din activitatea la catedra, am 
înţeles exprimarea profesorului şi am realizat că 
interelaţiile cu studenţii şi necesitatea unei conti-
nue restructurări a ideilor sunt un izvor nesecat 
de inspiraţie ştiinţifică şi sursa energiei mobiliza-
toare a tuturor forţelor creative. 

Spiritul marilor personalităţi se autodesă-
vârşeşte şi împlineşte pe deplin doar în relaţia cu 
cei cărora le oferă din cunoaşterea lor. Este însă 
greu să-ţi dezvolţi capacitatea de a putea ab-
sorbi cât mai mult din ceea ce au de oferit aceşti 
oameni marcanţi ai timpului lor. 

Teoriile culturale arată că ceea ce înţele-
gem prin cultură sunt comportamente învăţate şi 
transmise din generaţie în generaţie, fie prin imi-
taţie şi copiere, fie prin învăţare directă de la un 
profesor. Pentru ca o cultură să se perpetueze, 
rolul Învăţătorului este hotărâtor, iar dintre disci-
poli se cer selectaţi cei mai buni, care să poată 
duce acest rol mai departe. Dacă respectul faţă 
de profesor şi mecanismul corect de selectare a 
„urmaşilor” nu funcţionează, nu mai are loc tran-
smiterea corectă a tezaurului spiritual în societa-
te. Aceleaşi legi guvernează şi cultura ştiinţifică, 
iar o societate care nu îşi recunoaşte şi respectă 
valorile ştiinţifice poartă în sine stigmatul degra-
dării şi descompunerii propriei fiinţe prin negare 
de sine. 

Pe profesorul Posea l-am întâlnit în anul 
doi de studenţie, la cursul de Geomorfologie 
generală. Deşi absolvisem primul an cu gândul 
de a mă forma în cercetarea tainelor învelişului 
gazos al planetei, de la primele cuvinte ale pro-
fesorului am înţeles că menirea mea este ace-
ea de a-l urma, de a mă consacra cunoaşterii 
reliefului. Acum, din perspectiva timpului ce a 

PROF. UNIV. DR. DOC. HC. GRIGORE POSEA 
INTERVIU ANIVERSAR 

Aniversări 
 

Prof. univ. dr. Iuliana ARMAȘ 
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trecut, am înţeles că cea mai mare realizare a 
unui profesor este aceea de a înălţa spiritul 
elevului şi de a-i trezi iubirea in inimă pentru o 
anumită expresie a realităţii. Şi care este cea 
mai frumoasă expresie a realităţii umane, dacă 
nu faţa mamei, care la scara universului fizic 
este faţa planetei Pământ a cărei parte intrinse-
că suntem. 

La curs, profesorul Posea impunea auto-
mat respect, răspândind în jur magnetismul per-
sonalităţii sale, cucerind sala prin limpezimea şi 
structuralitatea ideilor, care se înşiruiau parcă de 
la sine, fără niciun efort, într-un edificiu fascinant 
asupra tainelor care compun faţa planetei. Din 
această cauză, deşi dânsul afirma că geomorfo-
logia este disciplina geografică cea mai dificilă, 
noi – studenţii – nu am perceput aceasta dificul-
tate. Aceasta dificultate domnul profesor Posea 
a păstrat-o pentru el, nouă dându-ne uşurimea 
înţelegerii edificiului deja construit. 

Prelegerile profesorului au fost jaloane 
trainice în pregătirea mea academică, unde, la 
sfârşitul cursurilor – magnetismul acelor ore con-
tinua, făcând să ţes scenarii geomorfologice vir-
tuale. Şi ce realizare mai mare îşi poate dori un 
profesor decât să „trezească minţile” elevilor săi, 
care în conflictualitatea incertitudinii să devină 
creative. Şi cum poate evolua ştiinţa, dacă nu 
prin întrebări, care întreţin travaliul creativ. 

Şi astăzi simt emoţia cursului de câmpii şi 
revăd cu ochii minţii discursul explicativ asupra 
genezei Câmpiei Române, asociindu-mă tensiu-
nii privirilor colegilor mei, care ne traversa ca fior 
încărcat de un magnetism special. Parcă nici nu 
mai respiram, ca nu cumva în zgomotul unei 
şoapte nedorite să se piardă un sunet, inflexiu-
nea unei intonaţii încărcată cu o nepreţuită infor-
maţie. 

Profesorul Posea părea însă departe de 
sală, prins parcă într-o lume fascinantă a ideilor 
în care dorea să ne introducă, unde se derula în 
minute un scenariu a milioane de ani de evoluţie, 
în care forţa mărilor năştea câmpii şi înghiţea 
munţi, asemenea făpturilor mitologice. Pot afirma 
astăzi, fără de tăgadă, că ochii minţii vedeau 
fascinaţi scena vie a naşterii şi devenirii formelor 
Pământului. 

Mult mai târziu, după ce eu însămi am 
experimentat natura profundă a profesiei didacti-
ce, am înţeles că uşurinţa profesorului în predare 
era rodul a zeci de ore de trudă ştiinţifică, de fră-
mântări şi căutări, poate de neînţeles pentru alţii, 
de întrebări al căror răspuns se regăseşte doar 
în muncă şi dăruire, restructurate în simplitatea 
aparentă a unor scheme care reduc la esenţă 
experienţa profesională a zeci de ani. La rândul 
meu, fiind cadru didactic, ştiu astăzi că cea mai 
mare bucurie şi împlinire, adevărata recu-

noaştere a valorii profesionale, se regăsesc în 
clipele nerostite în care spiritul sălii devine unul 
cu spiritul profesorului, într-o unitate diferenţiată 
şi încărcată de energie creatoare. 

Aşa cum copilul nu poate înţelege sacrifi-
ciul părintelui, decât atunci când devine el însuşi 
părinte, tot aşa efortul şi măreţia unui adevărat 
profesor nu pot fi apreciate în adevăratul lor dra-
matism, decât de către cei care pornesc pe ace-
leaşi drum şi experimentează „treptele” devenirii 
şi desăvârşirii profesionale. Aş putea chiar afir-
ma că este o lume iniţiatică, în care doar câţiva 
aleşi reuşesc să pătrundă, cei care au curajul 
abandonării propriei fiinţe şi a celor dragi, a ori-
căror aparenţe, pentru a cunoaşte şi, din marea 
lor iubire pentru ceilalţi, nu pot altfel decât să dea 
mai departe cunoaşterea lor. Este o necesitate 
interioară, un foc care te mistuie şi te călăuzeşte, 
transmisă nouă – generaţiilor următoare – de 
aceşti iluştrii înaintaşi, într-o aventură a experi-
enţei înţelegerii, poate de necuprins pentru cei 
din jur, dar a cărei bucurie iniţiatică este suficien-
tă şi conţinătoare. 

Sunt fericită şi apreciez bunăvoinţa desti-
nului de a-mi fi îngăduit să învăţ să văd prin ochii 
Profesorului.  

Dacă în geomorfologie nu ai norocul unui 
mare cunoscător al tainelor pe care le îmbracă 
Pământul, care să îţi arate cum să recunoşti spi-
ritul şi stările reliefului surprinse în formă, mai 
mult poate decât în oricare altă disciplină geo-
grafică este greu să înveţi „să vezi”. Această 
favoare a destinului am înţeles-o şi o port cu re-
cunoştinţă în inima mea, Profesorul Posea fiindu
-mi exemplu în munca la catedră, interacţiunea 
cu alţi specialişti şi activitatea de cercetare.  

 
 

MAI MULTE CĂRŢI O SINGURĂ  
CONCEPŢIE 

(Rolul Terrei, ca planetă a vieţii şi a 
omenirii, în dezvoltarea durabilă) 

 
Când cineva doreşte să-ţi ia un aşa-zis 

interviu, de obicei te întreabă:  
 
Care consideraţi că este cea mai impor-

tantă operă, sau carte, a D-voastră? 
 
Conform acestui obicei, m-am întrebat eu 

însumi despre o asemenea „operă”.  
În timp însă, mi-am dat răspunsuri uşor 

diferite.  
Vă dau şi azi un asemenea răspuns, deşi 

nu sunt sigur că o să spun, în mod sintetic, tot 
ce am de spus. 

Răspunsul: lucrarea „Relieful Ro-
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mâniei” (1974), o primă astfel de operă pentru o 
ţară, se pare, pe plan mondial. Dar aceasta, azi 
se impune, a fi completată obligatoriu (dacă do-
rim să înţelegem „concepţia” sa geomorfologică 
şi geografică), cu alte cel puţin trei lucrări: Ţara 
Lăpuşului (1962, teză de doctorat), Geomor-
fologia României (2002, 2005, care în fapt, 
continuă şi întregeşte, dar nu total, Relieful Ro-
mâniei), Relieful, resursa de bază a turismului 
(2012), precum şi cele două ediţii ale tratatului 
de geomorfologie, după care au învăţat aproape 
toţi geomorfologii în anii ulteriori, precum şi mii 
de geografi. De ce am pus accent în titlu pe 
„concepţie”?, deoarece ea, concepţia, încheagă 
şi se încheagă în aceste cărţi. Ea m-a trimis me-
reu către diferite subiecte, inclusiv metodice sau 
„didactice”, de pregătire reală a unui geograf, fie 
el profesor sau cercetător, sau lucrător ca geo-
graf în diferite domenii. 

Cartea „Relieful României” a încercat să 
închege şi să redea sintetic şi evolutiv 
(paleomorfologic) acest important element de 
mediu al său, relieful, inclusiv ca important sistem 
geografic teritorial, acela de rang „domeniu 
european”, pe care s-a închegat, statornic şi trai-
nic, neamul şi statul românesc. Auzisem destul 
de des despre Sistemul Carpato-danubiano-
pontic; dar, care erau, concret, elementele 
acestui sistem, care sunt funcţiile fiecărui ele-
ment în sistem, care au fost procesele geomorfo-
logice, când şi cum s-a născut, cum a evoluat 
(paleogeografic); sau, cum s-a înfrăţit cu ele-
mentul om (ca societate), cum s-a format socio-
sistemul românesc, cât este el de diversificat şi 
de ce, şi dacă, acea mare diversitate a sa îi dă 
mai multă tărie socio-economică şi o conturare 
mai precisă, respectiv anumite limite etc.; şi, dacă 
structura sa mai funcţionează şi cum, în epoca 
actuală istorică a omenirii, sau în UE, sau chiar 
global? 

Gândeam deci, în acest mod, chiar într-o 
etapă când „gândirea în general”, inclusiv cea 
ştiinţifică, era dirijată prea mult ideologic, uneori 
chiar direct de către ideologii regimului, cam ne-
pricepuţi nici măcar în ideologia lor. Puteai totuşi, 
şi pe atunci, să te strecori, dar fără să fie vizibil şi 
riscant, să te adaptezi, luând ca bază un suport 
din chiar ideologia ideologilor; de exemplu, pu-
teai să-ţi clădeşti (!) cercetarea începând cu o 
simplă frază luată din Marx, Engels, Lenin, dar 
mai ales să începi cam în felul următor: „Aşa 
cum a spus tovarăşul…” etc., după care treceai 
la o ştiinţă reală. Cel mai greu era însă să te 
fereşti de unii colegi îndoctrinaţi sau galonaţi, 
deşi aceştia erau slab pregătiţi ştiinţific, sau o 
făceau din prostie, unii şi din „acoperire” (inclusiv 
din KGB). 

 
Un exemplu, eu efectuam, primăvara, cu 

studenţii, o aplicaţie de o săptămână prin ţară, 
urmând dominant „precarpaţii”, unde erau şi 
multe „monumente” istorice, mai ales mănăstiri 
(aşa se numeau atunci, monumente); „aplicaţia 
cădea aproximativ în timpul Paştelui”. Pe scurt, 
mi s-a făcut odată o „anonimă”, dar am ştiut să 
explic fenomenul în mod „materialist” şi „anti-
religios”: „vizitam monumente naţionale”. Organ-
izam şi „congrese naţionale”, aproape anual, pe 
vremea când pentru „simpozioane naţionale”  

 
 

Relieful României 
(Sursa imaginilor : http://olx.ro) 
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trebuia să ceri aprobare de la „cabinetul 2”. M-
am făcut că nu ştiu şi am ţinut multe simpozi-
oane, deoarece, totdeauna, dacă se aproba, ap-
robarea venea după data congresului, ca să nu 
se mai ţină. 

Odată, când am organizat un asemenea 
simpozion, cu un comitet larg, un coleg a spus în 
gura mare: „Ştiţi că pentru asemenea congrese 
trebuie cerută aprobarea de la …”. Am răspuns 
scurt, „Nu am ştiut, dar o să cer, deşi e cam târ-
ziu”. L-am ţinut la Caransebeş şi în muntele Se-
menic; surpriza: în hotelul din Semenic, un pro-
fesor localnic a recunoscut vreo trei secu 
(justificarea: erau „cu familia” la odihnă!). 

Gândeam aşa (istoriceşte, cauzal, di-
versificat şi integrat în sisteme teritoriale ie-
rarhice) într-o perioadă când în geomorfologie 
domnea concepţia lui Davis (cu cele trei stadii de 
evoluţie: tinereţe, maturitate şi bătrâneţe), iar 
oficial se citau „savanţii” din răsărit, între ei şi unii 
adevăraţi. 

Eu însă, la îndemnul profesorului Morariu, 
studiam, tot mai des, terenul, şi, citindu-l profund 
pe De Martonne (care deviase puţin de la con-
cepţia Davis), am observat diversificarea evo-
luţiei formelor şi unităţilor de relief, după 
climă, rocă, structură şi stadiu evolutiv. Între 
timp, am constatat că teoriile tip Davis ale evo-
luţiei reliefului nu sunt conforme cu realitatea, că 
evoluţia reală este de tip paleogeografic, 
diferă, uneori mult, de la un loc la altul şi se mo-
difică în timp, dar se şi integrează teritorial în 
sisteme ierarhice marcate de resturi de forme 
specifice fiecărei faze şi etape, ca şi în geologie. 
Totuşi, în geomorfologie apare o greutate; 
anume, formele mai noi se nasc în detrimentul 
celor anterioare şi sunt greu de delimitat pe hartă 
(nu se suprapun integral, ca stratele geologice). 

Acest lucru l-am înţeles pe deplin când 
lucram în Lăpuş-Baia Mare şi Munţii Vulcanici 
aferenţi, mergând pe teren în toate anotimpurile 
şi călcând toate locurile şi formele, încercând 
mereu să le angrenez într-un tot evolutiv. Car-
tografierea reală a acestor forme specifice (cel 
mai adesea resturi de forme) era însă dificilă, 
mai ales că, pe atunci, nu existau metode şi       
metodologii geomorfologice în acest sens; mai 
târziu, am realizat şi o legendă de cartografiere 
geomorfologică (1964, Anal. Univ. Buc.; 1966, 
Natura, Nr. 2). 

Am avut şi multe alte experienţe-exemplu. 
Mă opresc puţin la modul cum mi-a încolţit 
ideea unei anumite linii conducătoare în cer-
cetarea ştiinţifică geografică şi cum s-a înche-
gat, pe încetul, concepţia sistemic-teritorială şi 
paleogeografică în timp, concepţie care mă va 
orienta? 

Încep chiar cu una sau două întâmplări din 
studenţie (de una am mai scris). Am avut două 
feluri de profesori: unii „vechi” şi buni (amintesc 
numai pe V. Mihăilescu şi Nicolae Al. Rădulescu) 
şi alţii slabi, aduşi pe bază de „carnet de partid” 
din preuniversitar şi numiţi direct conferenţiari. 
Culmea era că aceştia încercau să ne înveţe pe 
noi, ceea ce nici ei nu ştiau; foloseau traduceri 
schimonosite din Est. Dar şi din ceva rău înveţi 
totdeauna câte ceva. Noi, studenţii, făceam, de la 
sine, comparaţii între cele două categorii de pro-
fesori: discutam, criticam, dar ascultam cu tot mai 
mare atenţie cursurile celor buni. Învăţam şi la 
materiile celorlalţi dar individual, în bibliotecă 
(învăţam să nu facem ca ei) şi învăţam mult. 

Cea de a doua întâmplare din studenţie: 
terminasem penultimul an de facultate şi am 
fost trimis să vorbesc unei tabere de studenţi de 
la Izvorul Mureşului despre „Geografia               
României”. Culmea, noi făceam Geografia          
României numai în ultimul an. 

Deci, după 3 ani de facultate, nu ştiam 
mare lucru despre geografia ţării noastre. Nu 
puteai refuza. Am căutat un curs şi l-am citit zi şi 
noapte circa o săptămână. Mă chinuia însă găsi-
rea unei scheme a expunerii, pentru a fi 
atrăgătoare. Căutam „un fir roşu”, şi l-am găsit, 
într-o vagă idee despre „sistemul Carpato-
danubiano-pontic”. Am avut succes, dar sincer 
să fiu nu ştiam dacă succesul se referea la argu-
mentare, sau mai ales datorită multor „poante”, 
cum le spuneam noi atunci, pe care le reţinusem 
de la cursurile profesorilor buni, adaptate subiec-
tului meu. De ce am adus în discuţie şi acest 
fapt?; deoarece, de atunci am rămas cu ideea că 
geografia României este extrem de complexă 
dar închegată într-un sistem teritorial, şi că, 
în facultate se impune un asemenea curs încă 
din anul I, dar predat de un „didact”. De ce? Pen-
tru că aproape toate celelalte cursuri folosesc 
exemple din România (deoarece ele există) şi 
astfel studentul va fi tot mai mult atras, în toţi anii 
de facultate, de excursiile ştiinţifice de tip 
„cunoaşteţi patria”, nu numai ca turist. 

Dar, de la cine am învăţat şi cine mi-a dat 
impulsul structurării unei asemenea concepţii de 
sistem, înainte de toate de sistem teritorial, 
sau spaţial-geografic? Am învăţat umblând şi 
încercând să trec pe hartă tot ce vedeam; am 
ajuns astfel la concluzia că tot ce există pe un 
teritoriu, tot ce s-a format în timp pe acel terito-
riu, reprezintă o sinteză a elementelor de mediu, 
sau măcar a unora dintre ele; fiecare îşi găseşte, 
în ultimă istanţă, un loc al său şi o funcţie proprie 
sau mai multe. În fapt, acest lucru îl învăţa-
sem intuitiv şi din locurile natale, montane şi 
aproape subcarpatice, la Curbură, unde între-
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pătrunderile şi funcţiile elementelor geografice 
sunt mai ample şi uneori cu repercursiuni pe 
distanţe mai mari. Şi dacă există sisteme terito-
riale de mediu, să le folosim şi în economie. 

Văzusem des turme ardeleneşti de oi 
trecând pe valea Buzăului către Dunăre şi Mare, 
sau şiruri de căruţe ale ardelenilor (din Întorsură, 
Crasna etc.) încărcate cu cartofi, şi întorcându-
se, toamna, cu porumb, grâu, uneori şi cu ţuică 
din Subcarpaţi. Normal că, te întrebi de ce acest 
du-te –vino? Din aceste schimburi am intuit             
complementarismul, pe care apoi l-am cercetat 
în multe alte locuri şi domenii. 

De la Morariu, şi cu ajutorul lui, am învăţat 
cum se orientează şi cum se face adevărata 
muncă de cercetare. În mod simplu, mi-a cerut 
să citesc tratatul lui De Martonne în original şi să-i 
prezint săptămânal fişele lucrărilor citite. Ce am 
învăţat din asta? Două-trei lucruri: că trebuie să 
învăţ a căuta bibliografie, că trebuie să învăţ a sin-
tetiza cele citite (căci lui Morariu trebuia să-i pre-
zint, oral, sinteza), că trebuie să confrunt cele citite 
cu terenul (cu realitatea) şi să-mi formez pro-
priul răspuns, propria concepţie (din citit şi din 
teren). Este simplu de spus, dar este greu să aplici 
practic şi continuu; după un timp însă, devine 
plăcut, devine „hobby”, îţi place, te pasionează 
mereu confruntarea cu realitatea şi comparaţia. 

Mă opresc pe scurt şi la „metoda compa-
raţiei în geografie”, pe care unii o cred o banali-
tate: compari şi gata. Ei bine, prin compararea 
aceloraşi forme de teren ş.a. (resturi, sau stadii 
diferite de evoluţie a aceleaşi forme), văzute şi 
analizate în diferite locuri (cu alte medii 
cauzal-geografice), ajungi la concluzii tot mai 
reale asupra originii, evoluţiei şi diversificării unei 
aceleaşi forme dar apărută în medii diferite. 
Exemplu, o terasă de râu cauzată de ridicări tec-
tonice, nu seamănă cu cea impusă de scăderea 
nivelului de bază (oceanic, lacustru etc.), sau cu 
una climatică (glaciar-interglaciar); sau, la o cur-
bură a râului, aceeaşi terasă se dublează, după 
care revine la cea iniţială etc. Nu e greu să con-
chidem că, această metodă, aplicată la toate 
disciplinele geografice, conduce la sinteze şi 
concluzii reale şi diverse asupra unui aceluiaşi 
fenomen (sau formă). 

Numai astfel se formează o şcoală ştiinţi-
fică doctorală, nu prin ordin dat de un              
ministru, sau după o lege votată de prea mulţi 
parlamentari ignoranţi. Este neplăcut şi greu să 
spun aşa ceva, dar este adevărat. O şcoală 
ştiinţifică se formează în timp, de către un    
vizionar, ca S. Mehedinţi, sau ca Morariu, care 
creşte elevi, iar aceştia continuă, la noul lor loc 
de muncă, dar îl şi completează şi cresc ei alţi 
elevi.  

Să răspundem totuşi, de ce „Relieful    
României”, precedat de lucrarea Ţara 

Lăpuşului şi completat apoi cu 
„Geomorfologia României” (2002 şi 2005), for-
mează un tot conceptual. Dar, aş adăuga, acum, 
încă o completare despre geodiversitate, geo-
morfosituri şi mai ales, despre socializarea geo-
grafiei, toate în lucrarea „Relieful, resursa de 
bază a turismului” (2012). Aceasta este o altă 
sinteză, îndreptată spre societate, şi care se 
referă inclusiv la situaţia geografiei actuale; dar, 
aici apare în plus şi cerinţa, obligatorie, pentru 
viitorul social, ca geografia adevărată să facă 
o legătură trainică între economie şi societate 
pentru o dezvoltare durabilă. 

În acelaşi context al lucrării amintite mai 
sus, am reluat şi o problemă mai veche (1972), 
aceea a regiunilor turistice-nodale, accentuând 
că Depresiunea Braşovului, în întregul ei, poate 
şi trebuie să devină o regiune nodală-turistică 
naţională dar şi europeană, iar viitoarea re-
gionare a ţării impune să se ţină cont de acest 
fapt. 

Un cuvânt şi despre regionare, care este 
azi la modă. Aici, noi subliniem un fapt: există o 
disciplină geografică ce se ocupă, ştiinţific, cu 

regionări teritoriale; se numeşte Regionarea 
geografică. De altfel, toate regionările care s-
au întipărit puternic în memoria locuitorilor au 
pornit şi au pus bază pe geografie, respectiv 
pe complementarismul geografic. România, în 
plus, are o configuraţie geografică aparte, putem 
spune un unicat pe Glob. Şi, orice regionare du-
rabilă socio-economică, solicitată de UE, trebuie 
să pornească de la o regionare geografică a 
teritoriului. Pe această bază se vor contura 
două tipuri de regiuni: regiuni a căror suprafaţă 
şi limite vor fi obligatoriu geografice (ca de exem-
plu Depresiunea Braşov şi împrejurimile sale, sau 
Dobrogea ş.a.); alte regiuni a căror limite 
necesită şi discuţii socio-economice, dar la faţa 
locului, din care să nu lipsească geografii; din 
păcate, politicienii nu prea ştiu decât un fel de 
geografie, politicianistă, de interes personal; 
din acest ultim motiv nici nu am făcut concret pro-
puneri de regionare a ţării, fiind informat că ei nici 
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nu le citesc. 
Cunosc bine adevăratul scop al regionării 

urmărit de UE care, momentan, nu poate fi 
indicat cu claritate. Şi, personal sunt de acord. 
Acel scop, ascuns, va fi realizat pe începul prin 
aşa-zisa dezvoltare durabilă; dar, oricum, 
această dezvoltare se impune a fi făcută „ca lu-
mea”. Şi geografii adevăraţi susţin acest fapt, dar 
pe motive şi argumente ştiinţifice, nu pentru bu-
zunarele unor baroni, inclusiv cei „etnici”. Re-
zultatele economice sunt cele care trebuie să 
intereseze, nu scopurile înguste ale baronilor 
(slab educaţi) sau ale unor anume „etnii”. 
Trebuie să stabilim, chiar în prealabil, proiecte şi 
priorităţi pentru o piaţă concurenţială euro-
peană, chiar şi mondială. Nu excludem de-
scentralizarea, dar nici planificarea centralizată 
pentru o piaţă generală real competitivă. 

Pentru o astfel de regionare se cer 
politicieni cu o valoroasă experienţă profe-
sională, inclusiv cultură socio-geografică, şi 
nu ignoranţi care se pricep la toate când stau pe 
scaunele televiziunilor. Astfel de „specialişti” sunt 
cei care propun (au şi făcut-o într-un fel), de pe 
poziţia ministrului învăţământului, scoaterea geo-
grafiei de la bacalaureat şi reducerea orelor aces-
tei specialităţi. Aceşti sus-puşi nu ştiu, din păcate, 
nici un strop de geografie. De altfel, aproape 
toţi miniştrii învăţământului, de după 1990, au fost 
nulităţi în ce priveşte rolul geografiei României în 
aspectele politico-social-economice; ba unii, cu 
liceul în străinătate, se pricepeau la învăţământ 
fără o zi la catedră. Nici mulţi dintre ceilalţi, inclu-
siv unii prim-miniştrii, nu ştiau nimic din adevărata 
geografie a ţării; ba ştiau, ca de exemplu cei de la 
turism care, după o plimbare prin ţară spuneau la 
televizor: „am văzut, săptămâna trecută, peisaje 
(!) extrem, extrem de frumoase (!); alţii „se pricep” 
la geopolitică, dar nu ştiu nimic din „geo”. În astfel 
de cazuri, nu pot, să nu le recomand, lor şi altora, 
cartea „România, geografie şi Geopoliti-
că” (1999). Mă refer chiar şi la anumiţi istorici 
care vor să se fălească cu excluderea din istoria 
României, a „miturilor”, dar au uitat total că Do-
meniul Carpato-danubiano-pontic a jucat un rol 
de seamă în menţinerea unităţii de neam, limbă 
şi ţară a românilor. De 
asemenea, recomand 
(în special pg. 7-24) un 
model-sinteză – privind 
învăţarea geografiei 
României de către pu-
blicul larg, precum şi de 
către autorii de ma-
nuale, dar şi de către 
politicienii sus-puşi al 
căror domeniu vine în 
contact cu mediul geo-

grafic al ţării – cartea intitulată „Geografia fizică 
a României, sinteză metodică” (Editura Fun-
daţiei România de Mâine, 2009), despre care un 
mare didact (O. Mândruţ) a spus, la un telefon, că 
„este cea mai bună carte a D-voastră”. Iată şi o 
altă idee! 

Acest rol al geografiei, de participare, ca 
ştiinţă de bază, la dezvoltarea durabilă, 
trebuie să se bazeze pe obiectul „sfânt” al 
acestei ştiinţe, Terra ca planetă a vieţii şi a 
omenirii. Noi am „conceput” un astfel de ma-
nual, în 1998, „Geografia fizică, Terra cămin al 

omenirii şi Sistemul solar” (Grigore Posea şi 
Iuliana  Armaş, Editura Ştiinţifică). Mai nou 
(2012, motto, pg. 15), am şi prevăzut un fapt: 
„Geodiversitatea trebuie să devină religia 
omenirii în secolul XXI, etapa globalizării şi a      
dezvoltării durabile, dacă dorim un trai bun şi 
lung pentru populaţia Terrei”.      
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Asociația Profesională a Geografilor din 
România, împreună cu întreaga comunitate a 
geografilor, omagiază, la împlinirea vârstei de 80 
de ani, pe distinsul Profesor universitar doctor 
GRIGOR P. POP , pentru contribuția sa la dez-
voltarea Geografiei Românești. 

Activitatea didactică și științifică  a Profe-
sorului Grigor P. POP este prezentată prin repro-
ducerea unor fragmente (pag.29-52) din volumul 
omagial „Prof. univ. dr. GRIGOR P. POP. LA 
OPT DECENII DE VIAŢĂ ŞI ACTIVITATE. 1933
- 2013” apărut în Editura Presa Universitară Clu-
jeană în anul 2013. 
 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

Aşa cum s-a menţionat anterior, la înche-
ierea studiilor universitare, în anul 1960, refu-
zând propunerea de a fi repartizat la Facultatea 
de Istorie-Geografie a Universităţii din Timişoara, 
am optat pentru desfăşurarea activităţii la Şcoala 
Generală din Gârbău, judeţul Cluj, care a cores-
puns cu anul şcolar 1960-1961, pe postul de pro-
fesor-director, după care începând cu 1 septem-

brie 1961 am fost încadrat, în condiţii dintre cele 
mai elegante, pe postul de asistent la Facultatea 
de Istorie-Geografie a Institutului Pedagogic de 3 
ani din Cluj. În legătură cu această problemă, 
credem a fi necesar de relatat următoarea si-
tuaţie: la repartizarea din 1960, neaceptând pro-
punerea comisiei de a fi încadrat la Facultatea 
de Istorie-Geografie de la Timişoara, am fost 
îndemnat să merg la Serviciul Personal al Minis-
terului Învăţământului, unde am reuşit să ajung 
doar în toamna anului 1960, această instituţie 
punându-mă să fac o cerere de încadrare la Fa-
cultatea de Istorie-Geografie a Institutului Peda-
gogic din Cluj (început de funcţionare cu 1 oc-
tombrie 1960), pe această cerere fiind marcat 
acordul corespunzător al Ministerului. Cu apro-
barea corespunzătoare în mână (o am păstrată 
până astăzi, în dosarul cu documente), m-am 
prezentat la prof. univ. dr. Ioan Ciobanu, rectorul 
Institutului, care mi-a spus că are informaţii din-
tre cele mai bune despre mine, dar că în acest 
an universitar (1960-1961), existând doar anul I, 
este deja rezolvată problema cadrelor didactice 
prin transferul unor persoane de la Facultatea de 
Ştiinţe Naturale-Geografie a Universităţii Babeş-
Bolyai. În continuare, mi-a spus că în primăvara 
următoare (1961) să mă prezint la domnia-sa, 
lucru care s-a derulat în condiţii dintre cele nor-
male, în luna iunie, la o nouă prezenţă a mea la 
facultate, informându-mă că sunt trecut pe Statul 
de încadrare a personalului didactic, pe post de 
asistent, solicitat fiind să mă prezint la institut în 
25 august 1961.  

 Disciplinat, cum am încercat să fiu întot-
deauna, la data menţionată am fost prezent la           
D-ul Rector Ioan Ciobanu, care mi-a spus, în mo-
dul cel mai direct şi elegant: „Pop, ai sarcina să 
inventariezi, în vederea desfăşurării examenului 
de admitere la probele scrise, ce se vor desfăşura 
în zilele următoare, numărul de locuri din cele do-
uă clădiri ale Institului”, desigur fiindu-mi făcute 
precizările necesare în legătură cu topografia 
spaţiului respectiv. M-am conformat în totalitate în 
legătură cu realizarea acestei probleme, modalita-
tea de rezolvare constând în întocmirea de schiţe, 
pe format A 4, pentru fiecare nivel din cădire, cu 
numărul camerei şi numărul de locuri. Materialul 
realizat, ordonat în mod strict cu realitatea din 

PROF. UNIV. DR. GRIGOR P. POP 
O VIAȚĂ DEDICATĂ, CU PASIUNE, GEOGRAFIEI 
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teren, a fost predat D-lui Rector, care, după o suc-
cintă verificare, a exclamat: „- Pop, sunt foarte 
mulţumit de felul în care te-ai achitat de sarcina 
trasată. Aveam informaţii despre capacitatea ta, 
acum aceasta  mi s-a confirmat în totalitate. Mâi-
ne, să mergi la Serviciul Personal să-ţi  primeşti 
Decizia de numire pe postul de asistent la Facul-
tatea de Istorie-Geografie a Institutului Pedagogic 
de 3 ani din Cluj, începând cu data de 1 septem-
brie 1961”. Mai mult, am fost cooptat şi în comisia 
de admitere ce s-a desfăşurat în primele zile din 
luna septembrie 1961. 

Activitatea de asistent, desfăşurată în cei 
cinci ani la Facultatea de Istorie-Geografie a In-
stitutului Pedagogic de 3 ani din Cluj-Napoca 
(1961-1966), cu susţinerea de lucrări practice la 
mai multe discipline: Meteorologie şi Hidrologie, 
Geomorfologie, Geografia Continentelor 
(Europa), Geografia României etc., a corespuns 
cu aprofundarea, în continuare, a unui bogat ma-
terial geografic, care  mi-a permis desfăşurarea 
unei activităţi didactice la un nivel tot mai înalt, 
studenţii, foarte responsabili, răspunzând pe de-
plin la însuşirea cunoştinţelor geografice. De alt-
fel, în legătură cu această problemă îmi face o 
deosebită plăcere să relatez un fapt evidenţiat la 
întâlnirea de 47 de ani ai promoţiei din anul 1965 
a Facultăţii de Istorie-Geografie: intervenind anu-
mite discuţii în legătură cu relaţia didactică profe-
sor-student din perioada respectivă, una dintre 
profesoarele prezente la întâlnire s-a ridicat şi a 
spus: „Domnule profesor, eu mai păstrez şi 
acum caietele de lucrări practice de la Meteoro-
logie şi Hidrologie”, după care imediat alte două 
persoane din sală au făcut aceeaşi afirmaţie. La 
auzul acestor relatări, desigur, eu am simţit o 
deosebită satisfacţie.  

Dacă mai înainte am prezentat unele rela-
tări în legătură cu practica de vară de pe poziţia 
de student, acum sunt în măsură să relatez, de-
sigur cu selecţia corespunzătoare, două dintre 
acţiunile din această categorie conduse de către 
subsemnatul. În primul caz, este vorba despre 
practica de vară a studenţilor anului II ai Facul-
tăţii de Istorie-Geografie, unde-mi desfăşuram 
activitatea, care aveau prevăzut în Planul de În-
văţământ o aplicaţie de teren de trei săptămâni. 
Având experienţa câştigată în perioada stu-
denţiei, am organizat în chipul cel mai potrivit 
această acţiune (transport, cazare, desfăşurare 
etc.), la care au participat cei 35 de studenţi ai 
anului II şi trei conducători, respectiv şefii de lu-
crări Margareta Danciu şi Liviu Botezan, ambii 
istorici şi asistentul Grigor P. Pop, geograf, cei 
doi încredinţându-mi coordonarea întregii acţiuni, 
aplicaţia de teren având în vedere obiective geo-
grafice şi istorice de pe un traseu foarte complex 
în obiective geografice şi istorice: Cluj-Vatra Dor-

nei-Câmpulung Moldovenesc-Rarău (Pietrele 
Doamnei)- Suceava (cu deplasare la Putna)-
Paşcani, de unde deplasarea a continuat (cu 
autobuzul) pe la Târgu Neamţ (cu mănăstirile din 
Depresiunea Neamţ şi Cetatea Neamţului)-Pasul 
Petru Vodă (900 m)-Durău-ascensiune în Cea-
hlău (pe la Cascada Duruitoarea) şi coborâre la 
Bicaz, apoi Bicaz-Bacău-Medgidia-Tulcea (cu 
trenul)-Sulina dus-întors (desigur, cu vaporul), 
după care Tulcea-Medgidia-Constanţa (cu tre-
nul), pe litoral poposind 3 zile (în una ajungând şi 
la Istria). De la Constanţa, a urmat calea de în-
toarcere, pe traseul Bucureşti-Ploieşti-Braşov-
Făgăraş-Arpaşu de Jos, cu ascensiune în Munţii 
Făgăraş, pe Valea Cârţişoara, până la Bâlea 
Lac, coborârea la Arpaşu de Jos şi apoi cu trenul 
până la Cluj, revenirea la punctul de plecare 
având loc după trei săptămâni de peregrinare 
ştiinţifică prin cele mai frumoase şi complexe 
zone geografice şi istorice ale României .  

Cu privire la această acţiune, îmi face o 
deosebită plăcere să notez ţinuta aleasă, sub 
toate aspectele, a grupului de studenţi partici-
panţi la aplicaţie, aceştia fiind prima promoţie de 
absolvenţi ai Facultăţii de Istorie-Geografie a 
Institutului Pedagogic din Cluj, în anul 1963, în 
acelaşi timp şi a subsemnatului, unitatea acestei 
serii de absolvenţi fiind demonstrată, între altele, 
de regularitatea de organizare a întâlnirilor, în 
acelaşi amfiteatru în care participau la cursuri, în 
ultima perioadă acestea fiind chiar anuale.  

Tot în perioada de activitate la Facultatea 
de Istorie-Geografie amintită, mai exact în anul 
1965, am fost solicitat, de către Centrul Universi-
tar al Asociaţiei Studenţilor din Cluj, să conduc o 
excursie de 8 zile destinată studenţilor selectaţi  
de la instituţiile de învăţământ superior din Cluj, 
desigur toate problemele implicate în această 
acţiune fiind rezolvate la nivelul Centrului Univer-
sitar (stabilirea obiectivelor urmărite, selectarea 
studenţilor, transportul, cazarea, masa etc.), sar-
cina mea constând în derularea acestei activităţi 
în condiţii de normalitate, aici fiind de menţionat 
că am avut alături trei cadre didactice tinere de 
la Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea 
Tehnică şi Universitatea de Medicină şi Farma-
cie, cu care a fost înregistrată o conlucrare fără 
cusur.  

Rămânând la o situaţie de generalizare şi 
având organizată în foarte bune condiţii întreaga 
deplasare pe traseul stabilit, efectuată în prima 
jumătate din luna august 1965, în după masa 
zilei de dinaintea plecării a avut loc, la Casa de 
Cultură a Studenţilor, o întâlnire cu cei 80 de 
studenţi participanţi la această acţiune, în care le
-au fost prezentate modalităţile de implicare în 
acest eveniment, astfel încât aplicaţia să se de-
ruleze într-o notă de tip universitar corespunză-
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tor. 
Fiind rezolvat întregul set de probleme 

pentru derularea acţiunii, în 6 august 1965, ora 
8, toţi cei 80 de studenţi erau prezenţi în faţa 
Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj, alăturat 
şi două autocare moderne (Skoda), fapt care a 
permis începerea şi apoi efectuarea în condiţii 
de normalitate a obiectivelor stabilite, traseul 
urmat fiind: Cluj-Turda (oprire la mormântul lui 
Mihai Viteazul)-Mirăslău- Alba Iulie (vizitarea 
cetăţii)-Sibiu (muzeele Brukenthal şi Astra)-
Braşov (zona centrală)-Bacău-Iaşi (două zile, cu 
vizitarea tuturor monumentelor din zona centrală, 
inclusiv Dealul Copou)-Galaţi-Slănic (jud. Praho-
va)-Călimăneşti-Cluj.  

 În legătură cu cerinţele de îmbunătăţire a 
învăţământului românesc, între care obligativita-
tea acestuia în cazul celui elementar (clasele I-
VII), care a solicitat numeroase cadre didactice 
cu pregătire superioară, au fost înfiinţate, în anul 
1960, Institutele Pedagogice de 3 ani, în primul 
rând în centrele universitare Bucureşti, Cluj şi 
Iaşi. Destul de repede după momentul respectiv, 
ca urmare a aducerii la lumină a conceptului de 
descentralizare (în industrie, administraţie, în-
văţământ etc.), activitatea unităţilor din cele trei 
centre au fost transferate, în ordinea menţionată, 
la Constanţa, Oradea şi Bacău. Cu privire la uni-
tatea de la Cluj, având în vedere, desigur, Facul-
tatea de Istorie-Geografie, aceasta a avut admi-
tere în anii 1960, 1961, 1962 şi 1963, cu promoţii 
de absolvenţi în 1963, 1964, 1965 şi 1966, în 
anul 1964 examenul de admitere fiind susţinut la 
Oradea, unde prima promoţie de absolvenţi cu 
pregătire de Istorie-Geografie a fost în anul 
1967.  

Urmare a situaţiei menţionate, având activi-
tate didactică la Cluj până în anul universitar 1965
-1966, am ajuns la necesitatea de transfer la Fa-
cultatea de Istorie-Geografie a Institutului Pedago-
gic din Oradea, preparativele fiind îndeplinite, în 
condiţii dintre cele mai onorabile, în vara  anului 
1966, sub conducerea rectorului prof univ. dr. Iosif 
Pervain de la Facultatea de Filologie a Universi-
tăţii Babeş Bolyai, transferul  începând cu 1 oc-
tombrie 1966. Aici este absolut necesar să fie 
menţionat faptul că, urmare a unor cerinţe îndepli-
nite, rectorul a considerat că Grigor P. Pop face 
pasul, începând cu 1 octombrie 1966, de la asis-
tent la şef de lucrări, devenind titularul cursurilor şi 
a lucrărilor practice la disciplinele de Geografie 
Umană a României, Biogeografie şi Geografia 
Solurilor, acesta din urmă fiind cedat, după câţiva 
ani, pentru cerinţa de avansare a colegului Gh. 
Măhăra  la postul de şef lucrări. 

 Slujirea cu toată credinţa şi puterea a 
instituţiei de învăţământ  superior de pe malul 
Crişului Repede, desigur în situaţia în care am 

avut la îndemână, fără nicio oprelişte, toate con-
diţiile pentru desfăşurarea activităţii didactice şi 
de cercetare ştiinţifică la un înalt nivel, a fost răs-
plătită în modul cel mai corespunzător, subsem-
natul reuşind să obţină titlul de doctor în Ştiinţe 
Geografice (1971) şi să facă pasul pe treapta 
postului de conferenţiar (3 ianuarie 1975), în pe-
rioada 1972-1976 îndeplinind şi funcţia de şef al 
Catedrei de Geografie,    rezultate care n-ar fi 
fost posibile sub o altă „stăpânire”.  

De asemenea, în conformitate cu strădania 
depusă în activitatea didactică şi de cercetare 
ştiinţifică se situa şi pregătirea studenţilor, aceasta 
fiind o consecinţă a unei selectării  deosebite la 
intrarea în facultate şi apoi seriozitatea cu care 
studenţii aveau în vedere însuşirea cunoştinţelor 
predate la cursuri şi lucrări practice. În legătură cu 
această problemă, este potrivit să punctez, ca un 
exemplu,  unele fapte de realitate: la examenul de 
Geografie Umană a României, la nu mult timp 
după începerea acestuia, un corespondent de la 
revista Viaţa Studenţească a solicitat, cu respectul 
cuvenit, permisiunea de a asista la desfăşurarea 
examenului. Reporterul a fost invitat să ocupe loc, 
având posibilitatea să urmărească răspunsurile a 
3-4 persoane, după care mi-a spus: „- D-le profe-
sor aveţi studenţi cu o pregătire excelentă”. A ră-
mas în continuare în sală, la un anumit moment o 
studentă, care a răspuns fără cusur primul subi-
ect, al doilea fiind din Pomicultura, respectiv Cul-
tura sămânţoaselor în România (mărul, părul, gu-
tuiul etc.), prezentat la acelaşi nivel ştiinţific, a 
ajuns la menţionarea soiurilor de mere, la care eu 
i-am spus că este destul, dar studenta a replicat: „ 
- D-le profesor, vă rog lăsaţi-mă să le prezint, 
deoarece mie mi-a făcut plăcere să le învăţ”. Cu 
alt prilej, o fost studentă de a subsemnatului, cu 
activitate în zona Satu Mare, mi-a relatat că s-a 
apucat de creşterea albinelor, obţinând rezultate 
apreciabile, acest îndemn rămânând-i după în-
văţarea subiectului Creşterea albinelor din cartea: 
Grigor P. Pop, România Geografie Economică 
partea a II-a, Ministerul Educaţiei şi Învăţământu-
lui, Institutul Pedagogic Oradea, Facultatea de 
Istorie-Geografie, Oradea-1974, 513 pagini.    

Pentru a justifica cele menţionate, îmi face 
o deosebită plăcere să subliniez faptul că la con-
ducerea Institutului Pedagogic din Oradea au 
ajuns, după activitatea foarte benefică a prof. 
univ. dr. Iosif Pervain (1963-1966), prof. univ. dr. 
Alexandru Săndulache, Facultatea de Biologie-
Geografie, Catedra de Geografie (1966-1972) şi 
prof. univ. dr. Ioan Crişan, Facultatea de Chimie 
a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (1972-
1976). 

Din motive necunoscute nouă, către sfârşi-
tul deceniului al optulea a secolului XX, institutele 
de învăţământ superior de trei ani au început să-şi 
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încheie activitatea, Istoria-Geografia de la Ora-
dea, unde a slujit un colectiv de cadre didactice 
de înaltă ţinută: prof. univ. dr. Ignatie O. Beridei, 
şef de catedră şi decan, în anumite perioade 
(1964-1979), conf. univ. dr. Grigor P. Pop (1966-
1978), şef lucrări dr. Valentin Vancea (1964-
1977), şef lucrări dr. Gheorghe Măhăra (1965-
1979), şef lucrări dr. Viorica Rusu (1965-1975), 
şef lucrări dr. Nicolae Josan (1967-1979), şef lu-
crări dr. Florin Benţe (1967-1979) etc., desigur 
alăturat acestora se înscria un colectiv de istorici 
de acelaşi nivel, a avut ultima serie de absolvenţi 
în anul 1979. 

În condiţiile arătate a apărut, ca un fapt de 
normalitate, necesitatea de rezolvare treptată a 
unor noi locuri de desfăşurare a activităţii pentru 
cadrele didactice, în cazul meu, cu rezidenţa şi 
familia în Cluj-Napoca, care în cei 12 ani de 
funcţionare la Oradea am făcut acolo deplasarea 
săptămânală, Ministerul Învăţământului a identifi-
cat soluţia de transfer a subsemnatului la Cate-
dra de Geografie, Facultatea de Biologie, Geo-
grafie şi Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai, 
Cluj-Napoca, acţiune care a fost pusă în aplicare 
începând cu 1 octombrie 1978. În anul universi-
tar 1978-1979 mi-am desfăşurat activitatea pe 
postul de conferenţiar cu normă de cercetare 
ştiinţifică.  

Începând cu anul universitar 1979-1980, 
apoi în mod constant în perioada următoare, m-
am înscris, pe deplin, în condiţia de activitate di-
dactică, mai la început susţinând cursul şi lucrările 
practice de Topografie la Secţia Inginerie Geologi-
că de la Facultatea de Biologie, Geografie şi Geo-
logie, apoi cursul de Geografie Economică la 
Secţia Economia Industriei, Facultatea de Studii 
Economice, după care, începând cu anul universi-
tar 1982-1983, am ajuns să susţin, în mod con-
stant (până la ieşirea la pensie, în anul 2001), 
cursul şi lucrările practice la Geografia Umană a 
României, disciplină consacrată în activitatea sub-
semnatului. Tot perioadei de dinainte de anul 
1990 (anul universitar 1986-1987) îi aparţine şi 
începutul de activitate la una dintre componentele 
Geografiei Regionale a României, respectiv Geo-
grafia Podişurilor şi Câmpiilor României. 

Urmare a evenimentelor politico-sociale 
din anii 1989-1990, au intervenit modificări în-
semnate în evoluţia învăţământului superior din 
România, în ceea ce mă priveşte fiind de menţio-
nat, între altele, că am continuat să susţin cursu-
rile de Geografie Umană şi cel de  Geografia 
Podişurilor şi Câmpiilor României, la care  s-a 
alăturat, ca o consecinţă a înfiinţării specializării 
de Geoinformare şi Prospectare Turistică, cursul 
de Geografie Regională a României, cerinţele de 
pregătire a studenţilor, inclusiv de la specializa-
rea Geografie, conducând la elaborarea şi publi-

carea cărţilor: Carpaţii şi Subcarpaţii României, 
Depresiunea Transilvaniei, România. Dealurile 
de Vest şi Câmpia de Vest. De asemenea, 
apariţia învăţământului de tip masterat a condus 
la necesitatea de activitate didactică corespun-
zătoare, pentru specializarea Geografie Umană 
şi Regională, cu disciplina Modele de Dezvoltare 
Rurală şi Urbană. 

Deschiderea, începând chiar cu anul 
1990,  privind acordarea statutului profesional în 
condiţii de normalitate pentru personalul didactic, 
a permis, desigur prin concursul corespunzător, 
ocuparea postului de profesor, începând cu 1 
octombrie 1990, la Catedra de Geografie Uma-
nă, Facultatea de Biologie, Geografie şi Geolo-
gie (Facultatea de Geografie s-a constituit, înce-
pând cu 1 octombrie, 1994, prin desprindere din 
Facultatea de Biologie, Geografie şi Geologie). 

Începând cu anul 1990 şi până la pensio-
nare (1 octombrie 2001), activitatea didactică şi-
a urmat cursul normal, cu susţinerea de cursuri 
şi lucrări practice la Geografia Umană a Români-
ei şi Geografia Podişurilor şi Câmpiilor României, 
pentru studenţii de la Specializarea Geografie şi 
Geografie Regională a României la Specializa-
rea Geoinformare şi Prospectare Turistică. De 
asemenea, am participat, în mod constant, la 
conducerea practicii de vară şi a aplicaţiilor de 
teren. În intervalul 1 octombrie 1991-1 februarie 
2000 am îndeplinit funcţia de şef al Catedrei de 
Geografie Umană, Facultatea de Geografie, Uni-
versitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. 

Odată cu pensionarea, am primit statutul 
de profesor consultant, cu continuarea activităţii 
didactice (plata cu ora) la Masteratul de Geogra-
fie Umană şi Regională (disciplina Modele de 
Dezvoltare Rurală şi Urbană) în cadrul Facultăţii 
de Geografie din Cluj-Napoca, care s-a încheiat 
în anul 2000. De asemenea, cred că este abso-
lut necesar să menţionez că statutul de profesor 
consultant din universităţile româneşti a fost des-
fiinţat, începând cu 1 martie 2011, de către 
„domnul” Funeriu Daniel, ministru  învăţământu-
lui la vremea respectivă, după raţionamentul: „- 
De ce, dacă eu nu pot ajunge la aşa ceva, alţii 
să se bucure de munca lor rodnică” ? 

 
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 

 
Absolut indispensabilă pentru o reuşită de-

plină în aşezarea celei didactice la nivelul cores-
punzător cerinţelor realizării unui învăţământ su-
perior de calitate, în această privinţă, aşa cum s-a 
menţionat anterior, începutul a avut loc încă din 
perioada studenţiei, după care aceasta s-a înscris 
pe un trend mereu ascendent. În ceea ce priveşte 
tematica ştiinţifică abordată, având mereu în ve-
dere gândul de aprofundare a componentei de 
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Geografie Fizică a României, cele dintâi lucrări au 
corespuns acestei direcţii (studii de Limnologie şi 
procese de versant), după care, însă, odată cu 
transferul de la Cluj-Napoca (cu activitate evident 
preponderentă la disciplina de Geografie Fizică) la 
Oradea, unde disciplina de bază a devenit Geo-
grafia Umană a României, cercetarea ştiinţifică s-
a îndreptat, în modul cel mai firesc, spre direcţia 
respectivă. Mai mult, aşa cum se va menţiona 
ulterior, în perfecţionarea prin doctorat a subsem-
natului, dusă până la anumite limite în domeniul 
Geomorfologiei, s-a îndreptat evident în direcţia 
opusă, respectiv cea a Geografiei Umane, situaţie 
care nu m-a deranjat deloc, dimpotrivă mi-a fost 
de un deosebit ajutor, deoarece având posibilita-
tea de mişcare largă în ambele componente ale 
Geografiei, m-am descurcat cu uşurinţă în dome-
niul Geografiei regionale a României, unde am 
elaborat şi publicat cărţi cu privire la Carpaţii şi 
Subcarpaţii României, Depresiunea Transilvaniei, 
Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest.  

În ceea ce privesc rezultatele obţinute în 
investigarea ştiinţifico-geografică, eu mă calific a 
fi „un om de rând de pe Calea Poienii”, mai nou 
spun şi „Uliţa Prunilor”, notarea celor de mai sus 
fiind făcută deoarece recunosc, în totalitate, că 
aprecierea corectă a realizărilor poate fi evi-
denţiată doar din afara persoanei mele, aşa cum 
se desprinde, cu deosebită claritate, din materia-
lele cuprinse în Partea a II- a din acest volum. 

Pentru a lăsa libertate deplină celor intere-
saţi în consultarea şi aprecierea a ceea ce a lă-
sat prof. univ. dr. Grigor P. Pop după el, în cer-
cetarea ştiinţifică, în timp de peste un jumătate 
de secol, în cele ce urmează este redată lista 
materialelor publicate, prezentată în succesiune 
cronologică corespunzătoare, care permite, pe 
de o parte, evoluţia preocupărilor în timpul avut 
în vedere, iar pe de alta evidenţierea caracteristi-
cilor de originalitate existentă în aproape tot ce a 
realizat şi a lăsat peste timp sărbătoritul de as-
tăzi.  

 
Lista materialelor didactice şi ştiinţifice  

publicate 
 
Pop, Gr., Măhăra, Gh. (1965), Lacul Ighiu. As-

pecte fizico-geografice, Natura, Seria Geografie-
Geologie, nr. 4, p. 40-43, Bucureşti, 4 p., 3 fig. 

Pop, Gr. (1966), România pe meridianele lumii, 
Tribuna, nr. 28 (933), Cluj. 

Pop, Gr. (1967), Aspecte ale proceselor de 
versant în regiunea Dealurilor Şimişna-Dej, Comunicări 
de Geografie, volumul IV, p. 61-67, Bucureşti, 7 p., 1 fig. 

Pop, Gr., Rusu, Viorica (1967), Unele aspecte 
ale Geografiei Agriculturii din Depresiunea Şimleu, Lu-
crări Ştiinţifice, vol. I, p. 215-226, Oradea, 12 p., 8 fig., 
1 planşă. 

Pop, Gr., Măhăra, Gh. (1967), Lacul Ceheiu. As-
pecte fizico-geografice, Lucrări Ştiinţifice, vol. I, p. 227-

232, Oradea, 6 p., 4 fig.  
Pop, Gr., Stroia, M. (1968), Lacul Pănade. Aspec-

te hidrografice, Comunicări de Geografie, vol. V, p. 127-
132, Bucureşti, 6 p., 3 fig. 

Pop, Gr., Rusu Viorica (1968), Consideraţii 
economico-geografice asupra pisciculturii din Câmpia 
Crişurilor, Lucrări Ştiinţifice, vol. II, p. 91-104, Oradea, 14 
p., 4 fig. 

Pop, Gr., Măhăra, Gh. (1968), Lacul Făerag. 
Aspecte hidrografice, Lucrări Ştiinţifice, vol. II, p. 105-
112, Oradea, 8 p., 6 fig. 

Pop, Gr. (1968): Max Derruau, Précis de Géo-
graphie Humain. Troisième Edition, Paris, 1966. Re-
cenzie în Lucrări Ştiinţifice, vol. II, p. 363-365, Oradea, 
3 p. 

Pop, Gr. (1969), Câmpia Crişurilor. Probleme de 
Geografia Industriei, Institutul Pedagogic, Oradea, 93 p., 
7 fig. 

Pop, Gr. (1969), Cu privire la limita dintre Câm-
pia Crişurilor şi Dealurile Crişene, Lucrări Ştiinţifice, 
vol. III, p. 99-110, Oradea, 12 p., 7 fig. 

Pop, Gr., Rusu, Viorica (1969), Aspecte geografi-
ce ale transporturilor urbane în municipiul Oradea, Lu-
crări Ştiinţifice, vol. III, p. 281-293, Oradea, 13 p., 6 fig. 

Pop, Gr., Rusu Viorica (1969), Unele aspecte 
privind populaţia oraşului Oradea, Comunicări de Geo-
grafie, vol. VIII, p. 111-120, Bucureşti, 10 p., 4 fig. 

Pop, Gr. (1969): Rădulescu Al. N., Velcea I., Petres-
cu N., Geografia Agriculturii României, Edit. Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1968. Recenzie în Lucrări Ştiinţifice, vol. III, 
p. 450-452, Oradea, 3 p. 

Pop, Gr. (1970), Geografia Aşezărilor din Câm-
pia Crişurilor, Lucrări Ştiinţifice, vol. IV, p. 57-79, Ora-
dea, 23 p., 9 fig., 1 planşă. 

Pop, Gr. (1970), Cultura legumelor în Câmpia 
Crişurilor, Lucrări Ştiinţifice, vol. IV, p. 131-147, Ora-
dea, 17 p., 6 fig. 

Pop, Gr. (1970), Lacul Dătăşeni. Aspecte morfo-
hidrografice, Lucrările Colocviului Naţional de Limnologie 
Fizică, p. 67-72, Bucureşti, 3 fig. 

Pop, Gr. (1971), Aspecte geografice ale culturii 
plantelor tehnice în Câmpia Crişurilor, Lucrări Ştiinţifi-
ce, Seria Geografie, p. 171-179, Oradea, 10 p., 6 fig. 

Pop, Gr. (1971), Unele probleme geografice 
ale creşterii animalelor în Câmpia Crişurilor, Lucrări 
Ştiinţifice, Seria Geografie, p. 190-200, Oradea, 12 p., 
6 fig. 

Pop, Gr. (1971), Probleme de dinamica popu-
laţiei în Câmpia Crişurilor, Lucrările Simpozionului 
Naţional de Geografia Populaţiei şi Aşezărilor Omeneşti, 
Iaşi, 10 p., 5 fig. 

Pop, Gr. (1971), Probleme de structura populaţiei în 
Câmpia Crişurilor, Simpozionul de Geografia Câmpiilor (3-
6 august, 1970, Oradea, Timişoara, Craiova), Tipografia 
Universităţii Timişoara, p. 159-171, 13 p. 

Pop, Gr. (1971), Câmpia Crişurilor. Studiu geo-
grafico-economic, Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, Rezumatul 
tezei de doctorat, 45 p., 7 fig.  

Pop, Gr. (1971), Simpozionul de Geografia 
Câmpiilor, Lucrări Ştiinţifice, Seria Geografie, p. 235-
237, Oradea, 3 p. 

Pop, Gr. (1971): Cucu, V. (1970), Oraşele Româ-
niei, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti. Recenzie în: Lucr. Şti-
inţ., Geogr., Oradea, 1971, p. 232-234. 

Pop, Gr. (1972), România. Geografie Economi-
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că, Partea I-a, Institutul Pedagogic, Oradea, 431 p., 34 
fig. 

Berindei, I. O., Pop, Gr. (1972), Judeţele Patri-
ei. Judeţul Bihor, Edit. Academiei, Bucureşti, 164 p., 
44 fig., 1 hartă color, scara 1:200 000. 

Pop, Gr. (1972), Probleme de dezvoltare industri-
ală a oraşului Oradea, Lucrări Ştiinţifice, Seria Geogra-
fie, p. 115-122, Oradea, 8 p., 3 fig. 

Pop, Gr. (1972), Probleme cu privire la modul de 
utilizare a terenurilor în Câmpia Crişurilor, Lucrări Ştiinţifi-
ce, Seria Geografie, p. 123-130, Oradea, 8 p., 7 fig. 

Pop, Gr. (1972): Ştefănescu, Ioana, Subcarpaţii 
dintre Şuşiţa-Zăbrăuţ şi Buzău, Edit. Academiei R.S. 
România, Bucureşti, 1972. Recenzie în: Lucrări Ştiinţifice, 
Seria Geografie, p. 159-161, Oradea, 2 p. 

Pop, Gr. (1972), Doctoratul în Geografie. Perioada 
1953-1 ianuarie 1971 Lucrări Ştiinţifice, Seria Geografie, 
Oradea, p. 161, 172, 12 p. 

Pop, Gr. (1973), Particularităţile geografice ale 
Câmpiei Crişurilor, Terra, nr. 6, Bucureşti, 6 p., 2 fig. 

Pop, Gr., Rusu, Viorica (1973), Privire asupra 
dezvoltării cercetării geografico-economice a teritoriului 
României în perioada 1948-1972, Lucrări Ştiinţifice, Seria 
Geografie, Oradea, 12 p. 

Pop, Gr., Galoş, M., Ivan, Ana, Moş, Tr. (1973), 
Structura pe grupe de vârstă a populaţiei judeţului Bi-
hor, Lucrări Ştiinţifice, Seria Geografie, Oradea, 10 p, 3 
fig. 

Berindei, I. O., Pop, Gr., Zaha, N. (1973), Harta 
fizică şi administrativă a judeţului Bihor, scara 1:125 
000, Edit. pentru Turism, Bucureşti. 

Pop, Gr., Rusu, Viorica (1973), Doctoratul în 
Geografie, Anul 1972, Lucrări Ştiinţifice, Seria Geogra-
fie, Oradea, 6 p. 

Pop, Gr. (1974), România. Geografie Economi-
că, Partea a II-a, Institutul Pedagogic Oradea, 513 p, 
88 fig. 

Pop, Gr. (1974), Mobilitatea populaţiei unui sat 
din Podişul Someşan. Satul Calna, judeţul Cluj, Lu-
crări Ştiinţifice, Seria Geografie, Oradea, 7 p., 3 fig. 

Pop, Gr. (1974), Doctoratul în Geografie, în anii 
1973 şi 1974, Lucrări Ştiinţifice, Seria Geografie, Ora-
dea, 3 p. 

Pop, Gr. (1975), Unele probleme cu privire la 
populaţia zonei deluroase Surduc-Dej, Lucrări Ştiinţifi-
ce, Seria Geografie, Oradea, 8 p., 5 fig. 

Pop, Gr. (1976), Harta zonelor funcţionale ale 
oraşului Oradea, în : Atlasul Geografic Naţional, Edit. 
Academiei R. S. România, Bucureşti. 

Berindei, I. O., Pop, P. Gr., Măhăra, Gh., Po-
sea, Aurora (1977), Câmpia Crişurilor, Crişul Repede, 
Ţara Beiuşului. Cercetări în Geografia României, Edit. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 380 p., 80 fig. 

Pop, Gr. (1976-1977), Repartizarea armonioasă a 
industriei pe întregul teritoriu, preocupare de prima în-
semnătate în dezvoltarea economico-socială a României, 
Lucrări Ştiinţifice, Seria Geografie, Oradea, p. 205-2012, 
8 p., 2 fig.  

Pop, Gr., colab. (1979), Judeţele Patriei. Bihor. 
Monografie, Edit. Sport-Turism, Bucureşti, 280 p. 

Pop, Gr. (1979), Maramureş. Hărţi turistice ju-
deţene, Edit. Sport- Turism, Bucureşti (cu text privind ca-
racterizarea geografică şi obiectivele turistice, pe verso). 

Pop, Gr. şi colab. (1980), Judeţele Patriei. Ma-
ramureş. Monografie, Edit. Sport-Turism, Bucureşti, 
330 p., hărţile de la p. 14-15; 50-51; 300-301 şi 2 hărţi 
de 20/35 cm (planşe). 

Pop, Gr. (1980), Probleme privind repartizarea 
fondului forestier pe teritoriul României, Studii şi Cer-
cetări, Geografie, 2, tomul XXVII, Edit. Academiei, 
Bucureşti, 8 p., 1 fig., 1 planşă. 

Pop, Gr. (1980) : Ungureanu, Al., Oraşele din 
Moldova. Studiu de Geografie Economică, Edit. Aca-
demiei , Bucureşti, 1980. Recenzie în : Studia Univ. 
“Babeş-Bolyai”, Seria Geologie-Geografie, XXV, 2, 1p.  

Pop, Gr. (1981), Probleme privind creşterea anima-
lelor în zona Munţilor Apuseni (I), Studia Universitatis Ba-
beş-Bolyai, Seria Geologie-Geografie, XXVI, 1, p. 68-79, 
12 p., 3 fig. 

Pop, Gr. (1981), Probleme privind creşterea 
animalelor în zona Munţilor Apuseni (II), Studia Univer-
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Introducere  
 

Acest articol este rezultatul participării 
semnatarului său la aplicaţia practică pentru stu-
denţi, organizată în perioada 4-11 aprilie 2013 în 
Insula Tenerife, de către Departamentul de Geo-
grafie şi Amenajarea Teritoriului (Departamento 
de Geografia y Ordenación del Territorio) de la 
Universitatea Castilla – La Mancha din Ciudad 
Real, instituţie parteneră cu Universitatea Vala-
hia din Târgovişte în cadrul Programului Eras-
mus. 

Este o tradiţie ca, din doi în doi ani, Grupul 
de Investigare GEOVOL (Geomorfologia, Territo-
rio y Paisaje en Regiones Volcanicas) din cadrul 
acestui departament să desfăşoare cursuri prac-
tice în Insulele Canare şi în alte regiuni vulcani-
ce. Precedenta aplicaţie a avut loc în Insula Lan-
zarote (2011), iar următoarea este programată în 
Sicilia (Etna). 

De fiecare dată, specialiştii GEOVOL (dr. 
Elena González Cárdenas, conducătorul echipei 
de cercetare, dr. Rafael Ubaldo Gonsálvez Rey, 
dr. Rafael Becerra Ramirez, Estela Escobar La-
hoz, toţi de la departamentul respectiv, şi dr. 
Francisco Javier Dóniz Páez de la Departamen-
tul de Geografie al Universităţii La Laguna din 
San Cristobal de la Laguna, Insula Tenerife) pre-
gătesc  un curs (ghid) practic pentru studenţi, în 
format electronic şi tipărit, folosit în teren în sco-
pul orientării observaţiilor şi explicaţiilor, şi al 

facilitării înţelegerii aspectelor ştiinţifice şi practi-
ce incluse în programa curriculară. 

Tematica acestui curs practic a fost urmă-
toarea: 

- Vulcanismul şi relieful vulcanic (Evoluţia 
vulcanismului în Tenerife; Masivele vechi – Ana-
ga şi Teno); 

- Biodiversitatea şi conservarea acesteia; 
- Omul şi vulcanul. Vulcanul ca resursă 

(Vulcanul ca bază a activităţii agrare şi pastorale; 
Utilizarea materialelor vulcanice în construcţii; 
Peisaje vulcanice şi peisaje turistice). 

Pentru abordarea acestei tematici au fost 
selectate şase perimetre, în care aveau să fie 
înscrise itinerariile didactice: masivele vulcanice 
vechi Anaga şi Teno; deplasările masive de flanc 
El Güimar şi Orotava; Caldera Las Cañadas şi 
vulcanul El Teide; vulcanii bazaltici şi monoge-
nici din Campo de Volcanes (Fasnia – Siete Fu-
entes). 

Cu ocazia activităţii de teren la care ne 
referim a fost organizat pe 8 aprilie 2013 şi un 
seminar de specialitate la Departamentul de Ge-
ografie al Unniversităţii La Laguna („El geoturis-
mo en territorios volcanicos: Canarias y Ciudad 
Real”), sub coordonarea dr. F. Javier Dóniz 
Páez. 
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ate în Oceanul Atlantic, la 100-300 km de ţărmul 
nord-vestic al Africii, în dreptul frontierei dintre 
Maroc şi Sahara Vestică, între 27

o
37’ şi 29

o
35’ 

latitudine nordică. Acest arhipelag este alcătuit 
din 11 insule vulcanice, din care şapte sunt mai 

mari: Tenerife (2.034 kmp), Fuerteventura 
(1.660), Gran Canaria (1.560), Lanzarote (846), 
La Palma (708), La Gomera (370), El Hierro 
(269). Suprafaţa totală este de 7.491 kmp 
(Fig.1).  

Fig.1 -  Insulele Canare 

Insulele Canare sunt rezultatul activităţii 
vulcanice desfăşurate de-a lungul a cca 20 mili-
oane de ani, din perioada neogenă până astăzi. 
Ultimele erupţii au avut loc în El Hierro în octom-
brie 2011 -  februarie 2012. În insula La Palma, 
ultima erupţie s-a produs în 1971, iar în insula 
Tenerife, în anul 1909 (vulcanul Chinyero). Preci-
zăm faptul că vulcanismul din Canare este tot 
mai nou dinspre nord-est spre sud-vest: insula 
Lanzarote are 19 milioane de ani, iar insula El 
Hierro are  numai 0,7 milioane de ani (Fig. 2). 

Originea vulcanismului din această parte a 
Oceanului Atlantic nu este pe deplin explicată. 
Fenomenul este pus în legătură cu faliile tran-
sformate din bazinul Atlanticului, cu o serie de 
dislocaţii rupturale orietate NE-SV şi NV-SE, une-
le dintre ele (NE-SV) putând fi urmărite şi pe con-
tinentul african. 

Cercetătorii spanioli consideră că vulcanis-
mul din Canare este unic, prin extensiunea istori-

ei eruptive, continuitatea temporală, amplitudinea 
spaţială, prin caracterul său încă activ, prin diver-
sitatea formelor rezultate (Dóniz Páez Javier, 
Romero Carmen, 2010). 

În general, relieful este impresionant. For-
mele sunt de mare diversitate, în funcţie de vâr-
sta edificiilor, de tipul de formaţiuni constitutive 
(lave bazice, acide sau neutre; lave intercalate cu 
piroclastite) şi de sistemele de modelare subaeri-
ană care s-au succedat din miocen până azi. 
Caracteristici sunt stratovulcanii şi vulcanii mono-
genici bazaltici. Cel mai important este vulcanul 
El Teide, care atinge 3.718 m, reprezentând cota 
maximă din Canare şi Spania, din insulele Ocea-
nului Atlantic. Formele de relief derivate prin ero-
ziune torenţială sunt barranco-urile (los barran-
cos)

1)
, un fel de organisme torenţiale, şi interfluvi-

ile ascuţite şi dantelate în masivele vulcanice 
vechi, dar plane (planeze)

2)
 pe conurile vulcanice 

mai noi. Ele sunt produsul fazelor pliocene şi cu-

1) Barrancos = ravene / văi care fragmentează divergent flancurile conurilor vulcanice. Termen spaniol 
care provine din Insulele Canare.  



 

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

aternare (inclusiv actuală) de modelar. 
Clima în insulele Canare este subtropica-

lă, în care se manifestă interferenţe ale Oceanu-
lui Atlantic şi ale continentului Africa (Sahara). 
Diferenţele meteorologice din lungul anului nu 
sunt mari, astfel încât arhipelagul beneficiază de 
un fel de „primăvară eternă”. 

Din punct de vedere biogeografic, Insulele 
Canare aparţin regiunii Macaronezia, împreună 
cu Insulele Capului Verde, Insula Madeira şi In-
sulele Azore. Nota caracteristică este dată de 
numeroasele endemisme.  

Etajarea vegetaţiei este întâlnită în cele 
cinci insule care depăşesc altitudinea de 1.400 
m, dar este mai pronunţată în cele trei care trec 
de 1.900 m: Tenerife (3.718 m), La Palma (2.423 
m) şi Gran Canaria (1.949 m). 

Peisajul urmează aceeaşi dispunere, cu 
variaţii impuse de altitudine, atât sub raportul 
condiţiilor climatice şi biogeografice, cât şi al mo-
dului şi gradului de antropizare. 

Populaţia Insulelor Canare era de 
2.126.769 locuitori în anul 2011. Densitatea me-
die era de 286 loc./kmp, cea mai mare valoare la 
nivelul Spaniei. Cele mai populate sunt Insula 
Tenerife (908.555 loc.) şi Insula Gran Canaria 
(836.397). 

Oraşele şi staţiunile litorale sunt foarte 
numeroase. Ca expresie a gradului de urbaniza-
re ridicat, sunt cele două aglomeraţii: Santa Cruz 
de Tenerife – San Cristobal de la Laguna (Insula 
Tenerife), cu aproape 400.000 locuitori, şi Las 
Palmas de Gran Canaria, cu peste 200.000 locu-
itori. 

Oraşele de reşedinţă ale celor şapte insu-
le sunt: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Arrecife (Insula Lanzarote), Santa 
Cruz de la Palma, San Sebastian de la Gomera, 
Valverde (Insula El Hierro), Puerto del Rosario 
(Insula Fuerteventura). 

Din punct de vedere administrativ, Insulele 
Canare alcătuiesc Comunidad Autonoma de Ca-
narias, cu 31 de municipalităţi, cu două 
reşedinţe: Santa Cruz de Tenerife şi Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Potenţialul turistic excepţional al acestor 
insule este pus în valoare pe scară largă, Cana-
re reprezentând o destinaţie de mare interes in-
ternaţional. Anual, arhipelagul este vizitat de 
peste 12 milioane de turişti, ceea ce face din 
turism principalul domeniu de activitate economi-
că şi cea mai importantă sursă de prosperitate. 
Cele mai căutate sunt insulele Tenerife, Gran 
Canaria şi Lanzarote. 

 
Insula Tenerife. Individualitatea geografică 

 
Tenerife, cea mai mare insulă din arhipe-

lagul Canare (Fig. 3, Fig. 4), s-a format în perioa-
da neogenă (12-7 milioane de ani, activitatea 
vulcanică continuând şi în cuaternar, până în 
zilele noastre. Ultima erupţie istorică s-a produs 
în 1909, în vulcanul Chinyero, la nord-est de Tei-
de. 

Cu aproximativ 10 milioane de ani în 
urmă, în miocen, au apărut trei mari „vulcani-
scut”, care formează cea mai veche şi mai mare 
parte a insulei Tenerife de astăzi. Sunt masivele 

2) Planeză = suprafaţă  interfluvială structurală, de formă triunghiulară, situată între ravenele (văile) 

care fragmentează divergent conurile vulcanice  

Fig. 2. - Erupţii istorice în Insulele Canare 
(Itinerarios Didacticos por la Isla de Tenerife, GEOVOL, UCLM, 2013) 
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vechi Anaga (la NE), Teno (la NV) şi Rogue del 
Conde (la S). Aceşti vulcani, dezvoltându-se în 
pliocen, s-au unit, formând o singură insulă în 
urmă cu 7 milioane de ani.  

Stratovulcanii Teide şi Pico Viejo, edificiile 
vulcanice cele mai impunătoare, s-au ridicat ulte-
rior, în pliocen-pleistocen, la intersecţia a trei axe 

eruptive. Mari erupţii au avut loc cu cca 15.00 0 
de ani în urmă, când El Teide se înălţase la o 
cotă superioară celei de astăzi. În timpul unei 
erupţii deosebit de puternice, vârful acestui vul-
can a fost distrus, partea centrală (somitală) a 
aparatului vulcanic s-a prăbuşit, rezultând o ma-
re depresiune cvasicirculară, numită calderă

3)
, 

Fig. 3 -  Insula Tenerife. Imagine satelitară Landsat  
(Itinerarios Didacticos por la Isla de Tenerife, GEOVOL, UCLM, 2013) 

Fig. 4 - Insula Tenerife  
(Itinerarios Didacticos por la Isla de Tenerife, GEOVOL, UCLM, 2013) 



 

P A G I N A  3 4  G E O G R A F U L  

respectiv caldera Las Cañades (Cañades del 
Teide). Cutremurul asociat exploziei vulcanice a 
generat un uriaş tsunami, resimţit puternic şi pe 
coasta estică a Americii de Nord. Numai erupţiile 
ulterioare aveau să ridice vulcanul El Teide la 
altitudinea actuală (3.718 m), cea mai mare din-
tre vulcanii din bazinul Atlanticului. 

Aşadar, Insula Tenerife s-a consolidat în 
jurul edificiului central (Cañadas-Teide), pe trei 
axe de erupţie vulcanică (Fig. 5). Formaţiunile 
din constituţia  geologică a insulei atestă alterna-
rea episoadelor eruptive de tip fisural (efuziv, 
hawaiian, de mai joasă energie, cu emisii de lave 
bazice, fluide) cu cele de tip exploziv 
(strombolian, cu emisii de gaze şi piroclaste). De 
aceea, categoria caracteristică de edificiu vulca-
nic este stratovulcanul, în care curgerile de lavă 
alternează cu stratele de piroclaste (cenuşă, la-

pili, pietre şi bombe vulcanice). Aceste strate 
sunt intersectate frecvent de dyke

4)
-uri, care, prin 

eroziune diferenţială, au căpătat şi expresii mor-
fologice, uneori extraordinare (ca în caldera 
Cañadas). Totodată, sistemul vulcanic din Tene-
rife mai cuprinde: 297 vulcani bazaltici monoge-
nici de vârste şi trăsături morfologice diferite, din 
care 43 de edificii au fost datate (30 în holocen şi 
13 în pleistocen); aparate hidro-magmatice 
(maare); domuri (Dóniz Páez, 2009). 

În Tenerife se află cea mai mare calderă 
de pe Glob (peste 16 km în diametru) – Las 
Cañadas (Cañada = strungă, trecătoare - în lim-
ba spaniolă) - şi cel mai impunător vulcan din 
Canare – El Teide, care în Piton del Teide are 
3.718 m, cota cea mai înaltă din Spania. De ase-
menea, este cel de-al treilea vulcan de pe Glob 
ca înălţime (aproximativ 7.000 m faţă de fundul 

3) Calderă – de la cuvântul spaniol „caldera”, care înseamnă „cazan” sau „căldare”. Sensul geomorfolo-
gic este acela  de crater de mari dimensiuni format prin erupţii explozive sau prăbuşirea conului vulcanic spre 
camera magmatică din care au fost expulzate gazele şi lavele. 

4) Dyke – dig, zid (limba engleză); formă de relief derivată, prin eroziune diferenţială, dintr-o intruziune 
magmatică lamelară a edificiului vulcanic, verticală sau înclinată.  

Fig. 5 - Axele eruprive din Insula Tenerife  
(Doniz Paez, 2009) 
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oceanului – baza sa  submersă aflându-se la 
peste 3000 m adâncime) şi ca masă, după vul-
canii hawaiieni Mauna Loa şi Mauna Kea (Fig. 
6). 

Unele însemnări despre o erupţie din Te-
nerife se găsesc în jurnalul de călătorie al lui 
Cristofor Columb (Cristobal Colon), aflat în una 
din expediţiile sale către noul continent. Este 
vorba de erupţia din 1492, care a avut loc la sud-

vest de vulcanul Pico Viejo. 
Relieful sculptural în masivele vulcanice 

vechi ale insulei este compus din ravene profun-
de, respectiv barancosuri (barrancos) şi interflu-
vii impresionante, în lamă de fierăstrău. Pe conu-
rile vulcanice mai recente s-au format ravene 
(generate de curgerile de lavă şi de torentele de 
apă provenite din ploi şi topirea zăpezilor), dar şi 
planeze (suprafeţe interfluviale plane, concor-
dante cu suprafaţa de strat a stratovulcanilor), de 
formă triunghiulară datorită caracterului radiar al 
barrancosurilor. Pe văile mai evoluate din masi-
vele vechi Anaga, Teno şi Rogue del Conde pot 
fi urmăriţi umeri de vale, şi nivele de terase, ca 

rezultat al oscilaţiilor de nivel ale oceanului în 
cuaternar. 

Teide
5)

 este un vulcan activ (unicul strato-
vulcan activ din Insulele Canare), un sistem vul-
canic dinamic, cu emisii fumarolice: H2O (68-
83%); N2, CH4, H2, He, O2, Ar, H2S, SO2 (Melian 
Gladys et. al., 2010). 

Pe această insulă şi în întregul arhipelag 
este implementat un sistem de supraveghere şi 

evaluare a activităţii vulcanice. Altfel spus, există 
un sistem de vigilenţă vulcanică, devenit operativ 
din anul 2008 (Márquez Alvaro, 2010). 

Sistemul de Vigilenţă Vulcanică, organizat 
de Institutul Geografic Naţional (IGN), este alcă-
tuit din patru elemente (Grupo de volcanológia 
del Instituto Geográfico Nacional, 2010): 

- Staţii geofizice şi geodezice, atât de 
achiziţie, cât şi de tratare în timp real (staţii multi-
parametri în timp real); 

- Sistemul de comunicaţii, de procesare şi 
analiză a datelor, care permite urmărirea conti-
nuă a schimbărilor parametrilor fizici asociaţi ac-
tivităţii vulcanice; 

a b 

c 

Fig. 6 - El Teide  
(a – conul din plan îndepărtat;  

b – partea superioară a conului din plan            
apropiat (Piton);  

c – pe cota maximă: 3.718 m) 

5) Teide – de la „eceyde”, care înseamnă „iad” în limba guanşilor, băştinaşii din Canare; asimilat în lim-
ba spaniolă, cuvântul a devenit „el teide” („iadul”) 
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- Sistemul de generare a hărţilor de peri-
culozitate (de risc) pe termen scurt şi de simula-
re a scenariilor posibile; 

- Sistemul de informare şi gestionare. 
Sunt operative transmiterea datelor în timp 

real, procesarea şi analiza datelor prin programe 
automatice ale căror timpi de răspuns permit 
generarea de alerte seismice şi vulcanice. De 
asemenea, sunt implementate o reţea geodezică 
(3 mareografe şi 5 staţii GPS permanente), o 
reţea seismică (5 staţii), o reţea geomagnetică 
(magnetometre), camere termice (IR) şi camere 
de control vizual. În această infrastructură 
funcţionează două centre nodale de recepţie, 
analiză şi difuzare a datelor, una în Tenerife şi 
alta la Madrid. 

Pe baza analizei datelor de observaţie – 
serii temporale de date geofizice, geochimice, 
geodezice – s-a evaluat că El Teide este un vul-
can de foarte înalt risc (Márquez Alvaro, 2010). 
Aşa numita criză seismo-vulcanică din Tenerife 
din 2004 indică o reactivare a sistemului vulcanic 
din Tenerife. Procesul de instabilitate a sistemu-
lui vulcanic, deformarea asimetrică a vulcanului 
ar putea culmina cu o erupţie

6)
. Aşa se explică 

creşterea interesului oamenilor de ştiinţă pentru 
cercetarea vulcanismului din insulă şi pentru im-
plementarea sistemului de supraveghere şi eva-
luare, care să permită stabilirea automată a nive-
lului de activitate vulcanică şi gestionarea siste-
mului de alertă de către instituţiile responsabile 
cu vigilenţa vulcanică în Spania. 

Dată fiind aşezarea geografică, clima Insulei 
Tenerife, ca şi cea a arhipelagului Canare în an-
samblu, este subtropicală, cu trăsături specifice 
imprimate de ocean (Curentul rece, de compen-
saţie, al Canarelor) şi de continentul african 
(Sahara, dinspre care bat alizeele). Deosebirile 
meteorologice (termice, în special) relativ mici de
-a lungul anului fac din Tenerife insula 
„primăverii eterne” (trăsătură care poate fi extin-
să asupra întregului arhipelag). 

În sezonul cald şi uscat (aprilie-octombrie) 
acţionează alizeele din direcţie nord-estică. 
Acestea antrenează adesea praf şi nisip sahari-
an peste Insulele Canare. În sezonul mai rece şi 
umed (noiembrie – martie), circulaţia dominantă 
este nordică (oceanică), aceasta lăsând precipi-
taţii însemnate pe flancul nordic  al Insulei Tene-
rife, acolo unde se dezvoltă pădurea de foioase 
de tip laurisilva. 

La rândul său, relieful influenţează clima 
prin orientarea liniilor orografice principale şi prin 

altitudine. Astfel, bariera dorsalei muntoase face 
ca pe ţărmul sudic să fie un climat de adăpost, 
dar mai uscat, favorizând dezvoltarea unor 
staţiuni mai noi, ca Los Cristianos şi Las Ameri-
cas. Altitudinea maximă de 3.718 m generează 
diferenţierea pe verticală a climei din insulă. Se 
identifică trei nivele climatice: nivelul inferior (0-
1300 m) (temperatură ridicată şi umiditate scăzu-
tă: temperatura medie anuală de 19-22

o
C, preci-

pitaţii medii anuale de 350-550 mm); nivelul me-
diu sau de inversiune (1300-2000 m) 
(temperatură mai redusă, dar umiditate ridicată); 
nivelul superior (peste 2000 m) (temperatură din 
ce în ce mai scăzută către vârful lui El Teide, 
umiditatea se reduce în mod drastic; ierni lungi şi 
friguroase, prezenţa zăpezii şi a îngheţului la 
peste 3000 m, denumit etajul orocanaria). 

Este interesant fenomenul „mar de nu-
bles” („mare de nori”) care se produce frecvent 
datorită inversiunii termice şi condensării vapori-
lor de apă în intervalul altitudinal de 600 – 1800 
m. Acest strat de nori orografici care înconjoară 
edificiul muntos al insulei este spectacular atunci 
când îl privim de la altitudini de peste 2000 m. 

Din punct de vedere biogeografic sunt ca-
racteristice biodiversitatea floristică şi faunistică, 
fiind inventariate cca. 1400 de specii, apoi unici-
tatea multora dintre specii, fiind cunoscute peste 
100 de endemisme, şi, în fine, etajarea vege-
taţiei şi faunei. Alexander von Humboldt, atunci 
când a postulat etajarea biogeografică ca o legi-
tate, a avut în vedere nu numai realitatea din 
Anzii ecuadorieni, ci şi ceea ce observase în In-
sula Tenerife

7)
. 

Etajele biogeografice se succed în felul 
următor (Fig. 7): 

- Matorral costero (tabaibal-cardonal)/piso 
(etajul) infracanaria şi termocanaria (0-1.300 m); 
formaţiuni vegetale xerofile: Euphorbia balsami-
nifera, Euphorbia canariensis, Dracaena draco 
(Arborele dragon), Strelitzia reginae (Floarea 
pasărea paradisului), Echinocactus (Fig. 8). 

- Laurisilva (El Monteverde): genul Laurus 
(Dafinul), Ficus macrophyla, Ficus elastica. 

- Pinar (1.300 – 2.000 m); Corona fores-
tal / piso mezocanaria: Pinus canariensis (Pinar 
canario) 

- Matorral de cumbre / piso supracanaria / 
Retamar (2.000 – 3.100 m): Spartocytisus supra-
nubius (Retama del Teide), Juniperus cedrus 
(Cedro cana ris), Herba de Pajonera, Echium 
wildpretii (Tajinaste rojo), graminee. 

- Piso orocanaria (peste 3.100 m): grami-

6) Se apreciază că atunci când energia acumulată în sistemul vulcanic (magma în ascensiune) va fi 
suficientă pentru a produce un cutremur de 4,5 sau superior (scara Richter), sistemul se va depresuriza şi se 
va produce erupţia (Elena Golzález Cárdenas, vulcanolog de la Universitatea Castilla – La Mancha, Ciudad 
Real). 

7) Plecând în expediţia către America de Sud (Á Coruña, 5 iunie 1799), Humboldt s-a oprit timp de 6 
zile în Tenerife, unde a făcut o ascensiune pe vulcanul El Teide. În Puerto de la Cruz se găseşte şi astăzi casa 
de oaspeţi, în stilul colonial spaniol, în care a poposit marele savant (geograf, naturalist). 
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nee, Viola cheirantifolia (Violeta del Teide). 
Între matorral costero şi laurisilva / pinar 

se află terenurile cultivate şi aşezările (Cultivos y 
asentamientos). 

Peisajul natural al Insulei Tenerife com-
portă o sumă de caracteristici care  îi conferă 
importantă ştiinţifică deosebită. Acestea sunt: 
diversitatea (cea mai mare diversitate de peisaje 
din Insulele Canare), raritatea, fragilitatea, repre-
zentativitatea, singularitatea şi, în consecinţă, 
numărul cel mai mare de spaţii protejate din arhi-
pelag (parcuri naţionale, parcuri naturale). Astfel, 
Parcul Naţional Teide, înfiinţat în 1959, este in-
clus în Patrimoniul Umanităţii UNESCO din 
2007, fiind al doilea cel mai vizitat parc din lume, 
după Yellowstone (S.U.A.) (Fig. 9). 

Redăm şi tipurile principale de peisaje, 
acestea urmând etajarea bioclimatică: El mator-
ral costero, El Monteverde (Laurisilva), Los Pina-
res canarios, Matorral de cumbre, Los medios 
antropizados. 

Insula Tenerife deţine un potenţial turistic 
extraordinar, natural şi cultural. Paradis turistic, 
Tenerife a devenit o destinaţie turistică de inte-

res mondial, fapt atestat de cei peste 5 milioane 
de persoane care o vizitează anual. 

Condiţiile şi valorile cadrului natural, patri-
moniul cultural moştenit din perioada colonială 
(oraşul San Cristobal de La Laguna este inclus 
în Patrimoniul Umanităţii UNESCO) (fig. 10), in-
frastructura bine dezvoltată (numărul mare de 
staţiuni litorale, reţea de transport rutier moder-
nă, aeroporturi – Tenerife Norte şi Tenerife Sur –
, porturi ca Santa Cruz de Tenerife) permit prac-
ticarea celor mai diverse forme de turism tot 
anul. De exemplu, pentru a face o ascensiune pe 
El Teide, se utilizează căile rutiere până la staţia 
de teleferic (instalaţie realizată de către o firmă 
elveţiană) de la altitudinea de 2.350 m. Cu tele-
cabina se poate urca până la 3.555 m (staţiunea 
numită La Rambleta). De aici, ascensiunea pe 
Piton del Teide se face numai pe jos în baza 
unui permis obţinut, în  avans, de la Adminis-
traţia Parcului Naţional (tel.: 0034.922.922.371, 
program între orele 9 şi 14). 

În Tenerife sunt dezvoltate şi alte activităţi 
economice: agricultura (culturi subtropicale şi 
tropicale pe terenuri terasate, dar şi în sere şi 

Fig. 7 - Distribuţia vegetaţiei în Insula Tenerife  
(Itinerarios Didacticos por la Isla de Tenerife, GEOVOL, UCLM, 2013) 
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solarii; foarte răspândită este cultura bananieru-
lui); industrii portuare (rafinarea petrolului, indus-
tria petrochimică, construcţii navale în Santa 
Cruz de Tenerife), industria alimentară etc., tran-

sporturile rutiere (autostrada litorală, reţea de 
drumuri densă, modernă), navale (portul Santa 
Cruz) şi aeriene (cele două aeroporturi asigură 
legăturile interinsulare, în cadrul Spaniei şi în 

a b 

c d 

e f 

Fig. 8 - Formaţiuni vegetale etajate în Insula Tenerife.  
a – Matorral costero; b – Matorral costero. În prim plan specia endemică Dracaena draco;  

c – Laurisilva; d – Pinar (Corona forestal); e – limita dintre etajele Pinar şi Matorral de cumbre;  
f – Matorral de cumbre 
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toată lumea). 
Comunitatea din Tenerife este cunoscută 

şi printr-o intensă activitate culturală şi ştiinţifică, 
concentrată în aglomeraţia Santa Cruz de Tene-
rife  - San Cristobal de La Laguna. Învăţământul 
superior şi cercetarea ştiinţifică, cu vechi tradiţii, 
se desfăşoară în principal în cadrul Universităţii 
La Laguna (UCL), fondată în anul 1792 (Fig. 11). 
În această prestigioasă instituţie a profesat dece-
nii de-a rândul savantul român Alexandru Cioră-
nescu. În Tenerife se află şi Institutul Vulcanolo-
gic din Canare (INVOLCAN).  

 
Insulele Canare, insulele fericite („islas fortu-

nadas”) pentru savantul român Alexandru 
Ciorănescu (Alejandro Cioranescu) 
 
De Insulele Canare, de Tenerife în speci-

al, şi-a legat viaţa şi activitatea ştiinţifică eruditul 
filolog şi istoric român Alexandru Ciorănescu. 

S-a născut în anul 1911, la Moroieni, ju-
deţul Dâmboviţa, într-o familie de institutori (tatăl: 
Ion Ciorănescu). Din familia aceasta cu 9 copii s-
au ridicat mai multe personalităţi ale culturii şi 

Fig. 9 -  Intrarea în Parcul Naţional El Teide 

Fig.10 -  Imagine din partea veche a oraşului San Cristobal de La Lagna 
a - Sediul Episcopiei; b – Consiliul Municipal 

a b 
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ştiinţei româneşti, reprezentând o adevărată di-
nastie de cărturari: matematicianul Nicolae Cio-
rănescu, poetul Ion Ciorănescu, scriitorul ziarist 
George Ciorănescu, chimista Ecaterina Cioră-
nescu Neniţescu. 

Alexandru Ciorănescu a trăit în exil din 
1946 până în 1999: mai întâi, pentru numai doi 
ani (1946-1948), în Franţa, apoi, între 1948-
1999, în Spania, anume în Insula Tenerife, în 
oraşul Santa Cruz. 

A predat mai multe cursuri (limbi romani-
ce, literatură comparată etc.) la Universitatea La 
Laguna, unde devine profesor titular în 1978. 

Opera sa de savant umanist, de enciclo-
pedist, este impresionantă: peste 500 de lucrări, 
multe în limbi de circulaţie internaţională 
(lingvistică, literatură comparată, eseuri, proză, 
dramaturgie, poezie, istorie şi geografie). Este 
suficient să amintim aici: „Dicţionarul etimologic 
al limbii române” (în limbile spaniolă şi română, 
în două ediţii, 1958-1966 şi 2000), în 7 volume. 

Alexandru Ciorănescu este considerat cel 
mai mare istoric al Insulelor Canare („Islas Fortu-
nadas”). Lucrările de referinţă sunt: „Historia de 
Santa Cruz de Tenerife” (1977, 1978), „Colon y 
Canarias” (1959), „La primera biografia de Cris-
tobal Colon” (1960), „Historia del Cabillo Insular 

de Tenerife” (1988). Opera cea mai cunoscută a 
istoricului Alexandru Ciorănescu este „Le Canari-
en” (Ghilimescu Ştefan I., 2011).  

De remarcat este faptul că în opera sa 
poate fi găsită o valoroasă informaţie de ordin 
geografic, la care fac apel specialiştii spanioli din 
domeniu. Doresc să redau aici un citat din Ale-
xandru Ciorănescu, folosit ca motto de un  geo-
morfolog de la Universitatea La Laguna pentru o 
lucrare de specialitate: „...ver volcanes debia ser, 
para Humboldt, algo asi como ver archivos para 
historiador...” (Javier Dóniz Páez, Geomorfologia 
de los volcanes basálticos monogénicos de la 
Isla de Tenerife, Canarias, 2010). 

Portretul luminos al savantului Alejandro 
Ciorănescu este creionat prin câteva mărturisiri 
venite din partea profesorului Maximiano Trape-
ro (şeful Catedrei de Filologie spaniolă de la Uni-
versitatea Las Palmas) şi consemnate de Gabri-
ela Căluţiu (2012): 

„Taciturn, punctual, înalt şi mândru, dis-
tant, întotdeauna corect, saluta. Niciodată nu a 
participat la întâlniri, reuniuni, comisii sau ocazii 
mondene. Nu a fost văzut pe coridoare oprindu-
se pentru a discuta cu un student sau cu un alt 
profesor. Era bun, un om care ştia multe.” 

„S-a dedicat cu trup şi suflet operei de in-

Fig.11 -  Universitatea La Laguna (ULL) 
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vestigaţie, mai presus decât  titlurilor şi onoruri-
lor, chiar cu preţul renunţării la o remuneraţie 
mai demnă şi mai generoasă.” 

„... un intelectual afabil, cu o conversaţie 
strălucită, cu un fin simţ al umorului, vesel şi ga-
lant”. 

Pentru întreaga sa operă, Alexandru Cio-
rănescu a fost încununat cu titlul de Doctor Ho-
noris Causa al Universităţii La Laguna (San Cris-
tobal de La Laguna, Tenerife) în anul 1995. 

Este important să se cunoască faptul că 
biblioteca savantului a devenit Biblioteca Insular 
Alejandro Cioranescu din Santa Cruz de Teneri-
fe. Tot în semn de omagiu, o stradă din acest 
oraş îi poartă numele. 

În ţară, la Moroieni, în semn de recu-
noştinţă, a fost deschisă Casa memorială Cioră-
nescu, aflată sub egida Muzeului Literaturii Ro-
mâne. 
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Introducere 

 
Conform Revistei de Statistică pentru En-

ergie Mondială a British Petroleum (BP) din 
2012, consumul energetic la nivel mondial a 
crescut din nou în 2011, având o rată de 
creştere de 2.5%, o valoare apropriată de media 
pe ultimii zece ani. Creşterea consumului este 
atribuită în special economiilor emergente deo-
arce în ţările membre OECD (Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică) cererea a 
scăzut in 2011 pentru a treia oară în patru ani. 
Combustibilii fosili continuă să domine piaţa en-
ergetică, cu o cotă de piaţă de 87%, din mixul de 
hidrocarburi, petrolul fiind liderul pe piaţă 
(33.1%). Chiar dacă energia regenerabilă devine 
din ce în ce mai utilizată, momentan reprezintă 
doar 2% din consumul la nivel mondial.  

Cercetările din ultimii ani au demonstrat că 
există surse suficiente de hidrocarburi pentru a 
face faţă creşterii de cerere, fapt evidenţiat an de 
an de către BP în statisticile sale cu privire la 
rezervele dovedite, dar problemele de accesare 
ale acestor resurse din unele regiuni şi de trans-
portare către consumatori creează provocări în 
încercarea de a asigura o ofertă pe măsura cere-
rii la preţuri rezonabile [BP, 2012]. Din acest mo-

tiv, o parte însemnată a politicilor externe este 
preocupată de accesibilitatea conductelor şi ter-
minalelor, viitoarele trasee pentru conducte, de 
parteneriate etc. [Dolghin, 2004], sau, pe scurt, 
de securitatea energetică.  

Pentru asigurarea acestei securităţi ener-
getice, în ultimele două decenii, ulterior dizolvării 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) 
în decembrie 1991, Uniunea Europeană (UE) şi 
Statele Unite ale Americii (SUA) au încercat să 
dezvolte relaţii cu cele trei state din Caucazul de 
Sud (Azerbaidjan, Georgia şi Armenia), cu 
scopul de a obţine accesul oferit prin intermediul 
acestor ţări către bogatele resurse energetice din 
bazinul Caspic. 

Regiunea Mării Caspice (Caucazul de Sud 
şi Asia Centrală) deţine apromixativ trei - patru la 
sută din rezervele de petrol la nivel mondial şi 
patru - şase la sută din rezervele globale de 
gaze naturale [BP, 2012]. Această proporţie a 
rezervelor de hidrocarburi caspice din totalul 
mondial nu este semnificativă, dar ţinând cont de 
incertitunea furnizării de hidrocarburi din zona 
Golfului Persic către pieţele internaţionale, dar şi 
de posibilitatea ca Rusia să folosească statutul 
său de furnizor energetic ca instrument pentru 
asigurarea hegemoniei locale, transportul 
resurselor energetice din Caucazul de Sud şi 
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Asia Centrală (Kazahstan şi Turkmenistan) către 
Occident prin Caucaz a căpătat importanţă ma-
joră pentru UE şi SUA [de Haas, 2006]. 

Însă nu doar UE şi SUA au interese ener-
getice în zona Mării Caspice, ci şi alţi jucători ca 
Rusia, Iranul, Turcia, China sau statele în-
vecinate din Asia Centrală ar dori să obţină con-
trolul producţiei de petrol şi gaze naturale ori al 
conductelor prin care vor fi transportate hidrocar-
burile spre pieţele lumii [Neguț et. Al., 2008]. 
SUA doreşte diversificarea rutelor energetice din 
Caucazul de Sud către pieţele internaţionale, în 
special către Europa, pentru a evita monopolul 
rusesc şi a întări independenţa statelor din regi-
une, în timp ce Rusia este interesată să-şi 
menţină hegemonia locală. Pentru Turcia şi UE, 
Caucazul de Sud este o punte către hidrocarbu-
rile din bazinul Caspic şi Asia Centrală, pe când 
Iranul şi statele din Asia Centrală văd în regi-
unea Caucazului de Sud o rută de transport a 
resurselor energetice către Vest [Mehtiyev, 
2004]. Rolul Chinei în această discuţie este dat 
de faptul că, în calitate de al doilea cel mai mare 
consumator energetic la nivel mondial, după 
Statele Unite, această ţară importă cantităţi im-
portante de hidrocarburi caspice din Kazahstan 
şi deci prezintă un interes real pentru securitatea 
regiunii dar, mai mult decât atât, dată fiind 
creşterea constantă a consumului, China ar 
putea fi interesată în găsirea şi a altor importatori 
din zona Caspică din moment ce are deja un 
oleoduct ce pleacă de la malul Mării Caspice din 
Kazahstan. Această luptă contemporană pentru 
resursele energetice şi rutele de transport ale 
hidrocarburilor din bazinul caspic este astfel un 
complex de variabile economice, geopolitice şi 
de securitate [Nuriyev, 2001]. 

 
Rusia 

 
Chiar şi după mai bine de douăzeci de ani 

de la destrămarea URSS, Rusia continuă să 
considere statele din Caucazul de Sud ca făcând 
parte din sfera sa legitimă de influenţă şi 
încearcă să-şi restaureze hegemonia geopolitică 
tradiţională în regiune, luptând activ dar subtil 
pentru dominarea vecinilor din “străinătatea 
apropiată” [Nuriyev, 2001]. Pe lângă aceste in-
terese geopolitice, Rusia are şi doleanţe eco-
nomice asupra resurselor energetice abundente 
din zona Mării Caspice, dorind ca noile republici 
din Caucazul de Sud să exporte majoritatea 
acestor resurse prin conducte care străbat Rusia 
spre Occident. Astfel, Rusia ar reprezenta inter-
secţia rutelor energetice care aprovizionează 
Europa, aceasta devenind tot mai dependentă 
de conducerea de la Kremlin. În plus, Rusia se 
concentrează în ultimul timp îndeosebi asupra 
statelor ex-sovietice din Caucazul de Sud pentru 

că relaţiile bune dintre Georgia şi Azerbaijan 
care se aproprie tot mai mult de NATO şi UE ar 
putea reduce sfera de influenţă rusă şi pun 
probleme de securitate pe termen lung.   

 
Sunny (2010), asemeni lui Nuriyev (2001), 

e de părere că scopul principal al Rusiei în Cau-
cazul de Sud este restabilirea hegemoniei locale 
în “străinătatea apropiată”, ce se opune ambiţiilor 
SUA de a obţine hegemonia globală. În această 
regiune, Rusia are posibilitatea de a demonstra 
Uniunii Europene şi NATO că nu este dispusă să 
le cedeze puterea asupra statelor ex-sovietice, 
Caucazul de Sud şi Asia Centrală fiind cele mai 
vulnerabile din fosta URSS la influenţa marilor 
puteri occidentale. Dacă până în 2008, Rusia a 
folosit “puterea blândă” pentru a încerca să pre-
vină creşterea influenţei americane şi europene 
în regiune, în august 2008 Rusia a demonstrat, 
prin războiul ruso-georgian, că poate să apeleze 
la “puterea dură” în cazul în care competitorii 
depăşesc limitele pe care Kremlinul le-a impus. 
Prin astfel de evenimente, Rusia a arătat că 
dacă îi sunt neglijate interesele în regiune, atât 
Azerbaijanul cât şi Georgia, cele două state sud-
caucaziene deschise către Vest, vor suporta 
consecinţe grave din moment ce Rusia are ca-
pacitatea de a manipula conflictele etnice 
îngheţate din aceste două ţări pentru a reporni 
războaiele în Nagorno-Karabah sau Abkhazia. 

Controlul Georgiei este esenţial pentru 
“jocul energetic” al Rusiei, din moment ce Mos-
cova consideră energia ca fiind cheia succesului 
pentru revenirea sa pe scena mondială. Din mo-
ment ce Georgia este singura alternativă de 
transport a hidrocarburilor din Caucazul de Sud 
şi Asia Centrală către Europa pentru a evita Ru-
sia, eliminarea acestei alternative ar însemna un 
pas măreţ în recâştigarea titlului de putere 
mondială şi a controlului energetic asupra 
vecinilor europeni. Punctul cel mai vulnerabil al 
Georgiei este coasta Mării Negre, Georgia fiind 
singura dintre cele trei state din Caucazul de 
Sud cu acces la Marea Neagră, deoarece este 
slab protejată pentru o invazie maritimă, fapt de 
care ar putea profita atât Rusia cât şi Abkhazia. 
Este greu de imaginat că forţele armate ale Rus-
iei nu au un plan de posibil atac al Georgiei pe 
mare, ţinând cont de faptul că există anteced-
ente, iar relaţiile tensionate dintre Rusia şi Geor-
gia nu par să se îmbunătăţească în viitorul 
apropiat. Mai mult de atât, Rusia a furnizat Ab-
khaziei de-a lungul timpului armament pentru a 
folosi această regiune ca un factor de intimidare 
împotriva ambiţiile statelor din Caucazul de Sud 
de a avea politici externe şi de apărare inde-
pendente [Tchantouridze, 2008]. În acest con-
text, Georgia se vede nevoită să-şi afirme su-
veranitatea şi independenţa faţă de Rusia prin 
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stabilirea de alianţe cu organizaţii şi state 
vestice.  

De altfel, Tchantouridze (2008) explică că 
de ameninţarea Rusiei nu este scutit nici Azer-
baidjanul care, având o graniţă adiacentă cu cea 
a Rusiei la Marea Caspică, prezintă un risc mai 
mare pentru o invazie rusească. Faţă de Geor-
gia, care ar putea găsi susţinere în alte state cu 
ieşire la Marea Neagră pentru a-şi menţine su-
veranitate, apărarea Azerbaidjanului în Marea 
Caspică este afectată de lipsa suportului celor-
lalte state, spre exemplu Iranul continuă să con-
teste statutul legal al Mării Caspice şi deţinerea 
de către Azerbaidjan a unor rezerve de petrol off
-shore, pe când Turkmenistanul este de partea 
Rusiei şi nu doreşte să deterioreze relaţia cu 
aceasta pentru susţinerea Azerbaidjanului. Mai 
mult decât atât, asemeni Georgiei în cazul con-
flictului cu Abkhazia, Rusia ar putea să se im-
plice în conflictul din Karabah pentru a susţine 
Armenia şi Karabahul, şi chiar să formeze o ali-
anţă cu acestea împotriva Azerbaidjanului cu 
scopul de a obţine controlul asupra resurselor 
bogate de hidrocarburi ale acesteia. Cu toate 
acestea, Azerbaidjanul nu a afişat o poziţie atât 
de fermă împotriva Rusiei ca Georgia, dar are o 
tendinţă pro-vestică destul de clară.  

Dintre cele trei state sud-caucaziene, sin-
gura care a rămas fidelă Rusiei este Armenia 
care, nefiind sigură de suportul NATO sau UE în 
faţa opresiunile ruseşti care ar apărea în cazul în 
care ar arăta o dorinţă de integrare în aceste 
formaţiuni, a preferat să nu îşi asume riscul şi să 
păstreze relaţiile cu acestea la nivelul de coop-
erare.  

Astfel, se poate conclude că în ceea ce 
priveşte interesele Rusiei în Caucazul de Sud, 
acestea sunt legate de hidrocarburile din regiune 
deoarece dacă statele sud - caucaziene rămân 
dependente de importurile energetice ruseşti sau 
de sistemul de conducte ale Rusiei, atunci ele 
rămân în sfera de influenţă a acesteia şi a com-
paniilor energetice ruseşti.  

 
Statele Unite ale Americii 

 
Cele trei mici state din Caucazul de Sud 

au captat fiecare în parte mai multă atenţie din 
partea Statelor Unite decât era de aşteptat. Ex-
plicaţia este dată de petrolul Azerbaidjanului, 
puternica diasporă internaţională a Armeniei şi 
atitudinea pro-vestică a conducerii Georgiei 
[Olcott Brill, 2002]. Implicarea SUA în regiune se 
manifestă prin dorinţa de a obţine şi asigura sta-
bilitatea zonei prin rezolvarea conflictelor 
îngheţate şi de a garanta exploatarea şi trans-
portarea hidrocarburilor caspice către pieţele 
internaţionale prin înlăturarea monopolului 
rusesc.  

Aşa cum s-a văzut în secţiunea anterio-
ară, Rusia, încă de la destrămarea URSS din 
1991, şi-a manifestat dorinţa de control a statelor 
ex - sovietice, fapt neagreat de marile puteri ale 
lumi, printre care şi SUA. Aceasta din urmă a 
fost atrasă de rezervele petroliere ale Azerbai-
djanului, mai multe companii petroliere ameri-
cane, precum Chevron, ExxonMobil, Unocal şi 
Amerada Hess, fiind implicate în proiectele de 
extracţie petrolieră din Azerbaidjan [Olcott Brill, 
2002]. Din acest motiv, problemele de securitate 
ale regiunii caspice au devenit foarte importante 
pentru SUA care a început dialogul pe probleme 
de securitate cu Azerbaidjanul încă din 1997, iar 
din 1999 a furnizat statului sud-caucazian arma-
ment şi vase de patrulare în Marea Caspică 
[Mehtiyev, 2004]. Relaţiile bilaterale dintre cele 
două ţări s-au îmbunătăţit semnificativ după 
evenimentele de la 11 Septembrie 2001, când, o 
dată cu declanşarea acţiunilor militare în Afghan-
istan, Georgia şi Azerbaidjan s-au dovedit aliaţi 
de nădejde în lupta împotriva terorismului, alături 
de ţări din Asia Centrală precum Turkmenistan, 
Kazahstan, Uzbekistan şi Kyrgyzstan, oferind 
SUA dreptul de a ateriza, alimenta şi tranzita pe 
teritoriile lor [Cornell, 2005]. În schimb, Statele 
Unite s-au oferit să modernizeze sistemul de 
apărare aeriană şi aeroporturile militare din Azer-
baidjan şi a înfiinţat un departament de coop-
erare pentru apărare la ambasada americană din 
Baku cu scopul de a întări cooperarea militară 
dintre cele două naţiuni. Mai mult decât atât, cri-
za din Iraq şi susţinerea Azerbaidjanului în acţiu-
nile militare americane în Iraq din 2003, au cres-
cut oportunităţile de stabilire a unor alianţe pe 
termen lung în regiune.  

Atât importanţa ridicată a rezervelor pe-
troliere din Caucazul de Sud, cât şi consideren-
tele geopolitice, au făcut SUA să considere relo-
carea câtorva dintre forţele sale militare din 
Vestul Europei în Caucaz şi bazinul Caspic 
[Mehtiyev, 2004]. De asemenea, în 2005, Statele 
Unite şi-au exprimat intenţia de a construi două 
sisteme radar în Azerbaidjan, unul la graniţa cu 
Iran şi celălalt la graniţa cu Rusia, ce vor fi legate 
de sistemele anti-rachetă propuse să fie instalate 
în Europa Centrală astfel încât să se realizeze o 
umbrelă de protecţie împotriva Iranului de la 
Marea Caspică până în Balcani [Baban & Shiri-
yev, 2010]. Reacţiile n-au întârziat însă să apară. 
Ambii vecini ai Azerbaidjanului, Iranul şi Rusia, 
fiind rivali ai SUA, au criticat cooperarea militară 
dintre SUA şi Azerbaidjan şi posibila prezenţă 
militară din Caucazul de Sud pe care nu par să 
fie dispuşi să o accepte.  

Cu toate acestea, intervenţia Statelor 
Unite în Azerbaidjan s-a dovedit a fi benefică 
pentru acesta din urmă pentru că, în caz contrar, 
i-ar fi fost mult mai greu să-şi exploateze 
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rezerverele de petrol şi gaze naturale şi, ase-
meni Turkemistanului, ar fi fost în totalitate de-
pendent de Rusia pentru transportul hidrocarbu-
rilor către pieţele internaţionale. Tocmai de 
această dependenţă se temea SUA, din moment 
ce structura preţului petrolului, faţă de cea a 
gazelor, este dată de pieţele mondiale, astfel 
ţările de tranzit având mare putere discreţionară. 
De aceea, cu scopul de a evita tranzitarea Rus-
iei, administraţia Clinton a susţinut puternic pro-
iectul de transportare a petrolului azer prin Tur-
cia, pe ruta Baku - Tbilisi - Ceyhan (oleoductul 
BTC), în loc de varianta prin portul rusesc No-
vorossisk [Olcott Brill, 2002].  

În ceea ce priveşte gazele naturale, în-
cepând cu mai 2006 când gazoductul BTE (Baku 
– Tbilisi – Erzurum) a devenit funcţional, mai 
multe proiecte precum Nabucco, ITGI 
(Interconnector Turcia Grecia Italia), TAP (Trans 
Atlantic Pipeline), AGRI (Azerbaidjan Georgia 
Romania Interconnector), White Stream şi altele, 
au fost finalizate, sunt în curs de realizare sau în 
stadiul de proiect, toate având în comun faptul 
că nu includ Rusia ca ţară de tranzit. Din acest 
motiv, aşa cum a fost evidenţiat în secţiunea an-
terioară, Rusia, văzând prezenţa din ce în ce mai 
activă a SUA şi UE în sfera sa de influenţă, 
încearcă să ţină active “conflictele îngheţate” din 
regiune, cu speranţa că astfel va încetini in-
vestiţiile acestora în proiectele energetice din 
zona caspică şi va împiedica pierderea controlu-
lui asupra Caucazului de Sud. Astfel, până se va 
ajunge la un consens între aceşti trei mari 
jucători mondiali, puterile vestice au decis să 
asigure securitatea energetică în Caucazul de 
Sud. Atât surse occidentale cât şi ruseşti au 
semnalat faptul că ofiţerii miliari din Turcia, îm-
preună cu colegii lor din Azerbaidjan şi Georgia 
au simulat de-a lungul timpului exerciţii de 
protejare a conductelor BTC şi BTE în caz de 
atac armat, şi susţin posibilitatea existenţei unor 
înţelegeri cu SUA şi NATO pentru securizarea 
acestora. Însă, oficialii NATO, SUA, georgieni şi 
azeri neagă implicarea SUA şi NATO în proiec-
tele de securizare din Georgia şi Azerbaidjan, 
susţinând că cele două state nu beneficiază de 
ajutor extern pentru protejarea conductelor, 
poziţie ce vine în contradicţie cu afirmaţiile re-
prezentanţilor NATO care au arătat un interes 
pentru Caucazul de Sud şi pentru resursele sale 
energetice, în particular [de Haas, 2006].  

Neavând rezervele de petrol şi gaze ale 
Azerbaidjanului, Georgia este mai vulnerabilă 
faţă de presiunile ruseşti, puterea de la Kremlin 
fiind oricând dispusă să folosească “puterea 
dură” în Georgia, aşa cum a dovedit în 2008. Din 
cauza ameninţărilor Rusiei, Georgia a devenit 
cea mai deschisă către Occident dintre toate 
cele trei state sud - caucaziene, având scopul de 

a găsi surse de finanţare şi ajutor pentru asig-
urarea securităţii şi independenţei statale. Astfel, 
transportul de hidrocarburi caspice a căpătat o 
importanţă majoră pentru georgieni din moment 
ce reprezintă o sursă de venit care le asigură 
existenţa şi chiar dacă guvernul georgian şi-a 
asumat responsabilitatea de a proteja prezentele 
şi viitoarele conducte de gaze şi petrol de pe 
teritoriul ţării sale, acesta mizează pe faptul că 
UE şi SUA nu vor permite ca rutele alternative 
de transport ale hidrocarburilor să cadă sub con-
trolul Rusiei [Olcott Brill, 2002], această supoziţie 
dându-le încrederea că în cazul unui posibil viitor 
conflict vor beneficia de suport extern. De altfel, 
aşa s-a şi întâmplat, încă din momentul în care 
Georgia a fost considerată de către SUA ca 
făcând parte din coridorul energetic al bazinului 
Caspic şi un aliat în războiul împotriva 
terorismului. Primul demers în această direcţie a 
fost lansarea programului “Antrenează şi 
echipează” în februarie 2002, când administraţia 
Bush a anunţat decizia de a trimite 150 de in-
structori militari şi 10 elicoptere militare de 
transport în Georgia, ajutor pe care georgienii îl 
ceruseră încă din 1997, dar pe care administraţia 
Clinton a fost reticentă în a-l oferi. Asistenţa mili-
tară bilaterală din partea SUA oferită Georgiei a 
fost, de asemenea, în creştere constantă în-
cepând cu acea dată, fondurile oferite având ca 
scop atât securizarea frontierelor dar şi asig-
urarea formării şi educaţiei militare. 

Dintre cele trei state sud - caucaziene, 
Armenia este singura care are un strâns parten-
eriat cu Rusia, pe care o vede ca fiind protectorul 
său împotriva Turciei. Aceasta din urmă fiind 
membră NATO şi apropiată de UE şi SUA a de-
terminat Armenia, încă din 1991, să păstreze 
alianţa tradiţională cu Rusia şi ulterior să devină 
strict dependentă de aceasta pentru a supra-
vieţui. Cu toate acestea, după evenimentele de 
la 11 septembrie, posibilităţile oferite de SUA şi 
Europa au făcut Yerevanul să considere imple-
mentarea unei noi politici externe şi de securitate 
după un model multi - vector ce presupune, în 
paralel cu păstrarea partneriatului cu Rusia, şi o 
îmbunătăţire a relaţiilor cu celelalte puteri mond-
iale ca SUA sau Franţa. Astfel, în ianuarie 2005, 
Armenia a oferit suport Statelor Unite în Iraq, iar 
în 2007 au început dezbaterile în Congresul SUA 
pe tema adoptării unei rezoluţii cu privire la recu-
noaşterea “Genocidului Armenian”, demers 
amânat datorită opoziţiei Turciei [Priego, 2008]. 
Observând această uşoară deschidere a Ar-
meniei, Statele Unite au încercat implicarea ei în 
coridorul energetic ca ţară de tranzit în transpor-
tul hidrocarburile azere către Europa, SUA, ca 
mediator în conflictul Nagorno-Karabah, consid-
erând că un astfel de proiect comun ar putea 
duce la soluţionarea problemelor dintre cele 
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două state. Refuzul Armeniei de a renunţa la 
strânsa legătură cu Rusia, au condus la elimina-
rea acestei variante şi la reorientarea de-
cidenţilor către Georgia care doreşte să reducă 
puterea rusească în regiune şi să adere la struc-
turi euro-atlantice [Sabanadze, 2002].  

 
Uniunea Europeană 

 
Deşi direct interesată de bogăţiile Mării 

Caspice, în calitate de mare consumator global 
de hidrocarburi şi principal beneficiar al unui cori-
dor energetic Est-Vest, până la începutul anilor 
2000, UE a preferat să lase iniţiativa acţiunii în 
regiunea caspică în seama NATO, SUA şi a ali-
aţilor regionali ai acestora (Turcia), din dorinţa de 
a nu înrăutăţi relaţiile cu Rusia, principalul furni-
zor energetic al Europei. Iniţial, imediat după 
destrămarea URSS, UE şi-a arătat interesul 
pentru regiunea caspică, ca potenţial furnizor de 
hidrocarburi, profitând de haosul începuturilor din 
Federaţia Rusă. În acest sens, UE a lansat 
marile proiecte energetice TRACECA (Transport 
Corridor Europe-Caucasus-Central Asia) şi INO-
GATE (International Oil and Gas Transport to 
Europe) care ar fi trebuit să lege Europa de regi-
unea caspică, dar escaladarea conflictelor re-
gionale din zona caspică şi revenirea în forţă a 
Rusiei pe piaţa energetică europeană a dus la 
stagnarea acestor proiecte. Totodată, UE a decis 
să nu se implice în soluţionarea conflictelor 
îngheţate din Caucaz, lăsând această sarcină în 
seama altor organizaţii internaţionale [Aldea, 
2008]. În ultimul timp însă, extinderea Uniunii 
Europene către estul Europei, prin aderarea Bul-
gariei şi a României în 2007, a adus UE la 
graniţa cu Caucazul de Sud, ce a făcut să creas-
că interesele Uniunii pentru regiune. În acest 
context, strategiile europene privitoare la spaţiul 
caspic au fost reevaluate şi coordonate cu efor-
turile SUA şi NATO. UE a decis să devină mai 
activă în zona caspică, atât ca mediator al con-
flictelor, dar şi prin reluarea proiectelor ener-
getice în regiune, dorind să-şi asigure securita-
tea energetică prin diversificarea surselor ener-
getice. Aceasta din urmă nu poate fi obţinută 
însă fără rezolvarea problemelor serioase de 
securitate ale regiunii caspice atât la nivel intern, 
date de tensiunile politice şi conflictele sepa-
ratiste, cât şi extern, fiind influenţate de rival-
ităţile geopolitice ale actorilor regionali.  

De altfel, şi statele din Caucazul de Sud 
sunt interesate de dezvoltarea relaţiilor cu Occi-
dentul, acestea fiind garanţii solide de securitate 
de la marile puteri mondiale precum UE sau 
NATO ce le sunt necesare pentru a-şi asigura 
independenţa politică şi viabilitatea economică 
[Cornell et. al., 2005]. Includerea Caucazului de 
Sud în Politica Europeană de Vecinătate în 2004 

a reprezentat un mic pas în această direcţie din 
moment ce anunţa intensificarea cooperării din-
tre UE şi ţările sud - caucaziene, dar ceea ce 
aşteaptă în special Georgia şi Azerbaidjanul este 
o asigurare a securităţii pe termen lung, aceasta 
putând fi obţinută cel mai devreme prin intrarea 
sub umbrela NATO. 

Dintre cele trei state sud - caucaziene, ca 
şi în cazul relaţiei cu NATO, Georgia şi-a expri-
mat cel mai clar dorinţa de a deveni membru UE, 
fapt previzibil ţinând cont de opoziţia vehementă 
a acesteia faţă de Rusia. De asemenea, Azer-
baidjanul este deschis cooperări şi interesat de 
aderare la UE, dar nu neglijează relaţiile cu Ru-
sia, pe când Armenia, aşa cum a fost prezentat 
în secţiunile anterioare, fiind foarte apropiată de 
Rusia, nu ia în calcul varianta aderării în organi-
zaţii euro-atlantice deşi colaborează cu câteva 
state occidentale. Deschiderea către Vest a 
Georgiei şi Azerbaidjanului implică totodată şi 
asumarea unor riscuri mari pentru securitatea 
lor, Rusia sugerând în repetate rânduri că este 
dispusă să intervină armat în regiune, repetând 
evenimentele din 2008, dacă Georgia devine 
membru NATO, o ameninţare ce vrea să arate 
că puterea de la Kremlin nu este dispusă să ac-
cepte prezenţa NATO şi nici a UE în sfera sa de 
influenţă, ţinând cont de faptul că ambele 
formaţiuni sunt interesate în distrugerea 
monopolului energetic rusesc. 

În pofida intereselor energetice evidente 
ale UE în regiunea caspică, eforturile europene 
de-a lungul ultimelor două decenii au fost mult 
mai reduse decât cele ale SUA, iar politica amer-
icană continuă să reprezinte cel mai bine poziţia 
Occidentului în Caucazul de Sud în termeni de 
asigurare a securităţii, consolidare a statului de 
drept şi promovare a proiectelor energetice. Într-
adevăr, printre principalele priorităţi ale politici de 
dezvoltare energetică a UE se numără evitarea 
dependenţei strategice în contextul în care unele 
ţări membre UE sunt deja dependente strategic 
de gazul rusesc, în special state din Europa 
Centrală, de Est şi de Sud-Est, în cazul în care 
există o dependenţă de aproape sută la sută de 
Gazprom, un furnizor de gaz monopolist din Ru-
sia. Chiar şi Franţa şi Germania sunt din ce în ce 
mai dependente de gazul rusesc, iar cererea de 
gaze naturale din Europa este aşteptată să 
crească substanţial în viitor, Rusia fiind dispusă 
să umple acest gol cu gaz propriu, sau cu gaz 
din Turkmenistan şi Kazahstan, dacă acestea nu 
vor avea opţiuni alternative de livrare la acel mo-
ment, Rusia urmând să controleze ruta de 
transport a acestor hidrocarburi [Cornell et. al., 
2005].  

Prima alternativă la această variantă s-a 
dovedit a fi o conductă de gaze naturale din 
Marea Caspică ce tranzitează Azerbaidjan, 
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Georgia şi Turcia care a ajutat la diversificarea 
aprovizionării Europei cu energie şi desigur la 
reducerea dependenţei de monopolul rus. Aces-
ta este cunoscut ca gazoductul Baku - Tbilisi - 
Erzurum (deseori abreviat BTE) care transportă 
gaze naturale de la terminalul Sangachal până la 
Erzurum în Turcia şi care a devenit funcţional în 
2006. În paralel cu gazoductul BTE se află 
oleoductul de petrol Baku - Tbilisi -Ceyhan (BTC) 
care se întinde de la câmpul petrolier din Azeri-
Chirag-Guneshli din Marea Caspică până la por-
tul turcesc Ceyhan din Marea Mediterană. 

Desigur că nu se poate pune problema 
eliminării, prin aceste două proiecte, a de-
pendenţei ţărilor occidentale de petrolul din Ori-
entul Mijlociu şi de gazele ruseşti, acestea 
reuşind deocamdată să acopere doar un procent 
foarte mic din cererea globală. Totuşi, aceste 
două conducte diversifică alimentarea globală cu 
hidrocarburi şi o asigură împotriva unei probleme 
care ar apărea în altă parte. Astfel se realizează 
o piaţă concurenţială, care este în interesul pe 
termen lung al Europei, al SUA precum şi al mo-
nopoliştilor pentru că îi obligă să-şi reformeze 
sistemul.  

Cu toate acestea, o dată ce hidrocarburile 
azere au ajuns pe pieţele europene, orice între-
rupere a aprovizionării ar putea avea un impact 
imediat asupra consumatorilor europeni, oricât 
de fungibile ar fi pieţele. Confruntându-se cu 
acest risc real de întrerupere a furnizării de ener-
gie, UE ar trebui să simtă necesitatea de a in-
vesti politic şi economic în securizarea Caucazu-
lui de Sud, şi anume să reînvie TRACECA, cu un 
angajament politic şi financiar serios; să accel-
ereze integrarea statelor sud - caucaziene în 
parteneriate trans-atlantice şi în NATO; să facili-
teze internaţionalizarea proceselor de 
soluţionare a conflictelor din Caucazul de Sud, 
care în prezent sunt monopolizate de Rusia; şi 
să ofere, în continuare, un sprijin puternic pentru 
dezvoltarea unor noi proiecte energetice [Cornell 
et. al., 2005]. 

Astfel se poate conclude că statele mem-
bre UE cât şi Georgia şi Azerbaidjan au nevoie 
ca Uniunea să devină mai consistentă în imple-
mentarea instrumentelor sale politice şi mult mai 
legată de activităţile în regiune ale statelor mem-
bre UE. Însă, aşa cum s-a văzut pe scena 
politică internaţională până în prezent, UE îşi 
menţine o poziţie de neutralitate în regiunea cas-
pică [Nuriyev, 2007]. Mai mult ca sigur motivul 
este faptul că Uniunea doreşte cu orice preţ să 
evite un conflict direct cu Moscova, chiar dacă 
interesul său pentru sursele energetice caspice 
şi proiectele din regiune este în continuă 
creştere.  

 
 

Turcia 
 
Turcia este al doilea jucător regional ca 

importanţă, după Rusia, învecinându-se cu toate 
cele trei state din Caucazul de Sud şi fiind legată 
din punct de vedere istoric, cultural şi lingvistic 
de această regiune. Caucazul de Sud a căpătat 
în ultimele două decenii importanţă strategică 
pentru Turcia, în special pentru două motive. 
Primul este necesitatea stabilităţii regiuni, după 
destrămarea URSS, pentru securitatea statului 
turc. Al doilea motiv este creşterea economică 
dată de participarea Turciei la proiectele ener-
getice din regiune ca ţară de tranzit pentru con-
ductele de gaze naturale şi petrol ce pleacă din 
Caucazul de Sud şi Asia Centrală către pieţele 
internaţionale [Szymanski, 2009]. Astfel, se 
poate deduce că Turcia împărtăşeşte interesele 
comune ale Statelor Unite şi ale UE de asigurare 
a stabilităţii şi securităţii Caucazului de Sud prin 
rezolvarea paşnică a conflictelor îngheţate din 
regiune şi de realizare a proiectelor energetice 
din coridorul de sud care să evite tranzitarea 
Rusiei.  

Pentru statele sud - caucaziene, mai multe 
caracteristici ale Turciei fac ca aceasta să fie 
considerată un partener indispensabil în regiune. 
Printre acestea o valoare însemnată are faptul 
că Turcia este membru NATO şi foarte aproape 
de aderarea la UE, având o alianţă tradiţională 
cu democraţiile vestice. De asemenea, poziţia 
Turciei în inima Eurasiei, la intersecţia Asiei, Ori-
entului Mijlociu şi Europei, îi oferă acesteia o 
mare importanţă geo strategică ca ţară de 
tranzit. Mai mult decât atât, îmbrăţişarea 
democraţiei şi a economiei deschise de piaţă 
transformă Turcia într-un model pentru ţările 
caucaziene şi un partener atractiv pentru coop-
erare şi investiţii.  

Cu toate acestea, Turcia are strategii 
diferenţiate în relaţiile cu statele din Caucazul de 
Sud. Aceasta consideră Georgia şi Azerbaidjanul 
ca fiind aliaţii săi naturali în Caucazul de Sud 
[Nuriyev, 2001], susţinând Azerbaidjanul în orice 
domeniu şi având o colaborare bună cu Georgia 
cu care împarte rolul de ţară de tranzit pentru 
hidrocarburile caspice. În ceea ce priveşte relaţia 
cu Armenia, Turcia conduce o politică de izolare 
[Asatryan, 2002], fiind de partea Azerbaidjanului 
în conflictul din Nagorno - Karabah şi orice 
îmbunătăţire a raporturilor dintre aceasta şi Ar-
menia ar însemna pentru Turcia pierderea ali-
anţei cu Azerbaidjanul. Astfel, rezolvarea 
paşnică a conflictului Nagorno - Karabah este în 
acest moment singura posibilitate de a angaja 
într-o relaţie toate aceste trei state.  

Puterea de la Ankara şi-a arătat de-a lun-
gul ultimilor ani interesul pentru zona Caucazului 
de Sud, chiar dacă influenţa sa în regiune este 
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limitată de instabilitatea societăţii turceşti şi a 
problemelor sale domestice. Aceste realităţi fac 
ca, în pofida legăturilor puternice culturale şi 
lingvistice pe care le are cu Caucazul de Sud, 
Turcia să aibă, dintre principalii actori regionali, 
cel mai redus impact asupra regiunii. Marele 
avantaj pe care Turcia însă îl are, faţă de aceste 
mari puteri regionale, este dat de poziţia sa geo-
politică care facilitează implicarea acesteia în 
toate proiectele energetice menite să alimenteze 
Europa cu hidrocarburi caspice [Nuriyev, 2001]. 
Primele încercări, oleoductul BTC şi gazoductul 
ETC au arătat că este cu putinţă diversificarea 
surselor şi rutelor energetice care asigură 
necesarul energetic al Europei cu variante care 
ocolesc Rusia, iar proiecte mai îndrăzneţe, pre-
cum Nabucco, sunt aşteptate să fie implemen-
tate în viitorul apropiat, Turcia primind, prin rolul 
său de ţară de tranzit în toate aceste proiecte, 
incentive pentru a se implica mai mult în regiune. 

 
Iran 

 
Iranul este de asemenea un actor geopoli-

tic semnificativ în “Marele Joc Caspic”, aflându-
se în vecinătatea Caucazului de Sud şi având 
interese istorice, economice, culturale şi ideolog-
ice în regiune. O dată cu destrămarea URSS, 
Iranul a sperat că va putea să-şi restaureze influ-
enţa istorică asupra statelor sud - caucaziene 
[Nuriyev, 2001], opunându-se categoric implicării 
puterilor occidentale în Caucazul de Sud şi zona 
Mării Caspice.  

Observând deschiderea Azerbaidjanului şi 
a Georgiei către colaborarea cu Vestul, inclusiv 
cu Turcia, pe care o vede ca pe un rival în regi-
une, Iranul a decis să se alieze cu Armenia, 
susţinând-o la debutul conflictului din Nagorno - 
Karabah. Mai mult decât atât, asistenţa oferită 
Armeniei a facilitat îmbunătăţirea relaţiilor dintre 
Iran şi Rusia, cele două state având interese 
comune în Caucaz, şi a dus ulterior la stabilirea 
axei Rusia - Armenia - Iran [Sadegh-Zadeh, 
2008]. 

De-a lungul anilor, Yerevanul şi Teheranul 
au construit relaţii puternice, mai ales în ceea ce 
priveşte cooperarea energetică, un prim gazo-
duct ce leagă cele două ţări fiind deja 
operaţional. Cu toate acestea, poziţia Iranului în 
ceea ce priveşte conflictul dintre Azerbaidjan şi 
Armenia nu mai este aceeaşi ca la început, Te-
heranul trecând la o oarecare neutralitate şi 
devenind interesat de rezolvarea diplomatică a 
acestuia. Instabilitatea la graniţa sa de nord şi 
posibila implicare a terţilor în cazul reînnoirii os-
tilităţilor reprezintă o sursă de îngrijorare pentru 
Iran. 

Asemenea Rusiei, Iranul este foarte in-
teresat de ceea ce se întâmplă în Azerbaidjan şi 

în special în zona Mării Caspice. Faptul că Azer-
baidjanul şi-a întărit cooperarea cu Occidentul 
prin dezvoltarea relaţiilor cu Turcia, NATO, 
Statele Unite şi Israel, oferă, în viziunea 
analiştilor iranieni, posibilitatea Azerbaidjanului 
de a deveni o ţară producătoare de petrol puter-
nică pe care Iranul să nu o mai poată influenţa 
[Nuriyev, 2001]. Din acest motiv, Teheranul 
încearcă să facă simţită ameninţarea alianţei 
ruso-iraniană asupra integrităţii teritoriale şi a 
suveranităţii Azerbaidjanului pentru ca acesta, 
conştient de pericolele ce-l pot aştepta în cazul 
în care politica sa pro-vestică ar duce la închei-
erea relaţiilor cu Rusia şi Iranul, să păstreze 
cooperarea cu aceste două state.  

Divergenţele cu privire la Marea Caspică, 
la construcţia oleoductului BTC, cât şi la ex-
cluderea Iranului din “Contractul Secolului” cu 
privire la înţelegerea asupra explorării petroliere 
din 1995, au deteriorat de-a lungul ultimelor 
două decenii relaţiile dintre Iran şi Azerbaidjan 
[Sadegh-Zadeh, 2008]. Dintre aceste probleme, 
cea mai importantă este cea a statului Mării Cas-
pice şi a divizării resurselor acesteia. Cele cinci 
state cu ieşire la această mare - Iran, Rusia, Ka-
zahstan, Turkmenistan şi Azerbaidjan - au păreri 
diferite în ceea ce priveşte definirea Mării Cas-
pice ca mare sau ca lac, şi în funcţie de poziţia 
pe care o abordează, aceste state nu cad de 
acord în ceea ce priveşte divizarea acesteia. 
Iranul cere împărţirea mării în mod egal, fiecare 
primind 20 la sută, Teheranul neprecizând clar 
dacă 20 la sută se referă la rezerve sau la supra-
faţa mării. Pe de altă parte, Rusia a decis 
împărţirea în funcţie de graniţa fiecăruia cu 
marea, iar Azerbaidjanul şi Kazahstanul au fost 
de acord cu această abordare încă de la 
declararea independenţei de la începutul anilor 
'90. Chiar dacă prin această împărţire Rusia nu 
poate profita de marile rezerve ce sunt astfel 
atribuite Azerbaidjanului sau Kazahstanului, are 
totuşi depozite importante în nordul mării şi se 
bazează pe faptul că va profita oricum de pe ur-
ma transportării şi procesării hidrocarburilor 
celorlalte state învecinate. Astfel, singurul ob-
stacol în clarificarea statului Mării Caspice este 
reprezentat de Iran, cea mai importantă dispută 
fiind între acesta şi Azerbaidjan. Conflictul a es-
caladat în 2001 când Iranul a ameninţat cu folo-
sirea forţei armate pentru evitarea explorării regi-
unii de către flota deţinută de BP, fapt ce a deter-
minat Azerbaidjanul să amâne explorarea acelei 
zone până la soluţionarea conflictului [Cornell et. 
al., 2005]. De altfel, neînţelegeri există şi între 
Azerbaidjan şi Turkmenistan, iar nesoluţionarea 
problemei de delimitare teritorială a sudului Mării 
Caspice reprezintă un impediment pentru dez-
voltarea proiectelor în regiune, fapt ce afectează 
nu numai statele cu ieşire la Marea Caspică, dar 
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şi toţi ceilalţi actori implicaţi în “Marele Joc Cas-
pic”.  

Cu toate acestea, până de curând, relaţiile 
dintre Azerbaidjan şi Iran păreau că s-au mai 
îmbunătăţit, mergând către o mai bună coop-
erare în domeniu politic şi economic. Din punct 
de vedere politic, Azerbaidjanul îşi exprimase 
refuzul de a se alătura unei coaliţii anti-iraniene, 
considerând că problema folosirii tehnologiei 
nucleare ar trebui soluţionată diplomatic. În plus, 
cele două state semnaseră o înţelegere care 
împiedica atacul uneia împotriva celeilalte. În 
domeniul economic, Azerbaidjanul şi Iranul 
semnaseră diferite înţelegeri pentru proiecte en-
ergetice, şi chiar negocierile cu privire la divi-
zarea Mării Caspice păreau să fi intrat pe drumul 
cel bun [Sadegh-Zadeh, 2008]. 

Dar, deşi încă de anul trecut conducerea 
Azerbaidjanului bănuia că în spatele unui număr 
tot mai mare de proteste din ţară se afla Iranul 
ca instigator [Stratfor, 2011], abia la începutul 
acestui an autorităţile azere au avut dovezi clare 
în această privinţă, arestând 22 de persoane 
care se pare că ar fi plănuit un atac împotriva 
ţintelor israeliene şi americane locale, la ordinul 
Iranului. Ca urmare a acestor evenimente, Wafa 
Guluzade, un comentator politic cosiderat 
apropiat al preşedintelui azer Ilham Aliyev, a 
avertizat Iranul că "planificarea uciderii unor 
cetăţeni străini proeminenţi în Azerbaidjan de 
către o bandă de terorişti, dintre care unul locui-
eşte în Iran, se consideră ca fiind o 'activitate 
ostilă' împotriva acestei ţări" şi că astfel de acţiu-
ni nu vor influenţa situaţia socio-politică a Azer-
baidjanului, dar continuarea în această direcţie 
va primi un răspuns din partea lor şi a aliaţilor lor 
occidentali [Shvidler, 2012]. Relaţiile s-au deteri-
orat mai mult datorită organizării festivalului Eu-
rovizion în Azerbaidjan. Presa iraniană a criticat 
vehement acest spectacol pe care l-a catalogat 
ca fiind neislamic şi foarte scandalos. Ca ur-
mare, Iranul şi-a retras ambasadorul de la Baku 
în mai 2012 ca să protesteze împotriva 
"insultelor aduse celor sfinte" [Stefanescu, 2012]. 

Chiar dacă nu are graniţe comune cu Iran-
ul, relaţiile diplomatice dintre Georgia şi Iran s-au 
dezvoltat destul de mult în ultimul timp, mai ales 
datorită conflictului dintre statul sud - caucazian 
şi Rusia. Georgia caută metode să elimine de-
pendenţa economică şi energetică faţă de Rusia, 
iar Iranul, care are importante rezerve de gaze 
naturale, este dispus să exporte hidrocarburi 
acestui nou client şi să-şi dezvolte relaţiile eco-
nomice cu Tbilisi. Cu toate acestea, cooperarea 
Iranului cu Georgia ar putea să deranjeze Rusia, 
şi astfel Iranul e posibil să fie nevoit să renunţe 
la implicarea în relaţia cu Georgia dacă doreşte 
să-şi păstreze colaborarea militară şi politică cu 
Moscova. De asemenea, aşa cum a făcut în 

trecut cu Azerbaidjanul, SUA ar putea cere 
Georgiei să întrerupă legăturile cu Iranul 
[Sadegh-Zadeh, 2008]. Astfel, evoluţia relaţiilor 
dintre Iran şi Caucazul de Sud rămâne de-
ocamdată incertă.  

 
Asia Centrală 

 
Chiar dacă după 1990 bazinul Caspic a 

devenit un element important în discursurile geo-
politice la nivel internaţional datorită potenţialului 
său energetic, termenul “caspic” în afară de a 
defini marea cu acelaşi nume şi depresiunea în 
care aceasta se află, nu a însemnat niciodată o 
entitate din punct de vedere cultural sau politic. 
În afară de faptul că a reprezentat de-a lungul 
timpului un spaţiu pentru controlul căruia Imperi-
ul Rus şi Iranul au rivalizat, cele două regiuni de 
la est şi vest de Marea Caspică sunt relativ 
străine una de cealaltă. Motivul este faptul că, în 
trecut, legăturile dintre Europa şi Asia s-au făcut 
fie prin sud de-a lungul axei iraniano - turcă până 
la Mediterană, fie prin nord prin intermediul Rus-
iei [Peyrouse, 2009].  

Însă, o dată cu implozia URSS, statele din 
Caucazul de Sud şi cele din Asia Centrală au 
încercat să-şi capete rolul de intermediari între 
Europa şi Asia deoarece, prin dezvoltarea 
relaţiilor bilateriale, aceste state se pot deschide 
către noi pieţe, cele din Asia Centrală fiind in-
teresate de pieţele turceşti şi iraniene, iar cele 
din Caucazul de Sud de pieţele chinezeşti şi sud 
- asiatice. Peyrouse (2009) susţine faptul că in-
teresele sunt atât economice cât şi strategice, 
majoritatea acestor ţări dorind să reducă 
dominaţia rusească din regiune, fiind, de altfel, 
influenţate şi de marile puteri mondiale, Statele 
Unite căutând să realizeze o axă est - vest în 
locul celei tradiţionale nord - sud, China încer-
când să obţină acces la pieţele iraniene şi 
turceşti, iar Europa sperând să dezvolte proiectul 
TRACECA.  

Chiar dacă există un potenţial ridicat de 
dezvoltare a relaţiilor dintre cele două regiuni, 
deocamdată comerţul este limitat, cele mai sem-
nificative schimburi având loc între Azerbaidjan 
şi Kazahstan şi în special în domeniul energetic. 
Considerând faptul că transportarea hidrocarbu-
rilor din bazinul Caspic către pieţele inter-
naţionale ar însemna motorul dezvoltării relaţiilor 
dintre Caucazul de Sud şi Asia Centrală, im-
plicarea activă a Rusiei în regiune, pentru a nu-şi 
pierde controlul asupra transportării şi procesării 
acestor resurse, îngreunează totodată comerţul 
şi pentru alte produse.  

De altfel, apropierea de Rusia sau de Oc-
cident împarte grupul de state sud - caucaziene 
şi central - asiatice în două. Cele mai importante 
state producătoare de petrol caspic din zonă, 
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Azerbaidjan şi Kazahstan, precum şi Georgia ca 
ţară de tranzit, speră că, prin susţinerea mai 
multor rute de oleoducte, pot limita capacitatea 
Rusiei de a se folosi de mecanisme economice 
pentru a le influenţa. Între timp, ele încearcă să 
reziste la presiunile economice ale Rusiei în 
speranţa că aceste rute vor fi construite. Azer-
baidjanul şi Georgia, precum şi Uzbekistanul, 
producător de gaz, şi Kârgâzstanul, sărac în 
resurse, sunt, de asemenea, încrezători că 
relaţiile politice, militare şi economice cu alte 
state îi vor ajuta să reziste la presiunea Rusiei. 
Kârgâzstanul, având mai puţin de oferit din 
punct de vedere economic sau militar, este mult 
mai dispus să accepte influenţa Rusiei decât 
Uzbekistanul. Pe de altă parte, Turkmenistanul, 
cel mai important exportator de gaze naturale 
din regiune, care de cele mai multe sunt trans-
portate la destinaţie prin Rusia, a căutat să-şi 
reducă vulnerabilitatea faţă de aceasta con-
ducând o politică de izolare crescândă la nivel 
politic, economic şi social. În sfârşit, Armenia şi 
Tadjikistan depind de Rusia pentru nevoile lor 
de securitate, şi, prin urmare, menţin relaţii 
strânse cu Moscova [Oliker, 2002]. 

Deschiderea către Occident a majorităţii 
statelor din regiunea caspică şi materializarea 
primului proiect energetic sud - caucazian ce 
evită Rusia prin intermediul oleoductului BTC, 
finalizat în 2005, a dat curaj statelor din Asia 
Centrală să se implice în asemenea proiecte. 
Spre exemplu, începând cu 2006, Kazahstanul s
-a angajat să exporte petrol prin BTC. Mai mult 
decât atât, discuţii cu privire la realizarea unei 
conducte trans - caspice (TCP) din Turkmeni-
stan în Azerbaidjan, o conductă submarină care 
să transporte gaze din Asia Centrală către UE 
[Mitan, 2011], au debut încă din 1999, dar 
nelămurirea asupra statutului Mării Caspice 
ridică deocamdată obstacole în calea construirii 
acesteia. De aceea, până în prezent transportul 
de hidrocarburi din Kazahstan prin Azerbaidjan 
către pieţele europene s-a realizat pe cale ferată 
şi maritimă. 

Situaţia este similară şi în cazul expor-
turilor de gaze naturale, proiectul BTE fiind 
aşteptat pe viitor să se extindă spre est pentru a 
include Turkmenistanul şi Kazahstanul. Ambele 
ţări şi-au arătat interesul pentru proiectul euro-
pean Nabucco, dar nici o măsură concretă nu a 
fost luată până în prezent [Peyrouse, 2009].  

Astfel, se poate conclude că relaţiile din-
tre statele din Caucazul de Sud şi cele din Asia 
Centrală sunt limitate şi probabil vor continua la 
fel atâta timp cât statele din regiune nu 
împărtăşesc interese şi strategii comune. În 
plus, situaţia este agravată şi de implicarea 
marilor puteri mondiale precum China, Rusia, 
Iran şi SUA care au de asemenea abordări difer-

ite ale problemei. De aceea, şansele pentru 
cooperare sau concurenţă în regiune par a fi 
pentru moment egale, doar abilitatea elitei 
politice mondiale de a promova parteneriatul în 
locul competiţiei poate aduce relaţiile dintre 
aceste state pe drumul cel bun.  

 
China 

 
În 2011, China a înregistrat cea mai mare 

creştere a consumului de petrol şi gaze naturale 
la nivel global, fiind al doilea mare consumator 
energetic la nivel global, după SUA [BP, 2012]. 
Astfel, având o creştere continuă a consumului, 
China este în căutare de noi surse energetice şi 
rute de transportare ale hidrocarburilor.  

De aceea, chiar dacă, până în prezent, 
China n-a manifestat un interes deosebit pentru 
proiectele energetice din Caucazul de Sud, 
acesta ar putea să apară în viitorul apropiat. 
Este cunoscut faptul că Iranul, Kazahstanul şi 
Rusia exportă deja hidrocarburi către China, 
între Kazahstan şi China existând şi un oleoduct 
ce porneşte din apropierea Mării Caspice. 
Astfel, dezvoltarea proiectului submarin trans - 
caspic ar putea facilita şi exporturile de hidrocar-
buri azere către est.  

Paşi în această direcţie au fost făcuţi deja 
de China care, de-a lungul ultimilor ani, şi-a 
îmbunătăţit semnificativ relaţiile cu statele sud - 
caucaziene. În plus, China şi-a exprimat dorinţa 
asigurării stabilităţii în regiune, aceasta fiind 
necesară pentru dezvoltarea transportului ener-
getic pe axa Est - Vest. Se poate deci conclude 
că deşi încă departe de maturitate, relaţiile din-
tre Caucazul de Sud şi China vor creşte în im-
portanţă în viitorul apropiat, dată fiind prezenţa 
crescândă a Chinei în regiune, aceasta 
urmărind găsirea de noi pieţe de desfacere 
pentru produsele sale şi resurse energetice, dar 
şi de coridoare de transport către Europa.  

 
Concluzii 

 
Poziţia sa geostrategică şi bogatele 

rezerve energetice au transformat Caucazul de 
Sud dintr-o zonă necunoscută pentru Occident 
în noua “vedetă” a scenei mondiale. Interesul 
principalelor puteri ale lumii, puternic industriali-
zate şi mari consumatoare de energie, într-o eră 
în care consumul energetic creşte mai rapid 
decât descoperirea de noi resurse, a fost imedi-
at după destrămarea URSS atras de această 
regiune proaspăt independentă, fiecare încer-
când să-şi asigure un beneficiu de pe urma 
acesteia.  

Aşa cum s-a evidenţiat de-a lungul aces-
tei lucrări, Rusia are cea mai mare putere de 
decizie în ceea ce priveşte dezvoltarea proiec-
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telor în regiune, fiind capabilă să utilizeze nu nu-
mai “puterea blândă” dar şi “puterea dură” pentru 
a-şi impune poziţia. Acest actor regional poate fi 
domolit de o prezenţă mai activă a UE sau a 
SUA. UE până în prezent nu şi-a impus suficient 
de ferm poziţia în regiune pentru a evita un con-
flict cu Rusia, pe când SUA nu este atât de in-
teresată de zona caspică încât să se implice mai 
mult.  

Astfel, statele Caucazului de Sud, simţindu
-se încă sub ameninţarea Rusiei, şi fără un su-
port internaţional puternic, nu au puterea de a-şi 
soluţiona conflictele etnice şi de a-şi asigura 
pacea şi stabilitatea pe care investorii le aşteaptă 
pentru a demara proiecte energetice valoroase.  

Incertitudinea şi imprevizibilitatea care 
domină această regiune fac necunoscută direcţia 
în care aceste trei state sud - caucaziene vor 
merge, efectele unei evoluţii negative cu sig-
uranţă urmând a fi simţite la scară largă. Astfel, 
se aşteaptă ajungerea la un consens al marilor 
puteri pentru a ajuta aceste noi state să 
depăşească perioada de tranziţie de la foste re-
publici sovietice la state independente şi su-
verane. În plus, suportul lor pentru asigurarea 
stabilităţii şi securităţii regionale ar putea avea 
efecte benefice şi la nivel internaţional prin diver-
sificarea rutelor şi surselor energetice. 
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