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STUDIILE DE GEOGRAFIE ECONOMICĂ REGIONALĂ, de mare 
actualitate şi înteres practic, au ca obiectiv prioritar cunoaşterea diferitelor funcţii 
economice existente în spaţiile neurbanizate, a caracteristicilor circuitelor economice şi 
a ocupaţiilor grupurilor umane agricole şi neagricole, în inserţie cu spaţiul geografic.  

În acest scop, pe baza unor ample cercetări de teren, a interpretării judicioase a 
literaturii de specialitate şi a hărţilor tematice s-a realizat o lucrare de certă valoare 
ştiinţifică care analizează potenţialul natural al habitatului rural, structurile fundamentale 
- demografice şi economice - ale spaţiului rural, calitatea mediului ambiant (factori  
de determinare şi tipuri de riscuri), modalităţile de amenajare şi optimizare a spaţiului 
rural în contextul strategiilor locale pentru dezvoltarea durabilă a aşezărilor rurale.  

În conformitate cu planul tematic abordat, lucrarea a fost structurată pe zece 
mari capitole însumând peste 443 de pagini text, 98 grafice şi schiţe de hărţi, 52  
de tabele şi 66 fotografii reprezentative. În final se adaugă un capitol de anexe conţinând 
evoluţia numerică a populaţiei (1912-2002), la nivel de sat, tipologia morfostructurală 
 şi energia de habitat a aşezărilor rurale, localităţile afectate de procese geomorfologice 
de versant (19742003) şi de inundaţii (1975-2003), calitatea mediului ambiant (surse de 
risc, măsuri necesare şi întreprinse) la nivel de comună, cu cei mai reprezentativi 
indicatori statistico - economici. Impresionantă este şi bibliografia selectivă, care 
cuprinde 217 titluri, în marea lor majoritate cu referire la conceptul de habitat rural,  
la metodologia de abordare a unei teme de geografie economică regională şi mai ales  
la problemele fundamentale pe care le ridică, în etapa actuală, satul românesc 
piemontan.  

În partea introductivă se precizează locul Piemontului Cândeşti în cadrul 
unităţilor piemontane dîn România, cu referiri speciale la poziţia demo-economică a 
unităţii studiate şi la interferenţele fizico şi economico-geografice.  

Lucrarea este prefaţată de un capitol special vizând aspectele teoretice  
şi metodologice ale habitatului rural, creând astfel o perspectiva de întelegere  
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şi interpretare a cercetărilor sale, avand în vedere dificultăţile determinate de abordarea 
unei astfel de teme, complexitatea şi înterdisciplinaritatea fenomenelor analizate, precum 
şi dinamica semantică a Conceptului de geografie rurală. S-a demonstrat, cu date şi fapte 
economice ale realităţii teritoriale, cum cercetările ştiinţifice de detaliu demonstrează că 
"ruralul reprezintă un spaţiu cu valenţe şi activităţi multiple (primare, secundare şi terţiare), 
în care populaţia şi mediul sunt într-o permanentă corelare". Aceiaşi concepţie se 
întâlneşte şi la R. Chapuis care încă dîn 1984 atribuia geografiei rurale un sens global, 
adică un domeniu de studiu a tot ceea ce se petrece în spaţiile neurbanizate.  

Un studiu asupra habitatului rural nu te obligă însă la o tratare exhaustivă, ci la o 
sintetizare a conţinutului esenţial al raportului dintre aşezările rurale şi teritoriu.  
Şi aceasta deoarece peisajul rural se află într-o continuă schimbare, în condiţiile în care 
parcelarea fondului funciar, daterminată de succesiunile ereditare, dar şi de nivelul 
tehnicii agricole, de calamităţile naturale ş.a. a avut drept consecinţă diminuarea 
productivităţii, depopularea satelor, migraţia către localităţile viabile sub raport 
economic, abandonarea loturilor agricole, etc.  

Remarcabile sunt, de asemenea, aprecierile asupra evoluţiei numerice  
a populaţiei distingându-se 7 etape pe baza anilor de recensământ. Se evidenţiază faptul 
ca în etapele 1977-1992 şi 1992-2002 se produce un accentuat declin demografic 
determinat de fenomenul de îmbătrânire demografică, de lipsa unei infrastructuri viabile, 
de calitatea resurselor funciare, de lipsa investiţiilor etc.  

În acelaşi context se înscriu şi criteriile de determinare a etapelor de evoluţie a 
reţelei de aşezări rurale, prioritar pe baza atestării lor documentare şi a interpretarii 
judicioase a hărţilor topografice vechi.  

În continuare, se analizează pertinent şi nivelul de dezvoltare al activităţilor 
economice specifice piemontului Cândeşti. Sunt implicate toate componentele care 
vizează premisele naturale şi socio-economice de dezvoltare a agriculturii, structura 
producţiei şi repartiţia teritorială a industriei, impactul căilor de comunicaţie asupra 
habitatului rural, resursele turistice naturale şi antropice de evaluare a ofertei turistice.  

Analiza aprofundată a principalilor factori naturali şi socio-economici au 
permis autoarei să determine: structurile fundamentale ale spaţiului rural. cu accentul 
pe criteriile tipologice în clasificarea aşezărilor umane; tipurile de risc natural  
şi tehnogen;  modalităţile de remodelare a spaţiului rural piemontan şi de integrare  
în infrastructura fînanciar-bancară.  

Deosebit de original a fost prezentat scenariul de revigorare a habitatului 
rural. prin prisma dezvoltării durabile, vizând: atragerea resurselor de forţă de muncă, 
a activităţilor agricole, refacerea şi modernizarea infrastructurilor, dezvoltarea 
serviciilor şi a centrelor de polarizare locală ş.a. toate cu scopul promovării investiţiilor 
interne şi externe.  

Circumscrierea cartografică a fenomenelor naturale şi socio-economice  
(98 grafice şi hărţi) se înscrie în coordonatele de calitate, selectate judicios, executate de 
autoare pe baza cartărilor de teren. Astfel, s-au putut efectua evaluarea resurselor 
funciare, a celor geoeconomice (redresarea industriei agro-alimentare, dezvoltarea 
sectorului terţiar prin crearea de noi poli de atracţie, etc.) şi socio-umane ( demografie  
şi sănătate publică, forţa de muncă şi protecţia socială), evaluarea sistemului  
de învăţamânt şi cultură..  
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Teza de doctorat e1aborată de Doamna Daniela DUMITRESCU constituie o 
lucrare originală, un model de mare complexitate teoretică şi pragmatică şi de interes 
deosebit pentru specialiştii din domeniul geografiei umane, dar şi pentru cei din 
domenii interdisciplinare, vizând amenajarea şi organizarea raţională a spaţiului rural. 

 Habitatul rural din Piemontul Cândeşti rămâne o pledoarie pentru bun-gust şi 
pentru ţinută academică în analiza geografică a comunităţilor rurale. 
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