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PREFAŢĂ 

 

 

 

 „Diferenţieri ale comportamentului uman în Subcarpaţii Ialomiţei”  

reprezintă o temă de studiu interesantă, deosebit de complexă care, în încercarea de 

a schiţa o imagine cât mai completă a comportamentului uman în sectorul 

ialomiţean al Subcarpaţilor, apelează la o abordare interdisciplinară, contribuind nu 

doar la clarificarea numeroaselor aspecte de geografie specifice spațiului analizat, 

dar aduce și o serie de elemente de noutate, elemente de contribuție personală.  

Elaborarea tezei de doctorat a presupus o muncă imensă de documentare şi 

informare, de selecţionare şi de interpretare a materialului adunat, rezultând în final 

o lucrare coerentă, sintetică, echilibrată din punctul de vedere al analizei şi 

interpretării, clară şi convingătoare, iar conținutul științific, cunoașterea în amănunt 

a realității teritoriale, caracterul interdisciplinar îi sporesc autenticitatea și îi 

potențează aria de adresabilitate științifică și latura aplicativă. 

Analiza detaliată a aspectelor demografice şi economice, suprapusă pe ceea 

ce percep, gândesc şi îşi doresc oamenii locului (surprinse prin aplicarea 

chestionarului) a condus la identificarea unor realităţi diferite faţă de percepţia 

generală a celor din afara zonei studiate şi a permis gruparea populaţiei în patru 

tipare comportamentale ce au la bază condiţionări şi influenţe de ordin geografic, 

social, cultural, psihologic, economic şi politico-administrativ.  

Structurată pe unsprezece capitole, lucrarea este  construită ca un demers 

teoretic și practic care își propune să surprindă, printr-o analiză comparativă a 

tipologiilor umane, diferenţierile comportamentale ale populaţiei din Subcarpaţii 

Ialomiţei - cu o „geografie” deosebit de complexă datorită poziției geografice, pe 

care autoarea a investigat-o cu spirit analitic, vocaţie pentru descoperirea aspectelor 

mai puţin „vizibile”.  

Etapele parcurse în elaborarea lucrării se axează pe definirea obiectivelor 

strategice, a obiectivelor operaţionale şi crearea structurii tezei, stabilirea 

metodologiei de lucru, realizarea analizelor, interpretarea rezultatelor şi validarea 

ipotezelor de lucru în contextul rezultatelor obţinute. Pentru atingerea obiectivelor 

propuse doctoranda a apelat la o gamă largă de metode şi tehnici, pe care le-a 

aplicat selectiv, în funcţie de problematica abordată şi informaţiile obţinute, un 
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accent deosebit s-a pus pe cercetarea pe teren – principala cale de cunoaștere 

amănunțită a realităților din spaţiul analizat, de obținere a informațiilor necesare 

pentru abordarea temei la cel mai înalt nivel. Este prezentată, de asemenea, 

structura eşantionului constituit din 1.300 de subiecţi, modul de alcătuire a acestuia 

pe baza reprezentativităţii, precum şi chestionarul aplicat, care a cuprins 20 de 

întrebări. 

  Motivaţia temei de cercetare a fost dată de faptul că orice abordare științifică 

de natură geografică trebuie să dețină capacitatea de a sintetiza și diagnostica 

teritoriul, astfel încât rezultatul final să se concretizeze în produse utilizabile în 

cadrul strategiilor de amenajare teritorială, de dezvoltare şi promovare a valorilor 

prezente, de a oferi un suport real pentru proiectele viitoare, destinate dezvoltării şi 

diversificării activităţilor, rezolvării problemelor sociale din ce în ce mai 

numeroase. 

Prima parte a lucrării debutează cu prezentarea generală a Subcarpaţilor 

Ialomiţei prin prisma poziţiei şi localizării din perspectivă geografică, 

administrativă şi demo-economică, avându-se în vedere toate elementele de 

identificare care definesc zona, de la coordonatele matematice, relief şi aşezări 

(peisaj geografic) până la reperele demografice, economice, de accesibilitate şi căi 

de comunicaţie, aşezările umane, grupate în 5 oraşe şi 34 de comune. 

Accentul cade pe analiza componentelor naturale ale spațiului care, prin 

caracteristicile lor metrice și topologice, influențează în mod direct funcționalitatea 

și structuralitatea spațiului și își pun amprenta asupra comunităților umane, a 

modului de structurare a intravilanului, asupra specificului activităților economice, 

mediul fiind primul mare transformator care acţionează asupra fondului ereditar, un 

factor de socializare ce dă semnificaţie socială comportamentelor fiecăruia, 

generează valori şi criterii apreciative care devin factori principali ai orientării şi 

dezvoltării individului.  

Analiza continuă cu prezentarea componentelor demografice, sociale, 

culturale şi economice, care pot influenţa atitudinile şi comportamentul populaţiei 

locale, contribuie direct la definirea calităţii vieţii şi, astfel, la atractivitatea sau 

repulsivitatea anumitor areale din spaţiul studiat. Populația reprezintă o 

componentă esențială a spațiului, un factor de presiune asupra elementelor 

mediului înconjurător pe care le modelează și transformă, iar cunoaşterea întregii 

palete de aspecte demografice facilitează înţelegerea anumitor tipuri de 

comportament. S-a realizat analiza aşezărilor umane din Subcarpaţii Ialomiţei prin 

prisma caracteristicilor spaţiale şi a tipologiei acestora - în scopul identificării unor 

posibile legături între caracteristicile aşezărilor şi delimitarea tipurilor de 

comportament şi au fost abordate caracteristicile şi indicatorii locuirii, ce oferă 

informaţii asupra calităţii vieţii.  
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 Nivelul de dezvoltare economică, alături de calitatea şi diversitatea dotărilor 

socio-culturale şi tehnico-edilitare imprimă, de asemenea, anumite caracteristici 

comportamentale în funcţie de gradul de satisfacţie al populaţiei. În explicarea 

fenomenelor accentul cade pe principiul cauzalității, autoarea reuşind să sesizeze şi 

să analizeze nu numai interdependenţele directe ci şi pe cele mijlocite, nu numai pe 

cele de la cauză la efect ci şi pe cele pe care efectele le au asupra propriilor cauze 

A doua parte a lucrării se axează pe inventarierea, analiza şi interpretarea 

datelor obţinute pe baza chestionarelor, urmărind practic problemele de 

comportament, identificând elementele de favorabilitate pentru evoluţia social-

economică a zonei şi aşezărilor omeneşti. Atuurile zonei şi rolul acestora în 

stabilizarea populaţiei au fost identificate prin intermediul întrebărilor care au 

individualizat avantajele de habitat la nivel de localitate, oportunităţile zonei - ce se 

constituie în condiţii de favorabilitate prin prisma resurselor şi componentelor 

naturale - şi au permis aprecierea continuităţii sau discontinuităţii activităţilor 

economice tradiţionale, cele mai eficiente variante de dezvoltare fiind considerate 

agricultura - cu condiţii foarte bune de implementare şi producţie, urmată de 

activităţile din sectorul secundar. 

Interesantă este modalitatea de evaluare a calității vieții care a fost surprinsă 

prin aprecierea nivelului de satisfacţie a populaţiei faţă de locuinţă (coroborat cu 

percepţia asupra condiţiilor de viaţă), faţă de aspectele sociale şi de mediul politic 

local reflectat de calitatea serviciilor publice şi asupra statutului economic.  

Capitolul Diferenţele atitudinale şi de comportament oferă o imagine 

sugestivă (axată pe interpretarea rezultatelor chestionarelor) asupra percepţiei pe 

care o au locuitorii depre sine şi valorile societăţii contemporane, direcţiile de 

dezvoltare personală pe care le întrevăd şi viziunea asupra pespectivei personale, 

valorile personale, precum şi nivelul de mulţumire personală. Au fost surprinse 

dimensiunile şi legăturile care coordonează dinamica acestor procese şi fenomenele  

de natură psihologică, culturală, economică, istorică şi politică, conturându-se o 

abordare geografică, o încercare de spaţializare a distribuţiei teritoriale a 

componentelor psiho-sociale analizate. 

  Ultimul capitol, Comportamentul uman în relaţie cu spaţiul - tipologia 

diferenţierilor de comportament, încearcă să sublinieze raportul dintre 

comportamentul uman şi spaţiul geografic, sintetizează rezultatele şi identifică 

anumite tipare comportamentale ca reacţie la specificul mediului înconjurător: 

comportamentul conservator - cu respect pentru valorile tradiţionale spirituale, 

familiale şi culturale, care este predominat, urmat de comportamentul dedicat 

muncii - motivat puternic de valorile materiale, iar pe ultimul loc situează 

comportamentul postmodernist – motivat evident de nou, creativitate, deschidere. 

S-a remarcat faptul că nu există un comportament predominant negativist în nicio 
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unitate administrativ-teritorială. Toate acestea demonstrează complexitatea 

comportamentului uman, schimbarea şi adaptarea acestuia la diferiţi stimuli ai 

mediului înconjurător. Relația pe care individul o stabilește cu spațiul construit și 

social părăsește domeniul considerațiilor pur teoretice, prin ancorarea acestora la 

mediul concret al spaţiului rural şi urban din Subcarpaţii Ialomiţei, văzut ca un 

sistem complex. Omul este, deci, imprevizibil în comportament, adaptabilitatea 

reprezentând cel mai mare atu în generarea unui climat favorabil, în care starea de 

mulţumire să fie reală.  

„Diferenţieri ale comportamentului uman în Subcarpaţii Ialomiţei”  - 

elaborată ca teză de doctorat de doamna Baltălungă Monica Carmen se impune nu 

doar prin valențele sale științifice ci și prin atributele utilității practice, fiind dovada 

faptului că cercetarea interdisciplinară ridică numeroase probleme inedite, oferind 

posibilitatea producerii de noi cunoştinţe, prin care autoarea și-a dovedit 

competența de om de analiză, dar și de sinteză. Cu un asemenea subiect şi metodica 

specifică de abordare autoarea deschide un capitol nou în geografia umană 

românească, lucrarea constituind un model dar şi un ghid metodologic pentru cei 

interesaţi de acest gen de teme.  

Demersul științific este clar exprimat, inserția metodelor de analiză este 

făcută pe un pat germinativ de informații, date și atribute ale stării spațiului 

analizat, iar ilustraţia grafică şi cartografică deosebit de bogată facilitează 

înţelegerea textului şi percepţia spaţială a realităţii, pentru care felicităm  autoarea. 
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