
 5

CUPRINS 

 
Prefaţă  ..................................................................................................... 13 
Introducere   ..................................................................................................... 15 
CAP. I.  Rolul Dunării ca magistrală fluvială a Europei Centrale  

şi de Sud-Est. Semnificaţii  ....................................................... 17 
 
CAP. II. Istoricul cercetărilor. Consideraţii teoretico-metodologice ... 28 
 
CAP. III.  Favorabilităţi şi restrictivităţi în apariţia  

şi dezvoltarea porturilor dunărene .......................................... 35 
 3.1. Factori favorabili şi factori restrictivi  ........................................... 36 
  3.1.1. Factori fizico-geografici ................................................... 36 
  3.1.2. Factori istorici ................................................................... 39 
  3.1.3. Factori economici ............................................................. 41 
  3.1.4. Factori politici ................................................................... 42 
  3.1.5. Factori etno-culturali ........................................................ 46 
 3.2. Importanţa economică a Dunării ................................................... 48 
  3.2.1. Utilizarea potenţialului hidroenergetic ............................. 48 
  3.2.2. Utilizarea în scopuri industriale ....................................... 50 
  3.2.3. Utilizarea pentru irigaţii  .................................................. 51 
  3.2.4. Utilizarea pentru transport ............................................... 51 
  3.2.5. Utilizarea cursului Dunării în scopuri turistice  ............... 52 
  3.2.6. Alte utilizări ....................................................................... 52 
 
CAP. IV. Generaţii de oraşe şi porturi dunărene  .................................. 54 
 4.1. Atestarea documentară a oraşelor ca şi centre urbane  ................ 54 
 4.2. Mutaţii în funcţionalitatea Dunării ca arteră de transport  
               şi apariţia primelor faze portuare .................................................... 62 
  
CAP. V. Evoluţia oraşelor-porturi  ......................................................... 68 
 5.1. Perioada preindustrială .................................................................. 68 
 5.2. Perioada industrială ....................................................................... 70 
 5.3. Perioada contemporană .................................................................. 76 



 6

  5.3.1. Subperioada 1945-1989 .................................................... 76 
5.3.1.1. Influenţa Dunării asupra dezvoltării industriale  
a oraşelor porturi .................................................................. 79 

  5.3.2. Subperioada de tranziţie ................................................... 82 
 5.4. Mutaţii în tipologia funcţională  
                 a oraşelor porturi dunărene româneşti ......................................... 84 
  
CAP. VI. Traficul portuar  ........................................................................ 91 
       6.1. Scurt istoric al navigaţiei pe Dunăre  ............................................... 93 
       6.2. Traficul portuar  ................................................................................ 94 
  6.2.1. Traficul de mărfuri  ........................................................... 95 

6.2.1.1. Tendinţe actuale ale traficului de mărfuri  .............. 96 
  6.2.2. Traficul de pasageri  ....................................................... 120 
 6.3. Poziţia porturilor româneşti în relaţiile  
               cu alte porturi dunărene  ............................................................... 123 
 6.4. Principalele axe de relaţii între porturile dunărene  
               şi alte porturi .................................................................................. 129 
  6.4.1. Canalul Rhin – Main – Dunăre ....................................... 130 
  6.4.2. Canalul Dunăre – Marea Neagră  .................................. 132 

6.4.2.1. Rolul canalului Dunăre – Marea Neagră  ............. 133 
  6.4.3. Canalul Sulina  ................................................................ 136 
 6.5. Echiparea portuară a oraşelor dunărene româneşti  .................. 138 
  6.5.1. Evoluţia formelor de proprietate 
                          asupra porturilor după 1989  ............................................... 164 
  
CAP. VII. Relaţia dintre activitatea portuară şi nivelul de dezvoltare 

economică şi socială a oraşelor  .............................................. 166 
 7.1.  Echiparea şi infrastructura portuară  în dezvoltarea  
  economico-socială a oraşelor-porturi  ..................................... 172 
 7.2.  Ierarhizarea oraşelor-porturi  .................................................. 177 
  
CAP. VIII. Morfologii urbane specifice porturilor  ................................. 182       
 8.1. Relaţiile dintre populaţie, structura urbană  

şi spaţiul industrial  .................................................................. 184 
  8.1.1. Relaţia dintre evoluţia demografică  
                           şi dezvoltarea porturilor ..................................................... 184 
  8.1.2. Densitatea populaţiei  ..................................................... 185 
  8.1.3. Spaţiile verzi  ................................................................... 186 
  8.1.4. Morfostructura urbană  ................................................... 187 



 7

  8.1.5. Specificul organizării spaţiului industrial  
                          în oraşele-porturi  ................................................................ 191 
 8.2. Tipologia porturilor dunărene româneşti  ................................... 193 
   8.2.1. Tipologia porturilor dunărene româneşti  
                          după poziţia geografică ......................................................  193 
                 8.2.2. Tipologia porturilor dunărene româneşti  
                          după complexitatea funcţiilor şi a infrastructurii  ............... 194 
  8.2.3. Tipologia porturilor dunărene româneşti  
                          după volumul traficului portuar  .......................................... 195 
  8.2.43. Tipologia porturilor dunărene româneşti  
                           după capacitatea de atracţie şi direcţionare ...................... 197 
  8.2.5. Tipologia porturilor dunărene româneşti  
                          după capacitatea de depozitare  .......................................... 197 
  8.2.6. Tipologia porturilor dunărene româneşti  
                          după asocierea cu şantiere navale  ...................................... 198 
 
CAP. IX. Ecologia urbană a porturilor dunărene ................................ 206 
 9.1. Consideraţii generale  ................................................................... 206 
 9.2. Dunărea – sursă de alimentare cu apă potabilă  
               a oraşelor-porturi  .......................................................................... 209 
  9.2.1. Calitatea apei fluviului Dunărea pe teritoriul  
                          Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării  .................................... 215 
  9.2.2. Protecţia şi utilizarea durabilă a apelor  
                          fluviului Dunării  .................................................................. 216 
 9.3. Deversarea datorată activităţii portuare  ....................................  219 
 9.4. Relaţia structurilor industriale şi portuare  
               cu mediul înconjurător  ................................................................. 220 
 9.5. Surse de impurificare spontane  ................................................... 228 
 9.6. Canalul Bâstroe – un dezastru ecologic  ..................................... 232 
 9.7. Vulnerabilitatea traficului fluvial faţă de fluctuaţiile de nivel  .. 233 
 9.8. Tipuri de peisaj generate de activităţile portuare  
               şi imaginea oraşelor-porturi  ......................................................... 236 
  
CAP. X. Tendinţe de evoluţie a oraşelor-porturi dunărene  .............. 242 
 10.1. Impactul restructurării industriei în perioada de tranziţie 
  asupra oraşelor porturi dunărene româneşti .......................... 243 
 10.2. Zonele libere portuare şi influenţa lor  
               în evoluţia oraşelor dunărene  ....................................................... 248 
  10.2.1. Istoricul zonelor şi porturilor libere din România  ....... 250 
  10.2.2. Situaţia actuală a zonelor libere  .................................. 251 



 8

 10.3. Poziţia geostrategică a unor porturi dunărene româneşti  ....... 261 
  
 10.4. Porturile dunărene în strategia amenajării  
  teritoriului naţional. Programe de dezvoltare ......................... 266 
  10.4.1 Cooperare transfrontalieră şi euroregiuni .................... 275 
 10.5. Turismul – alternativă prioritară în procesul  
  de restructurare a oraşelor porturi dunărene româneşti ........ 277 
Concluzii   ................................................................................................... 285 
Abstract   ................................................................................................... 292 
Bibliografie  .................................................................................................. 299 
Lista figurilor  ............................................................................................... 309 
Lista tabelelor  .............................................................................................. 312 
Lista fotografiilor ......................................................................................... 313 
Anexe   .............................................................................................. 315 

Anexa nr. 1. Traficul portuar pe grupe de mărfuri ............................ 317 
Anexa nr. 2. Destinaţia mărfurilor din traficul portuar ..................... 318 
Anexa nr. 3. Evoluţia şi structura traficului de mărfuri  

pe Canalul Dunăre – Marea  Neagră (1991-2003) ....... 319 
Anexa nr. 4. Transportul fluvial pe Dunăre – circulaţia  

şi parcursul mărfurilor pe tipuri de trafic,  
direcţii şi state (1998)  ................................................... 320 

Anexa nr. 5. Circulaţia şi parcursul mărfurilor pe ţări  
în traficul internaţional şi de tranzit pe Dunăre (1998)  321 

Anexa nr. 6. Localităţi în care s-au înregistrat depăşiri  
ale concentraţiei maxime admisibile ............................. 322 


