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INTRODUCERE

Regiunile de dealuri ºi de podiºuri constituie cea mai întinsã treaptã
geograficã pe teritoriul României. Prin poziþie, ele învãluie Carpaþii fãcând
totodatã trecerea la unitãþile de câmpie. Aceastã situaþie impune o
caracteristicã fundamentalã a lor, aceea de arie de interferenþã naturalã ºi
social-economicã prin care se asigurã unitatea ºi complexitatea spaþiului
geografic românesc.
Analiza lor, chiar generalã, relevã însã ºi alte aspecte care le definesc
personalitatea ºi locul în structura sistemului geografic. Unele dintre acestea
constituie unitãþi foarte vechi, ce au suferit o evoluþie mult mai complexã decât
Carpaþii, care au dat materiale bazinelor marine mai noi, vecine, dar care la
rândul lor, au suferit influenþele proceselor tectonice ce au avut loc în cadrul
acestora. Evoluþia le-a determinat o structurã complexã cu un fundament
precambrian-paleozoic ºi o masã sedimentarã groasã rezultatã din mai multe
cicluri de acumulare. Ceea ce apare la suprafaþã frecvent sunt roci din neozoic,
dar cu predominarea celor pliocen – cuaternare, formaþiuni cuprinse în
structuri geologice variate, de unde ºi o anume reflectare în relief. Dacã evoluþia
este de duratã, relieful pe care-l observãm este mult mai recent. Cu unele
excepþii, în majoritatea situaþiilor el aparþine pliocenului superior ºi
cuternarului. În cele mai multe situaþii realizarea lui s-a fãcut în strânsã
legãturã cu evoluþia lanþului carpatic ce se întregea ºi înãlþa în acelaºi timp.
Au suferit ridicãri uºoare ca reflex al celor din Carpaþi, pe ele ºi-au prelungit
cursurile ºuvoaiele de apã carpatice ce-au tãiat vãi sau au acumulat piemonturi,
aici unele formaþiunii au suferit ondulãri sau chiar cutãri impuse de procesele
tectonice din Carpaþi. Aceste unitãþi se desfãºoarã aproape de la nivelul mãrii
ºi pânã la peste 1000 m de unde varietatea condiþiilor hipsometrice, în funcþie
de care eroziunea apelor a secþionat culoare de vale largi sau înguste, a sculptat
depresiuni, a pus în evidenþã contacte petrografice ºi structurale, a creat culmi
rotunjite, ascuþite, simetrice sau asimetrice, a impus o mare varietate de versaþi
ca formã ºi înclinare. Cei aproape 1000 m de desfãºurare pe verticalã , dar ºi
poziþia acestor unitãþi în raport cu Carpaþii au determinat condiþii climatice
multiple reflectate atât în dispunerea etajatã a elementelor biopedoclimatice,
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cât ºi în variaþiile locale ale acestora, situaþii ce au definit o multitudine de
peisaje naturale.
Dealurile ºi podiºurile României, prin condiþiile naturale extrem de
favorabile vieþii, au constituit ºi reprezintã aria cu cea mai largã dezvoltare a
aºezãrilor omeneºti, cu numãrul cel mai mare de locuitori. Poziþia lor între
Carpaþi ºi câmpie, faptul cã sunt strãbãtute de culoare de vale largi ce leagã
cele trei unitãþi au asigurat complexitatea raporturilor economice dintre
locuitorii acestora.
În cadrul dealurilor ºi podiºurilor sunt resurse importante de subsol de
care sunt legate multe ramuri industriale, unele cu rol esenþial în economia
naþionalã (gazele naturale, petrolul, lignitul etc.), se practicã o agriculturã
variatã, s-au dezvoltat de timpuriu o serie de activitãþi economice ce-au
determinat nu numai forþa de muncã calificatã, dar ºi anumite specializãri,
existã un bogat fond de rezerve turistice ce asigurã, dar mai ales va determina
afirmarea unei economii prospere cu acest specific.
Iatã câteva din atributele care au stat la baza unei intense activitãþi de
cercetare geograficã concretizatã într-un numãr foarte mare de articole, studii,
monografii, cãrþi etc. Dacã în perioada interbelicã s-au realizat câteva orientãri
mai ales în cercetarea reliefului ºi a unor aºezãri, ulterior studierea diferitelor
unitãþi luate ca obiect al unei teze de doctorat a fãcut posibilã nu numai
amplificarea numãrului de lucrãri, dar mai ales diversificarea problemelor ºi
domeniilor de studiu. Un rol aparte l-au avut colectivele de cercetãtori-geografi
ºi cadre didactice de la universitãþile din Bucureºti, Iaºi, Cluj-Napoca ºi din
Institutul Geografic. În cadrul acestora, în afara tezelor de doctorat, s-au
realizat studii geografice complexe cu caracter regional, lucrãri de amãnunt
asupra unor componente geografice, reprezentãri cartografice concretizate
în atlase etc.
Ca urmare, în prezent, existã un fond informaþional bogat ºi divers ce-a
stat la baza scrierii unor sinteze geografice ºi la nivelul marilor unitãþi de
dealuri ºi podiº. Ele conþin o multitudine de informaþii ºi probleme ce privesc
toate componentele sistemului geografic. Iatã unul din motivele care fac ca
scrierea unui astfel de curs sã devinã destul de dificilã. Realizarea lui însã
este necesarã din alte considerente. Acestea trebuie sã reprezinte, mai întâi,
un summum de probleme ce definesc structura geograficã a fiecãrei unitãþi, în
care sã se regãseascã, pe lângã trãsãturile de bazã ºi corelaþiile ce se stabilesc
între componente ºi elemente. În al doilea rând, aici trebuiesc relevate opiniile
mai importante ce s-au impus în anumite probleme, ca ºi ideile controversate
sau neilucidate. În sfârºit, redarea lor trebuie sã se facã þinând seama de cei
cãrora li se adreseazã.
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Deci, cursul trebuie sã reprezinte atât o bazã de ºcolire, de calificare,
dar ºi una de deschidere pentru cercetarea geograficã. În acest sens s-a cãutat
a fi realizatã aceastã lucrare, care se adreseazã în principal studenþilorgeografi, dar ºi profesorilor ºi tuturor celor interesaþi sã cunoascã realitãþile
geografice ale României. Ea a fost conceputã în douã volume (Podiºurile ºi
dealurile  volumul 3; Subcarpaþii  volumul 4) întrucât, pe de o parte, volumul
informaþional este deosebit de bogat iar pe de alta, datoritã faptului cã între
Subcarpaþi ºi celelalte unitãþi de dealuri ºi podiºuri sunt deosebiri importante
de alcãtuire, structurã, genezã, evoluþie, interferenþã între factorii naturali ºi
presiunea antropicã, care se rãsfrâng direct în peisaje specifice. La bazã a
stat o lucrare mai veche care a fost actualizatã ºi completatã cu idei noi.
Prof. univ. dr. Mihai IELENICZ
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Dealurile ºi podiºurile din cuprinsul þãrii noastre se desfãºoarã pe circa
100.000 km2, ceea ce reprezintã 42% din suprafaþa acesteia.
În literatura de specialitate se folosesc noþiuni diferite pentru denumirea
acestora („dealuri”, „podiºuri”, „platforme”, „coline”, „piemont”, „depresiune”
etc.). S-au impus, treptat cele de „dealuri” ºi de „podiºuri” care, de altfel,
sintetizeazã cel mai bine sensul corect al mediilor geografice ale acestor unitãþi.
Celelalte reflectã situaþii particulare impuse de o anumitã desfãºurare ºi
fizionomie a principalelor forme de relief (coline, gruiuri), de structurã, genezã
ºi evoluþie (piemont) sau de poziþionare geograficã în raport cu unitãþile vecine
(depresiune).
Prin poziþia geograficã cea mai mare parte a lor (74%) se aflã la exteriorul
arcului carpatic, pe când la interior se gãsesc doar dealurile din Transilvania.
Cele din exterior alcãtuiesc, în cadrul edificiului reliefului României, o treaptã
între munþi ºi câmpie. Aceste aspecte se rãsfrâng în caracteristicile celorlalte
componente ale cadrului natural, în unele având rol preponderent (climã,
vegetaþie, soluri).
Contactul cu unitãþile de relief limitrofe se realizeazã diferit. Faþã de
câmpie trecerea, în cele mai multe cazuri, se face lin, situaþie determinatã, pe
de o parte, de faptul cã aici se terminã acumulãrile psefito-psmatice
romanian-cuaternare, iar pe de altã parte datoritã ridicãrilor neotectonice care
în aceste locuri sunt mai slabe în raport cu sectoarele interne ale regiunii
colinare. În alte cazuri, eroziunea fluviatilã ºi lacustrã din pleistocen (îndeosebi
în prima parte a acestuia) sau neotectonica caracterizatã prin ridicare în dealuri
ºi coborâre în câmpie (Dealurile de Vest, Subcarpaþii Curburii, Podiºul
Dobrogei) au impus contacte nete exprimate prin diferenþe de nivel de ordinul
a zeci de metri, versanþi cu pantã accentuatã, deosebiri structurale, litologice ºi
de utilizare a terenurilor etc.
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Între munþi ºi dealuri, în cele mai multe cazuri, existã depresiuni de contact
sau structurale, trecerea între peisajele caracteristice celor douã tipuri de unitãþi
fiind evidentã. Doar în Dealurile de Vest, Dealurile Nãsãudului ºi Muscele
etc. acestea vin în contact direct cu muntele, însã deosebirile în fizionomia
celor douã unitãþi sunt evidente încât limita se poate trasa lesnicios.
Sub raport structural, la fiecare unitate deluroasã sau de podiº se poate
separa un fundament vechi, nivelat ºi fracturat în blocuri cu dimensiuni ºi poziþie
verticalã deosebite, iar pe de altã parte o suprastructurã sedimentarã nouã dar
de vârstã ºi cu grosimi diferite. Fundamentul aparþine unor unitãþi de platformã
precambriene în Moldova, Dobrogea Centralã ºi de Sud, Podiºul Getic ºi la
unitãþile de orogen carpatic pentru Dealurile din Transilvania, Subcarpaþi,
Podiºul Mehedinþi, Dealurile de Vest ºi de orogen hercinic în Dobrogea de
Nord. Miºcãrile din neozoic au impus o dispoziþie diferitã a stratelor de acoperire
 cutatã în Subcarpaþi, cutatã sau boltitã în Transilvania, monoclinalã în
Moldova ºi Dealurile de Vest, tabularã în Dobrogea.
În alcãtuirea fundamentului precumpãnesc rocile metamorfozate la care
se adaugã eruptivul vechi, frecvent granitic. Suprastructura sedimentarã este
formatã din douã compartimente. Cel din bazã are în componenþã roci
precumpãnitor paleozoice ºi mezozoice ºi prezintã o desfãºurare discontinuã
datoritã eroziunii din fazele de exondare. Peste acestea, urmeazã un sedimentar
neozoic (alternanþe de gresii, marne, argile, calcare pentru miocen ºi argile,
nisipuri, pietriºuri, tufuri pentru pliocen) terminat la suprafaþã cu depozite
nisipo-argiloase ºi leossoide cu grosimi diferite. Desfãºurarea seriilor
sedimentare neozoice evidenþiazã o anumitã ritmicitate ce este frecvent corelatã
cu cicluri de nivelare ale reliefului din regiunile limitrofe mai înalte.
Hipsometric, dealurile ºi podiºurile cuprind cea mai mare parte a
intervalului de 200  800 metri. În unele regiuni, ele coboarã sub aceste valori
(Dobrogea, Dealurile de Vest, sudul Podiºului Moldovei) sau le depãºesc
(Subcarpaþii). Circa 73% din spaþiul deluros ºi de podiº se încadreazã în
intervalul de 200  500 m, 23% – celui cu înãlþimi de 500  800 m ºi numai
4% valorilor extreme (predominã cele sub 200 m).
Reþeaua hidrograficã, formatã treptat din miocenul mijlociu ºi pânã în
prezent, a creat un sistem de generaþii de vãi în care energia de relief majorã
oscileazã între 100 ºi 300 m. Sunt situaþii locale (în Subcarpaþi) determinate
de neotectonicã în care aceasta depãºeºte 300 m. Generaþiile de vãi holocene
au realizat o energie de relief frecvent cu valori între 30 ºi 50 m. În regiunile de
dealuri, cu altitudine mai mare de 350 m, fragmentarea datã de cãtre reþeaua
de vãi ajunge la 3,5 km/km2 (fragmentarea majorã este de 1,5  2 km/km2, iar
în cele cu înãlþimi mai mici ºi pe podurile interfluviale largi (în podiºuri) ea
oscileazã între 0,5 ºi 1,5 km/km2 (valori mai mari pe versanþii povârniþi).
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În strânsã legãturã cu alcãtuirea petrograficã ºi structuralã ºi cu
fragmentarea sunt valorile de declivitate care comportã o anumitã distribuþie
teritorialã: sub 10° pe platourile structurale, coamele dealurilor, podurile de
terasã, în lunci ºi vetrele depresiunilor, între 10° ºi 15° în sectorul inferior al
versanþilor cu fragmentare redusã, dar cu acumulãri deluvio-coluvio-proluviale;
peste 40° în sectoarele locale de povârniº, frunþi cuestice, abrupturi litologice
ºi râpe de desprindere; pentru cea mai mare parte a versanþilor, declivitatea
deºi variazã local de la 5° – 10° pânã la peste 30° ea comportã pe ansamblu
valori medii de 15° – 25°.
Caracteristicile reliefului sunt rezultatul evoluþiei pliocen-cuaternare.
Deºi aceasta se înscrie în tiparul general al evoluþiei reliefului, fiecare unitate
a avut anumite particularitãþi genetice care se rãsfrâng în numãrul diferit al
treptelor rezultate, cât ºi în fizionomia lor.
Existã pe ansamblu 2  3 nivele de eroziune (pliocen-pleistocen inferior)
ºi 3  8 terase cuaternare în Subcarpaþi, Podiºul Moldovei ºi Dealurile
Transilvaniei, un nivel de eroziune ºi 2  5 terase în Podiºul Getic ºi Dealurile
de Vest, 1  2 nivele de glacis (pediment) ºi 1  2 terase în Dobrogea.
Pe fondul general al unor miºcãri neotectonice pozitive, care au cuprins
întregul spaþiu deluros, au existat ºi sectoare în care ridicãrile au fost mai intense
sau unde s-au manifestat coborâri. Ca urmare, în prima situaþie, numãrul
teraselor a crescut cu 2  4 trepte (Subcarpaþi), ele înregistrând ºi o desfãºurare
divergentã, pe când în ariile subsidente dispar în nivelul general al luncilor sau
al depresiunilor.
Diversitatea petrograficã, de declivitate ºi defriºarea (în ultimele trei
secole) a peste jumãtate din suprafaþa împãduritã au favorizat o dinamicã de
versant ºi de albie extrem de activã. Mari suprafeþe din versanþii dealurilor
sunt afectate de alunecãri de teren (Dealurile Transilvaniei, Subcarpaþii, Podiºul
Moldovei), torenþi ºi ºiroire care determinã cele mai însemnate degradãri de
teren. În luncile vãilor s-au acumulat cantitãþi importante de materiale aduse
de pe versanþi, ele determinând o supraaluvionare a bazei vãilor, aici albiile
minore având lãþimi restrânse (adesea la râurile autohtone sunt reduse la un
canal de 1,5  2 m lãþime). Lateral, luncile se continuã prin glacisuri
coluvio-proluviale pe care se desfãºoarã suprafeþe cu aºezãri ºi culturi.
Desfãºurarea pe verticalã a spaþiului deluros ºi de podiº, de la sub 200 m
ºi pânã la peste 900 m, a impus caracteristici climatice ce fac trecerea de la
situaþiile întâlnite în regiunile de câmpie la cele specifice munþilor joºi. Astfel,
se constatã scãderi (odatã cu creºterea altitudinii) ale valorilor radiaþiei solare
(125  130 kcal/cm2/an în regiunile joase; 110 – 115 kcal/cm2/an în cele mai
înalte), ale duratei de strãlucire a Soarelui (2 300 ore faþã de 1 800 ore), de
temperaturã (medii anuale de 11° C în Dobrogea ºi 6 ... 7°C în Subcarpaþi; în
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ianuarie 0,5....1° C în Dobrogea, – 5° C în Subcarapþi; în iulie 23° C în Dobrogea
ºi 16 ... 18° C pe dealurile înalte), ale numãrului zilelor tropicale (de la 220 la
150), ale numãrului de zile senine (de la 70  80 la 40), ale mãrimii deficitului
de umiditate (300 mm în Dobrogea ºi 0 mm la altitudinea de 500  600 m). În
acelaºi sens însã cresc: numãrul de zile cu îngheþ (90  100 în regiunile joase
ºi 140  150 pe dealurile înalte), cantitatea medie de precipitaþii (de la 400 –
500 mm la 700 – 800 mm ce cad pe parcursul a 80 – 140 zile, majoritatea în
intervalul martie – august), numãrul de zile cu ninsoare (de la 20  25 la peste
60) ºi cu strat de zãpadã (de la 25 la 80) etc.
Poziþia geograficã diferitã a unitãþilor deluroase, în raport cu direcþiile
predominante ale maselor de aer ºi cu desfãºurarea arcului carpatic, impune
deosebiri regionale care definesc un continentalism accentuat în est ºi sud-est
(cea mai mare parte a Podiºului Moldovei, Podiºului Dobrogei), un climat
moderat în vest (Dealurile de Vest, Dealurile Transilvaniei), unele influenþate
submediteraneene (Podiºul Mehedinþi, Podiºul Strehaiei) ºi baltice (Podiºul
Sucevei). Configuraþia generalã a reliefului faciliteazã diferenþieri topoclimatice
marcate îndeosebi la nivelul interfluviilor ºi culoarelor de vale, ale versanþilor
orientaþi spre nord, nord-vest (fronturile cuestice din Podiºul Moldovei), în
raport cu cei cu desfãºurare spre est ºi sud (Depresiunea Huºi, Subcarpaþii
Curburii). Legat de circulaþia descendentã a maselor de aer în unele sectoare
din Subcarpaþii Curburii, vestul Subcarpaþilor Getici, Podiºul Mehedinþi,
Depresiunea Fãgãraº, Culoarul Alba Iulia  Turda se înregistreazã influenþe
foehnale exprimate îndeosebi prin valori termice mai ridicate, uscãciune, numãr
de zile senine mai ridicat ºi uneori vânturi puternice (Vântul Mare).
Reþeaua hidrograficã este mai densã în Subcarpaþi ºi în regiunile mai
înalte ale podiºurilor. Cea mai mare parte din aceasta are caracter autohton
avându-ºi obârºiile în dealuri sau la contactul cu unitãþile limitrofe. Alimentarea
râurilor este precumpãnitor pluvio-nivalã sau pluvial moderatã, situaþie care
se reflectã în regimul scurgerii (se înregistreazã fluctuaþii sezoniere ºi lunare
în strânsã dependenþã de cantitãþile de precipitaþii cãzute). Apele mari de
primãvarã ºi viiturile de varã (reprezintã 60  70% din totalul scurgerii) pot fi
întâlnite la marea majoritate a acestora. În celelalte anotimpuri scurgerea este
diferitã. Astfel, în regiunile din est, toamna ºi prima parte a iernii se
caracterizeazã prin valori reduse, pe când în sud  vestul þãrii, Dealurile de
Vest ºi într-o bunã parte Dealurile Transilvaniei, la sfârºitul toamnei ºi iarna se
produc debite mai mari în condiþiile cãderii unei cantitãþi de precipitaþii bogate
legate de intensificarea activitãþii ciclonale ºi de prezenþa uneori a maselor de
aer cald care topesc zãpada. Ca urmare, scurgerea medie specificã la râurile
mai însemnate are valori de 1 – 5 l/s/km2, iar cele mai mici între 0,1 ºi 1 l/s/km2.
La ultima categorie de râuri, fenomenul de secare este frecvent o bunã parte
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din an. Rezistenþa micã a rocilor, despãdurirea accentuatã faciliteazã intensitatea
proceselor de degradare ºi, prin aceasta, un volum însemnat de materiale care
sunt cãrate în albii. Frecvent cantitatea medie anualã de aluviuni în suspensie
este 0,5  5 t/ha, dar local ea poate depãºi cu mult aceste valori.
Râurile mari, alohtone, deºi au un regim de scurgere care respectã în
mare fluctuaþiile sezoniere impuse de particularitãþile climatului, au debite
medii multianuale între 5 ºi peste 125 m3/s (Siret de la 30 m3/s în nord la 230
m3/s în sud, Prutul 110 m3/s, Mureºul 45 m3/s în Dealurile Transilvaniei ºi 170
m3/s la intrarea în Câmpia de Vest, Someºul Mare 52 m3/s, Someºul Mic 17
m3/s, Someºul 75 m3/s, Jiul 5 – 70 m3/s, Oltul 75 m3/s în Depresiunea Fãgãraº
ºi 160  190 m3/s în Podiºul Getic, Bistriþa între 50 ºi 70 m3/s, Trotuºul în zona
de vãrsare are 137 m3/s, Buzãul în Subcarpaþi 25 m3/s etc.). La marile viituri
se depãºesc cu mult aceste valori: Prutul la vãrsare 1200 m3/s, Mureºul în
Dealurile Transilvaniei, în 1970, a înregistrat 1210 m3/s, Oltul în Podiºul Getic
a avut 3700 m3/s, în 1948.
Lacurile sunt numeroase ºi în majoritatea de provenienþã antropicã (iazuri,
heleºtee pe râurile mai mici ºi lacuri de baraj hidroenergetic pe cele mari).
Existã ºi lacuri naturale rezultate în spatele valurilor ºi treptelor de alunecare,
iar în zona diapirã lacuri carsto-saline în arealul unor exploatãri vechi de sare.
O categorie aparte o formeazã lacurile din zona litoralã (limanuri ºi lagune)
din estul Podiºului Dobrogei.
Vegetaþia din unitãþile de dealuri ºi podiºuri se încadreazã în diferite zone
care sunt determinate de condiþiile de relief ºi climã. Astfel, cea mai mare
parte a Dobrogei, sudul Podiºului Moldovei ºi Câmpia Moldovei, regiuni cu
altitudini joase (sub 300 m) ºi cu condiþii climatice continentale se încadreazã
în zonele de stepã ºi silvostepã; aici vegetaþia iniþialã a fost predominant
înlocuitã cu culturi agricole. Celelalte regiuni de dealuri ºi podiºuri se includ
în zona de pãdure (nemoralã), dar cu deosebiri structurale sesizabile mai ales
în raport cu altitudinea. Cea mai mare parte (pânã la 600 m) aparþine etajului
stejarului (stejar, cer, gârniþã) cu predominarea elementelor termofile în
Dobrogea , Podiºul Mehedinþi, Podiºul Strehaia ºi a gorunului la altitudini
mai ridicate (peste 400 m). Dealurile înalte aparþin etajului fagului, în amestec
cu gorunul (la 550  650 m) ºi cu conifere (în vecinãtatea Carpaþilor la peste
800 m). Limitele sunt coborâte în Podiºul Sucevei ºi mult ridicate în sud-vestul
þãrii (diferenþa de latitudine). Defriºarea pãdurilor pentru culturi agricole, pãºuni
ºi fâneþe, pentru extinderea reþelei de aºezãri ºi cãi de comunicaþie a dus la
reducerea spaþiului ocupat de acestea la coamele dealurilor, la versanþii cu
pantã mai mare ºi la bazinele hidrografice torenþiale. Totodatã s-a constatat o
intensificare a degradãrii terenurilor ºi schimbãri profunde în distribuþia faunei.
Pe unele areale (intens degradate) s-au executat plantaþii forestiere.
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Condiþiile de relief, climã, rocã au impus un mozaic de soluri. În dealurile
ºi podiºurile joase precumpãnesc molisolurile sau cernisolurile (cernoziomuri,
soluri bãlane = kastanoziomuri, mai ales în Dobrogea, soluri cenuºii –
faeziomuri în Podiºul Moldovei), cu mult humus ºi fertilitate deosebitã, dar
care necesitã, în condiþiile climatului continental, irigaþii. Cea mai mare parte
din regiunea deluroasã are soluri argiloiluviale = luvisoluri (brune argiloiluviale
= preluvosoluri, brun-roºcate = preluvosoluri, brune-luvice = luvosoluri etc.),
care, datoritã fertilitãþii, sunt folosite atât pentru diferite culturi, cât ºi pentru
pãºuni, fâneþe, livezi ºi pãduri. În afara acestora, în luncile râurilor ºi vetrele
depresiunilor sunt soluri aluviale (aluviosoluri), lãcoviºti (gleiosoluri),
vertisoluri (pelisoluri), soluri de fâneaþã (faeziomuri), pe versanþii degradaþi –
erodisoluri (erodosoluri), iar în arealele cu exces de sãruri – soluri halomorfe
(salsodisoluri).
În subsolul României existã însemnate resurse. În Dealurile Transilvaniei
se aflã cea mai mare parte din zãcãmintele de gaz metan ºi însemnate rezerve
de sare; în structurile Subcarpaþilor ºi în Podiºul Getic se gãsesc petrol, gaze,
sare, cãrbune inferior; în Dobrogea se aflã în cantitãþi mai mici sulfuri
polimetalice ºi minereu de fier, însã mult calcar ºi granit.
Urmele de culturã materialã identificate pe teritoriul þãrii noastre
evidenþiazã vechimea, continuitatea de locuire ºi numãrul mare de aºezãri din
spaþiul deluros. Indiferent de etapa istoricã, condiþiile de locuire extrem de
favorabile, resursele de sol ºi subsol ca ºi uºurinþa comunicãrii prin culoare de
vale ºi depresiuni numeroase în spaþiul lor dar ºi transcarpatic, au determinat
existenþa în aceste regiuni a peste 50% din totalul aºezãrilor din þara noastrã.
Dacã pânã în a doua parte a secolului trecut majoritatea satelor din regiunea
de deal erau mici (sub 200 locuitori), ulterior modificãrile social-economice
au dus la dezvoltarea aºezãrilor mijlocii ºi mari; totodatã s-au înregistrat mutaþii
în structura acestora, deosebite de la o etapã istoricã la alta.. Astãzi, cele mai
mari se aflã pe terasele din culoarele vãilor principale, în lungul arterelor de
comunicaþie, în depresiuni ºi la contactul cu câmpia. Ele au o economie
diversificatã, posibilitãþi de dezvoltare ºi o bunã organizare a spaþiului. Opus
acestora sunt satele mici aflate pe dealuri sau în bazinetele de obârºie ale unor
vãi secundare (Podiºul Hârtibaciului, Podiºul Mehedinþi); acestea au un numãr
mic de locuitori (multe aflate în stadiu de depopulare), ºi posibilitãþi de
dezvoltare ºi organizare a teritoriului limitate. Ca urmare, multe din acestea se
aflã într-un proces de descreºtere rapidã a populaþiei. Din aºezãri cu specific
economic silvopastoral (la contactul cu Carpaþii), agricol cu orientare precumpãnitoare spre creºterea animalelor ºi diverse culturi (în Subcarpaþi ºi în
podiºurile mai înalte) sau invers (în depresiunile extinse ºi culoarele largi de
vale, la contactul cu câmpia, în Dobrogea etc), prin extinderea exploatãrilor de
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1.897

Subcarpaþi

53

Podiºul Mehedinþi
571

306

Podiºul Dobrogei

Dealurile de Vest

1.628

Podiºul Moldovei

1.575

1.659

Depresiunea Colinarã
a Transilvaniei

Podiºul Getic

Nr. total
aºezãri

Unitatea
fizico – geograficã

1.872

560

1.560

52

291

1.610

1.619

Nr. sate

25

11

15

1

15

18

40

Nr. oraºe

2.491.673

667.156

2.063.617

29.478

947.330

2.152.975

2.524.312

Populaþia
totalã

1.594.497

338.754

781.701

18.561

337.286

1.236.503

985.650

Populaþia
ruralã

897.194

328.402

1.281.916

10.917

610.044

916.472

1.538.662

Populaþia
urbanã

11,41

4,59

12,05

6,62

2,82

6,98

6,47

Dens.
aºezãrilor
rurale (aºez./
100 km2)

1,52

0,9

1,16

1,27

1,45

0,78

1,6

151,85

54,65

159,45

37,55

91,72

93,27

100,86

Dens.
Dens. pop.
aºezãrilor (loc./km2)
urbane
(aºez./1000
km2)

Tabelul 1 – Dealurile ºi podiºurile României  indicatori geodemografici dupã datele statistice din 2002 (dupã Erdeli G., Cucu V., cu
modificãri)

petrol, gaze naturale, sare, materiale de construcþie etc, a creãrii unor unitãþi
economice de prelucrare ºi dezvoltare a infrastructurii ºi a relaþiilor de schimb,
s-a ajuns la o multiplicare a spectrului economico  social reflectat în
multiplicarea tipurilor de aºezãri ca mãrime, dotãri utilitare, nivel de viaþã al
oamenilor etc. În acest mod, alãturi de satele mici s-au impus treptat eºezãri
rurale mari, cu profil economic diversificat, unele trecând, treptat în gruparea
oraºelor mici.
Regiunile de dealuri ºi podiºuri concentreazã multã populaþie ceea ce
asigurã valori ale densitãþii cu mult peste media pe þarã (95,1 loc./km2). Se
ajunge în unele areale din Subcarpaþi, în culoarele de vale ºi depresiuni, la 150
 180 loc./km2, iar în oraºe ºi în vecinãtatea acestora la peste 200 loc./km2.
Opus acestora sunt suprafeþele interfluviale folosite agricol (Dobrogea, Podiºul
Getic) sau dealurile înalte ºi intens fragmentate, unde ea oscileazã între 25 ºi
50 loc./km2. Cele mai profunde evoluþii ale tuturor indicatorilor demografici
s-au produs în ultimele cinci  ºase decenii, având caracteristici distincte între
1970 ºi 1990 ºi ulterior (tabel nr. 1).
De la o economie înainte de 1960 predominant agricolã, pentru cea mai
mare parte a spaþiului deluros s-a ajuns, prin schimbãri structurale frecvent
forþate politic, în urma valorificãrii unor resurse locale ºi investiþii, la o
dezvoltare diferenþiatã. Ca urmare, în Podiºul Getic s-au impus unele ramuri
industriale precum cea extractivã de petrol , gaze, lignit, producerea de energie
electricã în termocentralele de la Turceni, Rogojelu, Iºalniþa etc ºi în
hidrocentralele de pe Olt ºi Argeº, apoi industria construcþiilor de maºini ºi a
lemnului la Drobeta-Turnu Severin. În Dealurile Transilvaniei, alãturi de
industria de exploatare a gazelor, sãrii ºi de ramurile textilã ºi alimentarã de
tradiþie s-au adãugat industria grea (siderurgie la Câmpia Turzii; construcþii de
maºini la Cluj-Napoca, Târgu Mureº, Sibiu, Mârºa, Mediaº, etc.; chimicã la
Turda, Tg. Mureº, Victoria, Ocna Mureº etc.); industria de prelucrare a lemnului.
În Podiºul Moldovei au fost impuse diverse subramuri industriale (chimicã,
textilã, constructoare de maºini, alimentarã). În Dobrogea s-a creat industria
construcþiilor de nave (Constanþa, Mangalia), industria chimicã (Nãvodari),
industria metalurgicã (Tulcea), industria materialelor de construcþie (Medgidia),
industria uºoarã ºi alimentarã. În Subcarpaþi, alãturi de extracþia petrolului,
gazelor naturale, cãrbunilor, sãrii (activitãþi mai vechi care au fost mult
impulsionate) au apãrut ºi alte unitãþi din domeniile: chimic, prelucrarea
lemnului, materiale de construcþii, alimentarã, textilã etc. Dupã 1990 s-au
produs mutaþii importante, multe din unitãþile construite anacronic fiind închise
sau se aflã în curs de reorganizare, procese însoþite de multe consecinþe de
ordin demografic, social etc.
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Agricultura rãmâne o ramurã de bazã care a cãpãtat caracter intensiv. În
structura culturilor agricole se înregistreazã unele diferenþieri determinate de
condiþiile regionale de relief ºi climã. În acest sens Dobrogea, Câmpia Moldovei,
Câmpia Transilvaniei, o bunã parte a Dealurile de Vest ºi din Podiºul Getic
reprezintã regiuni de culturi agricole (cereale, plante tehnice, plante pentru
nutreþ etc.). Pe terenurile în pantã din Subcarpaþi, Podiºul Moldovei, Dealurile
Transilvaniei, Dobrogea s-au impus culturile pomicole ºi viticole, aici
gãsindu-se cele mai însemnate centre ºi bazine cu acest profil. Pe o bunã parte
din versanþii dealurilor sunt pãºuni ºi fâneþe care reprezintã baza furajerã
principalã în dezvoltarea sectorului zootehnic. Creºterea animalelor a
reprezentat o ocupaþie de tradiþie în regiunile deluroase, aici înregistrându-se
numãrul cel mai mare de oi ºi bovine. Se cresc oi pentru lânã, lapte (þurcanã,
þigaie, merinos), pielicele (Karakul), bovine de rasã superioarã pentru lapte ºi
carne. Desfiinþarea cooperativizãrii ºi reîmproprietãrirea realizatã dupã 1990
au condus la refacerea treptatã, dar cu mari greutãþi, a agriculturii tradiþionale
care, pânã în prezent nu a înregistrat un salt însemnat de la un specific nedorit
 o agriculturã de subzistenþã pentru majoritatea locuitorilor satelor, la una
modernã, cu productivitate mare.
Cãile de comunicaþie sunt reprezentate de reþeaua de ºosele ºi cãi ferate
care urmãresc, în cea mai mare mãsurã, culoarele de vale, depresiunile ºi
direcþiile vechilor drumuri comerciale. Ele leagã toate aºezãrile din regiunile
deluroase constituindu-se într-o reþea echilibratã ºi bine structuratã. În Dobrogea
au fost construite canalele Dunãre-Marea Neagrã ºi Poarta Albã-Midia, care
sunt importante artere de navigaþie. Constanþa reprezintã unul din porturile
cele mai mari din Europa prin care se realizeazã o însemnatã parte din
schimburile economice ale þãrii noastre. În 1990 întreaga infrastructurã avea
un grad de uzurã destul de înaintat, încât o fãcea incompatibilã nu numai pentru
a asigura dezvoltarea economicã a þãrii dar mai ales posibilitãþile de extindere
a relaþiilor economice cu celelalte state. S-a adãugat, în anii din urmã, o politicã
ºovãielnicã, caracterizatã prin mãsuri populiste care au condus nu numai la
accentuarea stãrii de degradare dar ºi la eliminarea multor lucruri încã
folositoare. Cu întârzieire ºi numai sub impulsul cerinþelor Uniunii Europene,
acþiunile ce conduc la progres au fost orientate cãtre modernizarea ºoselelor, a
cãilor ferate, aeroporturilor, reabilitarea parcului mijloacelor de transport, a
structurii activitãþilor de transport etc.
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2
RAPORTUL PODIªURI  DEALURI,
REPARTIÞIA LOR ÎN ROMÂNIA

1. Podiºurile  unitãþi geografice distincte
În lucrãrile geografice, îndeosebi în cele scrise începând cu sfârºitul
secolului XIX, formele de relief de pe teritoriul þãrii sunt încadrate în trei tipuri
majore  munþi, dealuri ºi câmpii. În anul 1896, în literatura geograficã
româneascã apare denumirea de Haut plateau de Mehedinþi introdusã de
L. Mrazec într-un studiu geologic asupra acestei regiuni, iar în unele dicþionare
geografice, editate între 1896 ºi 1898 (ex. Vaslui, Iaºi), sunt folosiþi termenii
de pod, podeþ, podiº  preluaþi din exprimarea popularã pentru unele interfluvii
din Moldova centralã. Câþiva ani mai târziu, geograful Emm. de Martonne în
La Valachie în afara evidenþierii unor trãsãturi structurale ºi morfologice ale
regiunii plateau de Mehedinþi aminteºte ºi de unitãþi cu înfãþiºare similarã în
Moldova (plateau moldav). Deci de peste un veac a început diferenþierea, în
cadrul reliefului cu altitudine medie, a unei categori aparte pentru care, la început
în lucrãrile ºtiinþifice a fost folosit termenul de platou. Treptat a fost adoptatã
denumirea româneascã de podiº pentru diferitele unitãþi ºi subunitãþi de relief
(Gh. Munteanu Murgoci, 1912, Podiºul Niculiþel; G. Vâlsan în Câmpia
Românã, 1915, Podiºul Moldovei ºi chiar Podiºul Hagieni; M.David, 1922,
1923, Podiºul Moldovenesc; C. Brãtescu, 1928, pentru Dobrogea; V.
Mihãilescu, 1936, Podiºul Transilvaniei, Podiºul Moldovei, Podiºul Dobrogei
etc.). Concomitent s-a întrebuinþat noþiunea de platformã pentru denumirea
unor regiuni de podiº sau de câmpie (G. Vâlsan, 1915, Platforma Cândeºti,
Platforma Cotmenei, Platforma Moldovei, Platforma Burnasului; V. Mihãilescu,
1936, Platforma Olteanã, Platforma Someºanã, Platforma Bãnãþeanã etc.) unde
interfluviile plate, slab fragmentate sunt foarte extinse.
Din toate acestea, rezultã douã concluzii: folosirea termenului de podiº
pentru denumirea unor regiuni cu altitudine medie, cu un specific aparte (fãrã
a-l evidenþia); lipsa unei definiþii generale pentru acest tip de relief.
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Cercetãrile geografice realizate în a doua parte a secolului XX au dus la
descrierea amãnunþitã a multor regiuni de podiº, dar ºi la evidenþierea trãsãturilor
geografice ce le sunt specifice. În acest context s-a impus necesitatea unor
clarificãri referitoare la sfera noþiunii:  stabilirea raporturilor podiºurilor cu
formele de relief majore (munþi, dealuri, câmpii), eliminarea unor termeni
folosiþi în paralel, dar care au alte sensuri (îndeosebi platformã, piemont).
Primele definiþii sunt întâlnite în Dicþionarul geomorfologic apãrut în
1974 (V. Bãcãuanu, I. Donisã) ºi în Lexiconul din 1975 (V. Mihãilescu ºi
colab.) în care se insistã mai mult pe elemente morfografice ºi morfometrice.
În Geografia de la A la Z” (1986), Gr. Posea dã o caracterizare complexã a
acestei forme de relief evidenþiind, în afara trãsãturilor deja cunoscute ºi pe
cele de ordin structural, genetic; stabileºte o clasificare a lor pe diferite criterii
(genezã, altitudine, poziþie etc.). Ulterior definiþiile sunt întregite ºi în alte
lucrãri (Dicþionar de termeni de geografie fizicã, M. Ielenicz et al.).
Elementele definitorii pentru podiº sunt: interfluvii plate extinse legate
de structura geologicã (tabularã), monoclinalã, de suprafeþe de eroziune vechi
sau câmpii acumulative piemontane înãlþate ºi fragmentate; versanþi povârniþi;
energie de relief majorã de peste 100 m; fragmentare slabã sau moderatã
(determinã între suprafaþa ocupatã de podurile interfluviale ºi cea a culoarelor
de vale un raport în favoarea celor dintâi); concentrarea aºezãrilor (multe din
ele extinse ºi cu o economie îndeosebi agricolã diversificatã) ºi a cãilor de
comunicaþie pe terasele sau glacisurile din lungul vãilor.
Ca urmare, folosirea în paralel a unor termeni cu sferã de definire îngustã
sau care ar putea conduce la confuzii este neadecvatã ºi reprobabilã prin
încrâncenarea menþinerii pe unele hãrþi, atlase sau scrieri. De aceea este necesar
a preciza raportarea acestora la sensul noþiunii de podiº ºi la alte situaþii unde
utilizarea este realã.
Platformã (Platforma Geticã, Platforma Cotmeana, Platforma Someºanã
etc) este un termen introdus în geografia româneascã de G. Vâlsan ºi extins de
V. Mihãilescu pentru diverse regiuni din sudul, centrul ºi vestul þãrii, plecând
probabil de la extensiunea mare a platourilor interfluviale (mai ales la trecerea
spre câmpie). În realitate, termenul este neadecvat, stârnind confuzii, el fiind
utilizat frecvent cu un alt sens (unitãþi structurale distincte în geologie, treaptã
submersã în vecinãtatea þãrmurilor, la – 0 ... – 200 m, areal cu un anumit specific
economic etc).
Piemont (Piemontul Getic, Piemontul Cândeºti, Piemontul Cotmeana,
Piemontul Poiana Nicoreºti etc) este o noþiune cu caracter strict structural ºi
genetic (acumularea unor mase însemnate de pietriºuri, nisipuri, lentile de argilã
sub formã de pânze, conuri suprapuse, la contactul dintre o unitate de relief
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înaltã  munte, deal ºi alta joasã  câmpie, depresiune, realizatã de o reþea de
râuri cu scurgere torenþialã, facilitatã de anumite condiþii climatice). Prin
evoluþie, ea poate constitui un anumit tip de relief: câmpie piemontanã (sub
250 m), numitã, uneori câmpie de glacis (Câmpia Galaþi, Câmpia Vrancei
sau a Râmnicului, sectoarele înalte din Câmpia de Vest), podiº piemontan”
(Podiºul Getic pe ansamblu, Podiºul Cotmeana, Podiºul Cândeºti, Podiºul
Olteþului etc), dealuri piemontane, rezultate din fragmentarea podiºurilor
piemontane (cea mai mare parte adin Dealurile Banato  Someºene, Gruiurile
Argeºului etc), martori de eroziune piemontani (Dl. Ciungi din Podiºul Sucevei
etc). Deci, apelativul de piemont nu poate fi decât asociat cu un tip de treaptã
geograficã (de relief) pentru a i se preciza geneza, alcãtuirea, structura acesteia.
În acest fel, termenul se contureazã doar ca un nivel secundar în ierarhia tipului
(deci, ca subtip). Vom folosi denumirea de podiº la care se poate adãuga
piemontan pentru a-l separa de alt subtip (vulcanic, de eroziune, structural
etc).
Depresiunea Transilvaniei este un termen care, deºi reflectã o realitate
(o regiune joasã înconjuratã în mare mãsurã de munþi cu versanþi povârniþi ce
marcheazã diferenþe de nivel însemnate) conduce la multe interpretãri care îl
fac neconcludent. Relieful este de dealuri ºi podiºuri, depresiuni ºi vãi largi cu
terase extinse, peisaj ce reflectã o regiune intens fragmentatã, de altitudine
medie. Noþiunea de depresiune este folositã frecvent de geologi pentru un
bazin de sedimentare cuprins între unitãþile cristalino-mezozoice carpatice,
deci un areal cu mult mai extins în raport cu ceea ce considerã unii geografi ca
o unitate majorã. În cadrul acesteia, în detaliu, mai sunt separate subunitãþi
depresionare care se individualizeazã prin peisaje specifice (deci, într-o mare
depresiune sunt alte depresiuni!!). În realitate, prin evoluþia pliocen  cuaternarã,
uscatul cuprins între ramurile carpatice, a suferit prin ridicare ºi fragmentare
diferenþiatã o trecere de la stadiul de relief de câmpie la cel de podiº, ajungând
în prezent la ansamblul de dealuri, la care se asociazã unele fragmente de
unitãþi de podiº. Ca urmare, denumirea corectã ar fi Dealurile ºi podiºurile
Transilvaniei sau, þinând seama de componentul dominant în sistem, se poate
folosi termenul de Dealurile Transilvaniei”, dându-i întrutotul dreptate lui
Emmanuel de Martonne („Colinele Transilvaniei”).
Anormale sunt ºi denumirile Câmpia Transilvaniei, Câmpia Moldovei,
prima fiind o unitate deluroasã tipicã, iar cea de-a doua  de podiº jos fragmentat
dar cu un înalt grad de folosinþã agricolã. Întrucât în literatura de specialitate
termenii sunt deja consacraþi, singurele modificãri taxonomice pentru a-i apropia
cât de cât de realitate ar fi adãugarea cuvântului colinar (Câmpia colinarã a
Transilvaniei ºi Câmpia colinarã a Moldovei).
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