
 

PREFAŢĂ 

Lucrarea de faţă are o deosebită semnificaţie în studiile de Geografie Umană şi 
Economică Regională. Fluviul Dunarea, componentă majoră a spaţiului românesc, cu 
deosebite semnificaţii istorice, economice, sociale şi politice, este o temă de deosebită 
actualitate, pornind de la faptul ca reprezintă o axă importantă de transport a Europei, 
al cărei rol s-a amplificat considerabil în contextul geopolitic şi economic european 
contemporan.  

Pe baza unor ample cercetari de teren, a interpretării judicioase a literaturii de 
specialitate, autorul a realizat o lucrare de certă valoare ştiinţifică, care metodologic 
cuprinde toate obiective1e cercetării ştiintifice, de la poziţia geografică, semnificaţii1e 
istorice, politice, economice, geopolitice, până la relaţiile cu zona de influenţă, 
restructurarea actuală şi perspectivele de evoluţie.  

Lucrarea este structurată pe 10 mari capitole, însumând 314 pagini de text, 78 
de figuri, 18 tabele şi 50 de fotografii reprezentative. În final se adaugă un capitol de 6 
anexe inedite. Impresionantă este şi bibliografia selectivă, care cuprinde 184 de titluri .  

S-au realizat analize ale traficului fluvial, ale poziţiei în raport cu alte porturi 
dunărene, aspecte ale calităţii mediului, tipologii şi ierarhizari multicriteriale, relaţii 
economice şi sociale care se stabi1esc între acestea, morfologii urbane specifice, etc., 
ceea ce-i conferă deplină originalitate. În practica elaborării lucrării se confirmă faptul 
ca amploarea problematicii abordate depăşeşte enunţul titlului, aceste elemente 
regăsindu-se pe parcursul mai multor capitole.  

Încă din primele capitole autorul atestă cu argumente ştiinţifice incontestabile 
rolul Dunării în peisajul României, atât sub aspect fizico-geografic, cât şi istoric, 
geopolitic şi economic. Se argumentează rolul Dunării de component fundamental, 
alături de Carpaţi şi Marea Neagră, al unităţii pamântului românesc.  

Sunt expresiv ilustrate aspecte majore ale rolului Dunării ca axă a structurilor 
etnice şi lingvistice, poziţia Dunării ca axă integratoare a fondului etnic românesc.  

Poziţia economică a Dunării rezultă convingător din prezentarea funcţiei de 
navigaţie şi mai ales din comparaţiile dintre diferitele sectoare ale acesteia.  

Pe un fond istorico-geografic pe deplin documentat, autorul evidenţiază 
favorabilităţile geoistorice care au determinat apariţia şi dezvoltarea oraşelor în spaţiul 
românesc şi respectiv specializarea unora ca porturi. Este o analiză temeinică a 
favorabilităţilor şi restrictivităţilor fizico-geografice, istorice, economice şi politice sau 
etno-culturale, din care rezultă concluzia: "Dunărea - element polarizator al statului 
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românesc". De apreciat în acest sens argumentele aduse de autor din surse istorice de 
valoare incontestabilă. Această detaliere dă unitate funcţională Dunării şi Mării Negre 
ca placă turnantă a relaţiilor spaţiului românesc cu statele din sud-vestul Asiei. 

Apariţia oraşelor este larg prezentată prin prisma funcţionalităţii spaţiului 
dunărean propriu-zis şi predunărean. Este prioritară funcţia agricolă a spaţiului 
Câmpiei Române, funcţiile piscicole sau de transport rutier ori feroviar. 

Se atestă astfel succesiunea generaţiilor de oraşe, de la formaţiunile antice . 
până la cele 18 oraşe porturi contemporane. Prezentând rolul Dunării autorul inserează 
o suită de fortificaţii încă din timpul romanilor şi mai ales perioada bizantină, care 
atestă cu prisosinţă anterioritatea autohtonă românească în spaţiul dunărean şi pontic. 
Apreciem în mod deosebit competenţa şi profunzimea analizei geografice a evolutiei 
oraşelor porturi.  

În afara consideraţiilor geoistorice, reţinem îndeosebi consideraţiile specifice 
epocii contemporane şi mai ales subperioadei de tranziţie. Asemenea consideraţii 
oferă posibilitatea autorului de a desprinde mutaţiile de fond în tipologia funcţională a 
oraşelor porturi dunărene româneşti.  

O tratare de fond, reprezentată expresiv prin tabele, grafice, diagrame, o 
constituie capitolul legat de traficul portuar. Pe fondul unui declin general al 
transporturilor fluviale în perioada contemporană, este bine reprezentată poziţia şi 
semnificaţia Canalului Dunăre - Marea Neagră.  

O contribuţie originală, de distinctă competenţă, este prezentarea poziţiei 
porturilor româneşti în relaţiile cu alte porturi dunărene, poziţia lor sub aspectul 
echipării portuare şi, nu mai puţin relevantă, relaţia dintre activitatea portuară şi 
nivelul de dezvoltare economică şi socială a oraşelor.  

Pe baza unor astfel de analize de detaliu, se realizează consemnări edificatoare 
asupra morfostructurilor urbane şi îndeosebi asupra tipologiei porturilor dunărene 
romaneşti. Este o abordare originală care poate fi inc1usă ca o contribuţie a autorului 
la întregirea metodologiei geografice în studiul tipurilor de oraşe porturi.  

Apreciem eforturile autorului de a prezenta o suită de probleme actuale, de mare 
semnificaţie în practica modelării urbane în condiţiile economiei de piaţă. Am în 
vedere, în principal, aspectele restructurării industriei în perioada de tranziţie asupra 
oraşelor porturi, analiza porturilor în strategia amenajării teritoriului naţional şi în mod 
deosebit sugestiile privind alternativele de prioritate în procesul de restructurare a 
oraşelor.  

Teza de doctorat elaborată de domnul lector universitar ADRlAN - AUREL 
BALTĂLUNGĂ, constituie o lucrare originală, de mare complexitate teoretică şi 
practică şi de interes deosebit pentru specialiştii din domeniul Geografiei umane şi 
economice, dar şi pentru cei din domenii interdisciplinare.  
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