
 

INTRODUCERE 

Apele curgătoare i-au atras dintotdeauna pe oameni, constituind poate 
cel mai important reper în localizarea aşezărilor umane. Folosirea lor ca şi cale 
de transport se realizează din cele mai vechi timpuri. Fluviul Dunărea este 
unul dintre cele mai bune exemple pentru susţinerea acestor afirmaţii. Porturile 
au reprezentat elementul principal în valorificarea acestui potenţial, fiind la fel 
de vechi ca şi navigaţia. 

Datorită resurselor pe care le oferă şi faptului că asigură un drum 
european longitudinal mai scurt, Dunărea a atras populaţia şi a canalizat 
numeroase curente migratorii de populaţie. 

Fluviul i-a fascinat pe riveranii săi de-a lungul timpului, generând 
numeroase evenimente, atât pozitive, cât şi negative (de la înfiinţarea unor 
aşezări pe malurile sale şi sursă de inspiraţie pentru poeţi şi compozitori, până 
la conflicte politice şi militare). Străbate regiuni foarte vaste, iar în sectorul 
românesc „Oricum am vedea-o, în ţara noastră, Dunărea e o făptură 
complexă, ca o fiinţă care a văzut multe şi poartă în chipul său urma tuturor 
luptelor sale” (V. Cucu, 1995). Astfel se explică interesul de care s-a bucurat 
şi pe care îl prezintă cunoaşterea acestei regiuni, a legăturilor economice ce se 
pot stabili în lungul ei, atât în ansamblu, cât şi pe sectoare. 

Această fascinaţie exercitată şi asupra mea încă din copilărie, când o 
parte a vacanţelor le-am petrecut pe malurile ei, a constituit motivaţia alegerii 
tezei de doctorat cu titlul „Porturile dunărene ale României” – studiu 
geoeconomic şi ecologie urbană”1. 

Realizarea unui asemenea studiu presupune analiza nenumăratelor 
corelaţii existente în cadrul geosistemului ştiinţelor geografice. Cercetările din 
acest domeniu, datorită caracterului analitic şi sintetic, retrospectiv şi evolutiv, 
au deosebita calitate de a putea prognoza direcţiile şi tendinţele de perspectivă. 

                                                 
1  Lucrarea a fost susţinută public în data de 14 octombrie 2004. Toate informaţiile, datele 
statistice şi denumirile sunt la nivelul anului 2004. 
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Acest fapt devine extrem de util dacă ne gândim la importanţa acestor elemente 
în viaţa societăţii omeneşti. 

De asemenea, presupune un demers pe mai multe planuri pentru a putea 
înţelege componenta statică, materială, dar mai ales pe cea funcţională, cu toate 
implicaţiile ce decurg de aici. 

Cercetarea de teren, chestionarele şi anchetele, materialele bibliografice 
şi cartografice, datele statistice şi datele tehnice au fost interpretate geografic 
pentru a putea pune în evidenţă structura, modul de organizare, populaţia, 
componentele materiale, relaţiile şi influenţele economice şi sociale pe care le 
determină aceste oraşe porturi, precum şi cele care se stabilesc între ele. 

Lucrarea îşi propune să confere o imagine unitară şi actuală asupra 
oraşelor porturi dunărene româneşti, prin prisma unei viziuni moderne şi 
sintetice de abordare, riguros ştiinţifică. S-a dorit surprinderea proceselor şi 
fenomenelor economice, sociale şi culturale care se desfăşoară în prezent aici, 
evident având ca bază evoluţia lor de până acum. Datorită specificului 
activităţilor realizate de-a lungul fluviului, s-a acordat o atenţie deosebită şi 
aspectelor legate de calitatea mediului. 

Realizarea acestei lucrări nu ar fi fost posibilă fără amabilitatea, 
competenţa, deschiderea şi uneori prietenia unor oameni care m-au ajutat 
dezinteresat şi cărora doresc să le mulţumesc şi pe această cale. 

În primul rând mulţumesc domnului prof. univ. dr. VASILE S. CUCU, 
coordonatorul acestei lucrări, pentru sprijinul acordat, atât în plan ştiinţific, cât 
şi moral şi pentru generozitatea cu care mi-a împărtăşit din experienţa domniei 
sale. Aceleaşi mulţumiri şi pentru direcţionarea spre geografia umană din 
primii ani ai studiilor universitare, precum şi pentru îndrumarea primilor paşi în 
învăţământul superior. 

De asemenea, gânduri deosebite de mulţumire se îndreaptă către 
referenţii ştiinţifici ai acestei teze de doctorat – prof. univ. dr. ION VELCEA, 
prof. univ. dr. GEORGE ERDELI şi prof. univ. dr. SILVIU NEGUŢ 

Cu această ocazie, care va rămâne cu certitudine ca un reper în viaţa 
profesională, doresc să adresez mulţumiri şi tuturor dascălilor mei, care mi-au 
insuflat pasiunea pentru geografie în general şi geografia umană în special şi 
care m-au pregătit şi format în această direcţie. 

În acelaşi timp, ţin să mulţumesc şi celor care mi-au oferit sprijin pe 
parcursul documentării de teren, dând dovadă de amabilitate şi competenţă. 

Nu în ultimul rând doresc să mulţumesc familiei mele, care pe parcursul 
elaborării acestui studiu m-a sprijinit din toate punctele de vedere, dând dovadă 
de multă înţelegere şi căldură. 
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