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Profesor univ. dr. Emeritus MIHAI IELENICZ
9 aprilie 1941 – 20 aprilie 2017

Profesorul univ. dr. Mihai Ielenicz, geograf și geomorfolog de mare
valoare, dascăl de elită și educator dedicat și iubit de zeci de generații de
studenți geografi, doctoranzi și profesori, creator de Școală geografică la
Facultatea de Geografie a Universității, a încetat din viață la 20 aprilie 2017,
departe de țară, în Iordania.
S-a născut la 9 aprilie 1941 la București și a absolvit Facultatea de
Geologie – Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti în perioada
1959-1964. La aceeași instituție a parcurs toate treptele ierarhiei didactice
(preparator 1964-1967, asistent 1967-1982, lector 1982-1990, conferențiar
1990-1993), devenind în anul 1993 profesor universitar la Facultatea de
Geografie, în cadrul Catedrei de Geomorfologie – Pedologie. Își finalizează teza
de doctorat cu titlul Munții din bazinul Buzăului- studiu geomorfologic în anul
1984 sub îndrumarea prof.univ.dr. doc. Grigore Posea.
Profesorul Mihai Ielenicz și-a identificat propria viață cu cea a facultății
(pe care o considera ca și propria familie) și a universității, îndeplinind funcțiile
de prodecan (1992-1996; 2004-2008) și decan (1996-2004), calitate în care a
condus Facultatea de Geografie către rezultate de excepție pe plan naţional şi
internaţional, dar și cu știința geografică pe care a slujit-o cu multă pasiune și
profesionalism, fără întrerupere din 1964.
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Energia sa inepuizabilă s-a manifestat în egală măsură ca președinte al
Societății de Geografie, ca vicepreședinte al Comitetului Național de Geografie
sau ca membru în diferite comisii ale Ministerului Educației și Cercetării. A fost
mentorul a numeroase generaţii de geografi, îndrumătorul şi şlefuitorul unor
cercetători ştiinţifici, cadre didactice preuniversitare şi universitare specialişti
din diverse domenii.
Activitatea sa științifică a inclus un spectru larg de preocupări din domeniul
geografiei fizice, geografiei teoretice, geomorfologiei și geografiei turismului,
materializate prin peste 200 de articole științifice, peste 25 de volume de
specialitate și prin numeroase contracte de cercetare. Aprecierea activității sale
este pusă în evidență de numeroasele premii și distincții primite, între care
menționăm: Premiul Gh. Munteanu Murgoci al Academiei Române, Premiul Grigore
Cobălcescu al Academiei Române, Diploma de excelență a Universității din
București, Diploma de Onoare și medalia Societății de Geografie din România,
Medalia George Vâlsan a Facultății de Geografie, premii și medalii ale Facultăților
de Geografie din Sibiu, Târgoviște etc. În anul 2003 primește distincția de
Doctor Honoris Causa a Universității Ștefan cel Mare din Suceava.
Generozitatea, sfaturile părintești, rigurozitatea științifică, bucuria dialogului
ne vor lipsi. Ne înclinăm cu prețuire și recunoștință în fața muncii devotate și a
realizărilor exemplare ale Domniei sale în slujba geografiei românești. Cu siguranță,
memoria pildelor sale umane și învățătura sa neprețuita ne vor însoți mereu.
Cu mulți dintre noi a petrecut momente frumoase sau grele. Ne-a fost
aproape și ne-a înțeles în viața profesională și personală. Trecerea sa la cele
veşnice lasă pe umerii noştri o responsabilitate profundă şi o frumoasă moştenire.
Memoria Profesorului Mihai Ielenicz va rămâne vie în inimile noastre.
Prof. univ. dr. LAURA COMĂNESCU1
Prof. univ. dr. ALEXANDRU NEDELEA1
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Facultatea de Geografie, Universitatea din București

Profesor univ. dr. Emeritus VASILE CUCU
7 aprilie 1927 – 12 iunie 2015

La 7 aprilie 1927 se năștea, în satul Igiroasa, județul Mehedinți, cel care
peste ani avea să ajungă una dintre marile personalități ale geografiei din
România. A crescut într-o atmosferă sănătoasă a satului românesc, pe care avea
să-l evoce, mai târziu, cu mult respect și realism în unele din lucrările sale
(Geografia satului românesc).
S-a format la unul din recunoscutele licee de atunci (ca, de altfel, și astăzi)
din țară, „Liceul Traian” din Drobeta Turnu Severin, unde a îndrăgit abecedarul
geografiei și istoriei, beneficiind de dascăli mari, patrioți și cu o recunoscută valoare
științifică și morală.
Pregătirea sa universitară a avut la bază operele marelui geograf Simion
Mehedinți (pe care mai târziu avea să-l menționeze des și nu întâmplător în
lucrările sale), asistența didactică și științifică a profesorilor Ion Conea, N. Al.
Rădulescu, Emil Condurache, Dimitrie Berciu, Vintilă Mihăilescu, cât și de
experința altor personalități științifice prin diverse forme de colaborare. Printre
aceștia se înscriu, în prim plan, prof. Ioan Șandru, Acad. Tiberiu Morariu, prof.
Jean Livescu, prof. D. Macrea, prof. Grigore Moisil, ș.a.
Profesorul Vasile Cucu reprezintă personalitatea științifică marcantă a
învățământului superior geografic românesc, activitatea și opera sa fiind
elemente de referință în tezaurul geografiei. Omul de știință Vasile Cucu și-a
pus amprenta definitorie asupra dezvoltării Geografiei umane și Economice din
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România după cel de-al doilea război mondial, reînnodând în acest mod o
frumoasă tradiție a geografiei românești interbelice.
Activitatea sa didactică și științifică se materializează în peste 200 de lucrări, din
care peste 80 sunt tratate, volume, sinteze, manuale, dicționare, atlase și hărți, reprezentând
cercetări științifice personale, unele în colaborare, dar la toate având un aport substanțial.
Lucrările realizate constituie, pentru multe generații, izvor de cunoaștere și apreciere.
Activitatea didactică, desfășurată în aproape cinci decenii, s-a axat pe mai
multe cursuri universitare, dar în mod deosebit pe unele fundamentale: Geografia
umană și Economică a României și Geografia populației și așezărilor umane,
unde s-a vădit pe deplin spiritul creator și permanenta înnoire în concordanță cu
schimbările intervenite în realitatea românească. Pe baza acestor preocupări au
văzut lumina tiparului: România – Geografie umană, România – geografie
economică, Geografie urbană, Geografie rurală, culminând cu un amplu volum
România – Geografie umană și economică.
Pe lângă o serie de cursuri speciale pe care le-a predat în decursul anilor,
este de remarcat cursul de Geopolitică, din ultimii ani, domeniu cu totul nou,
după o absență de zeci de ani.
Activitatea sa didactică și științifică este foarte complexă, cuprinzând cele
mai importante domenii ale geografiei moderne, cu orientare spre problemele de
cercetare fundamentală și totodată de mare actualitate și aplicare practică.
O primă direcție este marcată de preocupările în domeniul geografiei
teoretice. În acest sens sunt de amintit studiile: Geografia o știință în declin?,
Obiectul și sarcinile geografiei economice, Considerații asupra obiectului și
metodologiei geografice ș.a.
Profesorul Vasile Cucu are meritul de a fi repus în drepturile firești
conceptul de geografie umană. Acest concept a fost argumentat convingător în
studiul Retrospectivă și contemporaneitate în geografia umană românească,
precum și în studiul Concept de Geografie socială în România, studiu ce
semnalizează o prioritate a geografiei românești.
Numeroase studii publicate de-a lungul anilor se referă și la geografia
urbană, abordând problematica geografică a orașelor ca și fenomenul urbanizării
în funcție de specificul fiecărei etape. În acest domeniu se remarcă valoroasa
lucrare Orașele României, prima lucrare de acest gen în România, ce a avut un
rol covârșitor în conturarea unei direcții dominante în geografia românească
(Geografie urbană).
O altă direcție o constituie geografia rurală – Studiul Geografiei satului
românesc care culminează cu volumul de sinteză Geografia așezărilor rurale,
cu meritul de a fi clarificat aspectele teoretice și metodologice în geografia rurală.
Un capitol distinct în activitatea sa l-a reprezentat geografia populației,
abordată în numeroase studii și lucrări de sinteză și care a contribuit definitoriu
la reabilitarea cursului de Geografia Populației în învățământul superior geografic,
fiind astăzi unul din cursurile fundamentale în școala geografică românească.
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În noile condiții au devenit posibile și preocupările sale pentru geopolitică.
În acest sens se impune apariția importantului volum Geopolitica, coordonat
personal, care înmănunchează studii geopolitice ale înaintașilor români alături
de studii actuale semnate de personalități științifice contemporane.
O contribuție deosebită, teoretică și metodologică, este abordată în Tratatul
de Geografie a României, vol.II, unde regionalizarea economico-geografică a
fost suport pentru actualele regiuni de dezvoltare, concept nou în actualizarea în
perspectiva alinierii la modelele europene, presupunând și modificări în
structura administrativ-teritorială a țării.
Afirmarea pe plan intern ca om de știință a determinat o seamă de publicații
străine din Italia, Marea Britanie, S.U.A., Polonia, Germania să îi solicite colaborarea.
Dintre acestea, se detașează prestigioasa publicație Enciclopediae Britanica, în
care se publică primul studiu complex asupra geografiei și, parțial, a istoriei României.
Este, de asemenea, cunoscut ca autor și coordonator la lucrările fundamentale
ale geografiei românești: Atlasul României și Geografia României – cu contribuții
cu mare semnificație științifică, primind meritoriu premiul Academiei Române
în calitate de autor și coordonator al vol. II Geografie Umană și Economică.
Izbânzile sale științifice și didactice au fost rezultatul unei munci
deosebite, cu o mare putere de muncă, fapt ce l-a făcut să fie unul dintre
geografii cei mai prolifici de după cel de-al doilea război mondial, activitatea și
opera sa fiind apreciată de geografi de prestigiu din străinătate.
A fost mentorul a numeroase serii de geografi care s-au consacrat științei
geografice și a fost, în același timp, sfătuitorul și îndrumătorul a numeroase generații
de geografi, mulți dintre aceștia devenind peste ani nume de referință în geografia
românească, cercetători științifici și cunoscuți profesori în învățământul universitar
și preuniversitar sau specialiști în domenii învecinate geografiei.
Profesorul Vasile Cucu a fost unul din inițiatorii și realizatorii de manifestări
științifice de anvergură, dintre acestea detașându-se numeroasele Colocvii de
Geografia Populației și Așezărilor umane din România, care au avut un mare ecou
în stimularea științifică a geografilor cu cercetări diverse în domeniul geografiei
umane. Prin valoarea și competența sa științifică a condus și coordonat zeci de
specialiști cu teze de doctorat, formând o adevărată școală de geografie umană
și economică la nivel național. Timp de peste două decenii a coordonat și secția
de Geografie Umană și Economică din Institutul de Geografie al Academiei
Române, realizând o simbioză perfectă între cercetare și învățământ.
La Departamentul de Geografie Umană și Economică al Facultății de
Geografie și la Institutul de Geografie a plămădit cu spiritul său creator
numeroși geografi care astăzi îi cinstesc memoria și îi păstrează o vie amintire.
Profesorul Vasile Cucu, prin capacitatea sa intelectuală și organizatorică,
cât și prin prestigiul pe care și l-a câștigat în știință, a deținut importante
responsabilități cultural-științifice.
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A fost membru al unor Organizații Naționale și Internaționale, membru
corespondent al Comisiei Populației din cadrul U.I.G., membru corespondent al
Comisiei de Urbanizare din cadrul U.I.G., membru în Comisia de Geografie
Politică și membru fondator al Asociației de Geopolitică „Ion Conea”. A
îndeplinit mulți ani funcția de vicepreședinte al Societății de Geografie din
România, de redactor Șef al revistei „Natura”, al revistei „Terra”, al publicației
„Analele Universității din București” și a fost membru în redacțiile științifice
ale revistelor Institutului de Geografie al Academiei Române și ale altor
Universități de prestigiu din țară.
A îndeplinit cu mult succes funcții de: Șef de Departament al Facultății de
Geografie, Prodecan al Facultății de Geografie și Prorector al Universității
din București.
De asemenea, a fost Șef al Secției de Geografie Economică în cadrul
Institutului de Geografie al Academiei Române, Șef de departament și Decan al
Facultății de Științe Umaniste, Universitatea Valahia, Târgoviște (cât și fondator
al acestei Universități), director de numeroase granturi și proiecte de cercetare
științifică, Șef de Departament și Decan al Facultății de Geografie din
Universitatea Hyperion, București, dar și Președinte al Asociației Geografilor
Umaniști din România.
Profesorul Vasile Cucu a fost un dascăl de referință în lumea geografică,
apreciat, stimat și înconjurat tot timpul de generațiile tinere, pe care le-a
îndrumat și cărora le-a acordat încredere, acestea urmându-i spiritul său novator,
curajul, tenacitatea și buna dispoziție.
Pentru activitatea sa rodnică, profesorul Vasile Cucu a fost onorat cu
numeroase diplome și medalii ce i-au confirmat valoarea științifică și didactică.
A fost dascăl de înaltă ținută morală, ctitor de echipe de cercetare geografică, de
manifestări științifice și de publicații. Cel care a fost profesorul emerit dr.
Vasile Cucu a trecut în neființă, dar nu în uitare. El rămâne viu în viața
geografiei românești.
Prof. univ. dr. GEORGE ERDELI1
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THE INTERNATIONAL CONFERENCE
”RE-SHAPING TERRITORIES, ENVIRONMENT AND SOCIETIES:
NEW CHALLENGES FOR GEOGRAPHY”
BUCHAREST, 18-19TH OF NOVEMBER 2016
DANIELA DUMBRĂVEANU1

The scientific event was held in Bucharest, November the 18-19th , being
organized by the Department of Human and Economic Geography, University
of Bucharest under the broad and actual theme: ”Re-shaping Territories,
Environment and Societies -New Challenges for Geography” (ReTES). The
event was planned to run within the premises of the "Carol I" Central University
Library, Bucharest and gathered 241 professors, researchers, experts, PhD
students and students from Romania, Poland, Czech Republic, Ireland, France,
Netherland and Belgium.
The main purpose of ReTES was to extend the way of ‘doing’ geography
at University of Bucharest – by covering a wide range of topics and themes
driven by the changing paradigm: Geography is about ‘space’ and ‘place’! Geography
is about human and economic development in 3D spatial transformations:
density, distance and division. Geography is also about the world not being flat
in the same way society it is not even! Does this mean that Geography could
shape spatial destinies?
The second purpose of the scientific event was to create and facilitate a
supportive environment for exchanging ideas and best practices between the applied
and didactic research sectors, both in the university and the pre-university
environment. Its main results were the conclusions reached after some debates
concerning relevant theories related to the current process Geography is
undergoing: re-thinking its own paradigm. This was achieved through deep
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PhD., Faculty of Geography, University of Bucharest, <dddumbraveanu@yahoo.com>.
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discussions on issues of geographical theory, philosophy or methodology
present at the core of the event.
The hosting department aimed ReTES as a provider of a discussions
forum for geographers and all the specialists in the related fields, which
thoroughly succeeded. Its main objective, to generate a suitable environment for
exchanging ideas and practice between the areas of applied research and
teaching in both higher or school education, was fully achieved during all its
sessions. Theoretical, philosophical or methodological aspects were combined
during the conference, focusing on the following concepts: space and place,
environment, global changes, economic crisis, climate change and global
warming, development policies and strategies, project implementation and
education reform for both Romanian environment and other European countries.
In highlighting examples of good practice, research state of the art and
showing novelty through teaching, the conference provided a high profiled platform
to advance the evidence base for a wide range of themes from physical and human
environment, territorial, natural, economic and social changes and challenges
within the variety of different environments.The main pillars of discussions were:
1) Physical and human landscapes in urban and rural areas
• Geomorphic spaces, persisting landscapes, rising densities and convergence
in living standards
2) Weather, Water and Climate: Living sustainable, spatial disparities
and persisting divisions
• Climate change, resilience and disaster/risk management, spatial inequalities
and falling disparities
3) Ecosystems, biodiversity and sustainable resource management:
concentrations, convergence, and integration
• Sustainable development policies of Coastal Environments, Coastal
Morphology Ecosystems, Environments of Sedimentary processes:
institutions, infrastructure and interventions
4) Geography, Globalization and Smart Development
• Demographic divide, migration and health
• Tourism, competitive identity, places and destination development
• Cities, urbanization, planning
• Geopolitics, European policies and regional development
5) Teaching Geography: Trends, Frontiers and Barriers
ReTES was aimed as an international event, opened to a variety offields of
interest. Therefore itprovided the audience with key note speakers from the field
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of geography, public administration and education among whom: Prof. Dan
Bălteanu – Member of the Romanian Academy, Chair of International Geographical
Union (IGU) – Romanian National Committee; Prof. Thomas Krafft – Maastricht
University, Co-chair of the European Academic Global Health Alliance (EAGHA)
and Co-chair of the IGU Commission Health and the Environment(IGU-CHE);
Emeritus Professor in Human Geography Antony Tulla – former Rectorof
Autonomous University of Barcelona; Prof. Vincent Wertz – Université catholique
de Louvain, Chair of the Innovation Education Working Group – Coimbra Group
Universities; Prof. Ioan Ianoș – University of Bucharest, Director, Interdisciplinary
Centre of Advanced Research on Territorial Dynamics; Mihaela Vrăbete – Secretary
of State, Ministry of Regional Development and Public Administration. They
all have delivered attractive presentations during the plenary sessions.
ReTES successfully stimulated debates concerned with the challenges of
territorial changes, territorial re-composition or recomposing territories. It also
manageddebates on environmental issues concerned with policies that can be
better understood and applied towards developing society through the perspective
of sustainably balancing ‘spatiality’. Economic, social and political issues run
through space. They produce different and differentiated spaces by changing the
‘geography of space’ as a result of heterogeneous networks of interrelated factors
and actors. These aspects can only be identified through deeply tracing these networks.
Spatiality is therefore embedded in the network of actors and factors. Hence
‘place’ gains emphasis particularly to help understanding 21 Century societies.
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Photos: The International Conference ”Re-shaping Territories, Environment and Societies:
New Challenges for Geography” – the opening ceremony

