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Acivitatea de cercetare.În cei peste 50 de ani de activitate ştiinţifică şi didactică prof. univ. dr. doc. Petre Gâştescu, 

promovează cu consecvenţă cercetarea ştiinţifică în hidrologie, cu precădere în limnologie-ape dulci continentale, paralel cu 
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diversificarea preocupărilor legate de Dunăre, deltă şi litoralul românesc al Mării Negre. Fiind un foarte bun organizator, la început al 

colectivului de cercetare şi al laboratorului de geografie fizică apoi al Institutului de Geografie şi un cercetător desăvârşit, a reuşit, în 

timp, să ajungă la o sporire a paletei de preocupări ştiinţifice, paralel cu aprofundarea şi valorificarea celor abordate cu competenţă şi 

înalt profesionalism. Multitudinea problemelor cercetate poate fi totuşi grupată în câteva direcţii majore; 
Domeniul limnologiei a fost cea mai importantă direcţie spre care şi-a vectorizat eforturile intelectuale deoarece în momentul 

începerii cercetărilor era foarte puţin studiat în România. Implicarea în acest domeniu de cercetare a fost de la început un succes atât în 

ceea ce priveşte modul de abordare a problematicii, cât şi în metodologia de cercetare, analiză şi interpretare a rezultatelor. 

 Cercetările de teren întreprinse asupra unor obiective lacustre, minuţios organizate şi realizate pentru obţinerea de  informaţii 

inedite, analiza materialelor cartografice şi de arhivă deja existente, completate cu literatura existentă în domeniu au conturat prima 

teză de doctorat în domeniu, publicată în 1963 sub titlul: „Lacurile din România – geneză şi regim hidrologic”. 

De la început se impune a remarca faptul că în întreaga activitate de cercetare desfăşurată prof. Petre Gâştescu consideră lacul 

ca un sistem deschis, în care există în permanenţă un schimb de materie şi de energie cu mediul înconjurător, situându-se prin aceasta 

la nivelul celor mai noi concepţii existente la nivel mondial în cercetarea ştiinţifică. 

Complexitatea tematicii abordate, folosirea metodelor noi şi moderne de analiză a genezei depresiunilor lacustre şi a 

regimului hidrologic al lacurilor ca şi principiile de clasificare a lor au constituit  modele de urmat şi un impuls substanţial pentru noi 

cercetări limnologice nu numai în România dar şi la nivel internaţional unde lucrarea a fost  foarte bine primită. Ca urmare în centrele 

universitare de la Cluj, Iaşi  şi în Institutul de Geografie al Academiei Române s-au aprofundat o serie de cercetări regionale şi în final 

s-au realizat mai multe lucrări valoroase, încât putem afirma că prof. Petre Gâştescu este creatorul şcolii româneşti de limnologie. 

Preocupările majore avute în cercetarea ştiinţifică  din acest domeniu pot fi grupate astfel: 

 Geneza depresiunilor lacustre şi clasificarea lacurilor a constituit o problemă majoră în cercetarea limnologică, neabordată 

sistematic anterior, fiind urmărită şi aprofundată nu numai la nivelul României dar şi la nivel internaţional, materialele publicate fiind 

edificatoare în acest sens. Analizând ecosistemul lacustru ca o unitate sistemică, se situează la  nivelul de vârf al concepţiilor noi 

moderne promovate în cercetarea geografică şi biologică. Dintre rezultatele inedite ale cercetărilor amintim doar realizarea unei 

corelaţii între curba batigrafică şi tipurile genetice de lacuri, realizarea hărţii tipurilor genetice de lacuri  din România, clasificarea 

lacurilor  după originea depresiunilor lacustre şi pe mari unităţi de relief.   

 Bilanţul şi regimul hidrologic analizate ca elemente de bază ale existenţei lacurilor au fost urmărite atât ca variaţie 

temporală, la nivel lunar, sezonier, anual şi multianual cât şi în spaţiu de la lacurile glaciare până la cele din Câmpia Română şi din 

Delta Dunării. Dintre problemele deosebite remarcăm definirea indicelui suprafeţei lacustre, ca raport între suprafaţa lacului şi bazinul 

său de drenaj în funcţie de care se pot diferenţia lacuri cu un bilanţ excedentar, echilibrat sau deficitar. Pentru lacurile din Delta 

Dunării a efectuat  foarte multe măsurători şi determinări ale elementelor de bilanţ pentru a putea reliefa relaţiile dintre canale şi 

unităţile lacustre în funcţie de fazele de regim hidrologic al fluviului Dunărea. 

 Regimul termic al apei lacurilor, un alt element de bază al ecosistemului lacustru a fost deasemeni minuţios studiat cu toate 

aspectele legate de variaţia în timp şi în spaţiu. In acest sens s-au ales lacuri reprezentative pe unităţi de relief  şi s-a urmărit, pe baza 

măsurătorilor directe, variaţia regimului termic în timpul anului, de la cel diurn  la toată succesiunea de faze anotimpuale. De un real 

interes practic s-au dovedit observaţiile şi măsurătorile efectuate la lacurile sărate pentru a se evidenţia stratul heliotermic şi 

persistenţa unor temperaturi mai ridicate în timpul iernii, fenomene deosebit de importante pentru folosirea lor în tratamentul balnear 

şi chiar în stocarea de energie termică. Cercetările au fost aprofundate pentru precizarea extensiei stratului heliotermic existent la circa 

34 de lacuri  din cele 69 lacuri sărate din România. S-au evidenţiat astfel şi condiţiile de realizare a acestui strat ca: suprafaţa mică a 

lacurilor, adâncimi mari, salinitate ridicată, care creşte odată cu adâncimea, un schimb redus de apă între orizonturile superioare şi cele 

inferioare, existenţa la suprafaţă a unui strat de apă dulce sau salmastră de 0,5 – 1 m şi temperaturi mai ridicate la suprafaţă în sezonul 

cald, care prin convecţie termică se transmite la adâncimea de 1,5 – 3 m şi se conservă acolo mai mult timp. 

 Caracteristicile hidrochimice ale lacurilor, studiate sporadic anterior, au fost urmărite sistematic în funcţie de variaţia 

gradului de mineralizare, de tipul şi procesele de  metamorfozare  hidrochimică în funcţie de variaţia anotimpuală a condiţiilor  

climatice, de substratul litologic şi de sursele de alimentare. Pentru cunoaşterea detaliată a gradului de mineralizare s-au prelucrat  şi 

interpretat datele din arhiva hidrologică, balneologică, lucrări deja publicate şi probele recoltate  din cercetările de teren şi analizate în 

laboratoare specializate. Acest fond de date a permis atât evidenţierea  unor particularităţi generale  ale caracteristicilor hidrochimice 

la nivelul întregii ţări cât şi o serie de aspecte particulare cum ar fi  variaţia chimismului gheţii şi  a apei lacurilor  sau relaţiile  dintre 

chimismul  apei lacurilor şi al apelor subterane din Câmpia Română de nord-est. Rezultatele, deosebit de valoroase au fost integrate în 

diferite articole, în lucrarea “Lacurile din România. Limnologie regională” (1971), în “Tratatul de Geografia României vol. I – 

Geografie Fizică” (1983) şi în multe alte publicaţii apărute în ţară şi în străinătate. 
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 Lacurile antropice ca principal instrument de gospodărire raţională a resurselor de apă, are în România vechi tradiţii. Pe 

măsura însă a dezvoltării socio-economice a României diversitatea, numărul şi mărimea acestora au crescut foarte mult, ca şi 

implicaţiile lor asupra mediului înconjurător, aspecte evidenţiate în mai multe articole publicate. Dintre aspectele inedite remarcăm 

faptul că lacurile de baraj antropic au putut fi clasificate în funcţie de  indicele de primenire a apei, care este un bun indicator pentru a 

se vedea în ce măsură acestea îndeplinesc condiţiile unui ecosistem lacustru.  

 Rezultatele ştiinţifice publicate în ţară şi în străinătate sub formă  de articole sau volume independente au avut un larg ecou 

fiind elogios apreciate de înalte personalităţi în domeniu din străinătate ca Riccardo Riccardi, Maurice Pardé, René Frécaut ş. a. pe 

baza cărora a şi fost  ales ca membru corespondent al Societăţii Geografice Italiene. 

Problema ecosistemului lacustru şi tipologiei limnologice a fost abordată la Colocviul de limnologie fizică (1970) organizat 

de Institutul de Geologie-Geografie al Academiei Române. În comunicarea prezentată Probleme privind tipologia limnologică 

(Lucrările colocviului de Limnologie fizică, Institutul de Geologie-Geografie, 1970) am definit ecosistemul lacustru ca o entitate a 

lumii acvatice continentale constituit dintr-un mediu fizic (biotop) şi un mediu organic (biocenoză), într-o strânsă unitate care are la 

bază procesele energetice de acumulare (prin fotosinteză) şi de degradare (prin reacţii exotermice) şi drept rezultat o anumită 

cantitate de biomasă.   

Biomasa dintr-un ecosistem poate fi considerată mijlocul de vehiculare a energiei primită din spaţiu şi introdusă în lac 

(Dicţionar de Limnologie, Edit. H.G.A., Bucureşti, 2000, P. Gâştescu). Detaliind această definiţie se subliniază că în biotop se incud 

depresiunea lacustră, apa, cu caracteristicile fizice (temperatură, densitate, transparenţă etc.) şi chimice (elemente dizolvate, oxigen, 

pH, duritate etc.) iar în biocenoză întregul ansamblu biotic, de la bacterii şi până la mamifere, atât regnul vegetal cât şi cel animal. 

Aprofundarea acestui aspect a fost făcută ulterior în diferite articole şi lucrări de sinteză (Relaţiile dintre ecosistemele lacustre şi 

ecosistemele terestre înconjurătoare, în vol. Ecologie şi protecţia ecosistemelor, Piteşti, 1980, sub red. Alex. Ionescu, R. Stancu). 

Ecosistemul lacustru, prin relaţiile cu mediul înconjurător, prin schimbul de substanţă şi energie pe multiple căi (apă, aer, suprafaţa 

uscatului, substratul geologic, floră şi faună, input şi output antropic) constituie un ecosistem deschis (P. Gâştescu 1970, 1979, 1980, 

1998). 

Tipul limnologic este reflectarea ecosistemului lacustru, a conţinutului acestuia şi a fazei de evoluţie a lacului ca atare. 

Lacurile care se includ într-un anumit tip limnologic trebuie să aibă acelaşi grad de dezvoltare (evoluţie) şi dinamică a fenomenelor, 

toate acestea fiind exprimate printr-o anumită biohidrocenoză. (P. Gâştescu, Problemes concernant la typologie limnologique, 

RRGGG-Géographie, 14, 2, 1970). Articolul citat a trezit interes şi asupra unor specialişti străini. Suntem în posesia unei scrisori 

adresate personal din partea lui Pierre Hubert din 7 decembrie 1973, care la acea dată era cercetător la Centre d'Informatique 

Géologique, École Nationale Supérieure des Mines de Paris, în prezent secretar general al IAHS (International Association of 

Hydrological Sciences) din care cităm următoarele paragrafe: "Monsieeur, c'est avec beaucoup des satisfactions que je viens de lire 

votre article - Problemes concernant la typologie limnologique - paru en 1970 dans la Revue Roumaine de Géologie, Géophisique et 

Géographie.  J' y ai trouvé des reponces a nombre de mes preocupations. J'ai travaillé sur des aspects physique de la limnologie du 

Léman (lac de Geneve), un peu isole dans une "communaute" limnologique presque uniquement preoccupée de biologie. Votre article 

m'a confirmé dans mon project d'entreprendre une bilan thermodynamique du Leman. Je dois parallèlement entreprendre une étude 

globale des grandes lacs de Savoie, qui est au fond une étude de nature typologique. Là encore la methodologie qui vous proposez un 

sera très utile ..." Deci se poate reţine conceptul de tip limnologic care are la bază ecosistemul lacustru a fost bine receptat de un 

inginer geolog preocupat de cercetarea lacului Léman, asupra căruia numai F.A. Forel, fondatorul limnologiei a publicat trei volume 

între 1892-1904. 

Problemele de terminologie au stat în atenţia prof.univ.dr.doc. Petre Gâştescu de la lucrarea de doctorat, continuate ulterior 

prin articole, lucrări de sinteză (Lacurile din România. Limnologie regională, 1971, Lacurile Terrei, 1979) în cursuri universitare 

(Limnologie şi oceanografie, 1998), în Dicţionarul de limnologie, 2000. În esenţă, în aceste lucrări s-au pus următoarele probleme - ce 

este un lac, o baltă, o mlaştină, dacă există o legătură, o succesiune în evoluţia unui lac, ce dimensiuni se impun pentru o apă 

stătătoare ca să fie considerată un lac, etc.  

Din aceste motive s-a impus să se dea, să se precizeze că dimensiunile (suprafaţa şi adâncimea) nu sunt limitative ci 

caracterul de apă relativ stagnantă defineşte lacul în comparaţie cu apele curgătoare (ne referim numai la apele continentale). 

Definiţia lacului ar fi următoarea: o întindere de apă, relativ stagnantă, situată într-o depresiune de la suprafaţa uscatului, 

care nu are legătură directă cu oceanul planetar, incluzându-se toate suprafeţele de apă de acest gen, începând cu ochiurile de 

ordinul zecilor de m
2
 până la întinderile de zeci şi sute de mii de km

2
. 

Termenul de baltă se foloseşte în România în două sensuri: primul - lac în lunca inundabilă a Dunării şi a principalelor râuri 

interioare cu suprafeţe variabile în funcţie de regimul hidrologic al râului, cu adâncime mică acoperit parţial sau total de vegetaţie 
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acvatică; al doilea geohidronim intrat în toponimia românească, folosit de locuitorii de pe malul Dunării pentru lunca largă, inundabilă 

cu numeroase lacuri, gârle, terenuri mlăştinoase (ex. Balta Ialomiţei, Balta Brăilei, astăzi desecate şi îndiguite. 

 O altă interpretare pentru termenul de baltă se dă şi fazei intermediare de evoluţie a unui lac către baltă şi mlaştină. 

 Problema limnologiei ca ramură a ştiinţei care se ocupă cu studiul lacurilor a constituit, pe lângă cercetarea ansamblului de 

aspecte privind partea abiotică a ecosistemului lacustru, o continuă, am putea spune dispută cu partea "adversă" adică cu biologii care 

studiază partea biotică a aceluiaşi ecosistem. Disputa, nu numai în România, dar şi pe plan internaţional se datoreşte faptului că 

biologii plecând de la A. Thienemann şi alţii care au înfiinţat la Kiel, Germania, în 1922, Societatea Internaţională de Limnologie 

(SIL) care are ca obiectiv studierea sub aspect hidrobiologic a apelor continentale (iniţial numai a celor dulci, ulterior şi a celor sărate). 

În acest context, limnologia nu mai este ştiinţa complexă despre lacuri aşa cum a fost fondată de biologul F. A. Forel spre sfârşitul 

secolului al XIX-lea, evident în concepţia biologilor. 

 Pe această problemă s-au purtat discuţii în cadrul a două colocvii de limnologie: unul organizat de Comisia de Hidrologie a 

Academiei Române în 1967 la care prin comunicarea Limnologia, ştiinţa despre lacuri a produs reacţii şi replici din partea biologilor; 

al doilea colocviu a fost cel de Limnologie fizică organizat de Institutul de Geologie - Geografie al Academiei Române în 1970, unde 

am prezentat comunicarea Probleme privind tipologia limnologică şi în care am conturat domeniul de cercetare al limnologiei fizice, 

adică aspectele care se referă la partea abiotică a ecosistemului lacustru.  

 Aşadar, în concepţia prof.univ.dr.doc. Petre Gâştescu, limnologia este ştiinţa lacurilor, ştiinţa de graniţă între geografie, 

hidrologie şi biologie care are strânse legături şi cu alte ramuri ale ştiinţei de la care împrumută unele metode de cercetare (P. 

Gâştescu, Limnologia-ştiinţă de graniţă între geografie, hidrologie şi biologie, în revista Progresele ştiinţei, 3, 1972). În această 

concepţie limnologia are două subramuri: una numită limnologie fizică (limnogeografie) care studiază biotopul lacustru 

(depresiunea şi apa) şi limnologia biologică (limnobiologie) care studiază biohidrocenoza (biocenozele lacustre). Întrucât biotopul 

şi biocenoza dintr-un lac alcătuiesc un întreg, lacul reprezintă un sistem deschis, numit şi limnosistem, un adevărat microcosmos, cum 

l-a comparat biologul american St. A. Forbes, 1887 (P. Gâştescu - Lacurile Terrei, Ed. Albatros, 1979, P. Gâştescu - Limnologie şi 

oceanografie, Edit. H.G.A., 1998, P. Gâştescu, Dicţionar de limnologie, Edit. H.G.A., 2000). 

 Prin articolele publicate în revistele de specialitate ale Academiei Române şi lucrările de sinteză, de asemenea în Editura 

Academiei Române, care au fost trimise la schimb cu numeroase instituţii de profil din multe ţări de pe toate continentele, au fost 

receptate rezultatele şi concepţiile despre lacuri şi limnologie consemnate în recenzii cu aprecierile corespunzătoare, care vor fi 

menţionate în continuare. 

 Primele comentarii asupra lucrărilor subsemnatului în domeniul lacurilor sunt făcute pe baza capitolului de lacuri din 

Monografia geografică din 1960 şi a articolului cuprinzător publicat în Probleme de geografie, vol. VIII, 1961, intitulat Tipuri 

genetice de lacuri din R.P.Română, după originea cuvetei lacustre. Aceste materiale au fost recenzate de distinsul profesor Riccardo 

Riccardi, redactorul Buletinului de Geografie al Societăţii Italiene (Bollettino della Societa Geografica Italiana) numărul din 1961, 

intitulată I laghi della Romania (pag. 407-409) şi de cuplul Maurice Pardé, chiare de Potamologie, Faculte des Sciences Grenoble-

reputat hidrolog, cunoscut pe plan mondial şi prof. René Frécaut, Institute de Géographie Nancy, Franţa, sub titlul Étude roumaine de 

limnologie în Revue Géographique de l'est, Année 1963, Tome III, No. 4, pag. (440-444). 

 Atât Riccardo Riccardi cât şi Maurice Pardé şi René Frécaut vor reveni cu recenzii şi aprecieri la lucrările ulterioare ale 

subsemnatului. Astfel, în anul 1965 apar două recenzii asupra lucrării de doctorat publicată în Editura Academiei Române în 1963 - 

Riccardo Riccardi în Bollettino della Societa Geografica Italiana (1965, p. 301-302) şi René Frécaut  în Revue Géographique de l'est, 

Année 1965, Tome V, No. 4, (pag. 547-549). Ultimul recenzent intitulează astfel recenzia La limnologie roumaine et ses problémes 

d'apres P. Gâştescu în care, după o trecere în revistă a capitolelor, în final, subliniază Il est a souhaiter que des recherches 

d'hydrologie lacustre aussi précises et savantes se dévepoppent dans de nombreax pays. Le travail de P. Gâştescu dépasse largement 

le cadre des lacs roumaine et témoigne de la remarquable vitalité de la jeune ecole de limnologie roumaine. Această competenţă a 

şcolii limnologice româneşti şi ceva mai târziu după publicarea lucrării Lacurile pe glob, P. Gâştescu, Edit. Ştiinţifică, 1969, asupra 

căreia acelaşi constant recenzent prof. Riccardo Riccardi face recenzie în Bollettino della Societa Geografica Italiana, 1971  (p. 557-

558), iar prin Adunarea Generală Ordinară din 26 martie 1975 am fost ales membru corespondent al Societăţii Geografice Italiene 

cu următoarea apreciere: "Petre Gâştescu, professore di geografia al Universita di Bucarest, uno dei maggiori competenti del mundo 

in fatto di limnologia autore, fra l'altro, di un'opera su tutti i laghi della  Terra".  

 Trebuie să mai menţionez că recenzii asupra lucrărilor subsemnatului au mai fost făcute în "Izvestia Akademii Nauk SSSR-

Seria Ghegraficeskaia, 3, 1973 (p. 133-136) şi în mai multe reviste din ţară, fără a mai lua în considerare citările în bibliografiile 

multor articole, lucrări de sinteză, cursuri universitare ale multor geografi, a altor specialişti. 
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 Cercetarea hidrogeografică. Definită ca o ştiinţă cuprinzătoare despre ape, care se ocupă cu distribuţia lor în timp şi în 

spaţiu şi a raporturilor resurselor de apă cu ceilalţi factori naturali şi socio-economici, hidrogeografia a constituit o direcţie de 

cercetare pentru a cărei promovare prof. Petre Gâştescu a depus un efort susţinut. Pornind de la definirea noţiunii de către R. Keller 

(1962), V. Mihăilescu (1968) şi de la metodologia folosită de şcoala franceză şi poloneză, a îmbogăţit acest domeniu atât prin cercetări 

directe în echipă cât şi prin promovarea concepţiilor în cadrul Institutului de Geografie şi prin fixarea unor teze de doctorat în calitate 

de conducător ştiinţific. Rezultatele au fost  dezbătute la mai multe reuniuni la nivel naţional, înglobate în lucrarea “Geografia Văii 

Dunării Româneşti” (1969), sau publicate  sub formă de articole ca unic autor sau în colaborare cu membrii echipei de cercetare. In 

toate publicaţiile se remarcă faptul că hidrogeografia este o ştiinţă analitică şi de sinteză, de integrare a resurselor de apă ca un 

important element al mediului în contextul condiţiilor  geografice ale unui teritoriu dat. In spiritul acestei concepţii s-au realizat în 

România foarte multe lucrări de  analiză şi sinteză a resurselor de apă în strânsă legătură cu  complexul factorilor fizico- geografici şi 

socio-economici. 

 Cercetări regionale. Pe lângă cercetările întreprinse la nivel naţional, un loc aparte în activitatea prof. Petre Gâştescu îl au 

cercetările la nivel regional axate în special pe partea de sud-est a României (Câmpia Română, Delta Dunării şi litoralul românesc al 

Mării Negre). Dintre acestea o atenţie deosebită a acordat-o Deltei Dunării, în care cercetările  de teren au început încă din 1960 şi 

continuă şi în prezent cu aceiaşi dorinţă de a descoperi aspecte noi ale relaţiilor existente între componentele mediului înconjurător. 

A studiat în detaliu bilanţul hidrologic al unor complexe lacustre ca Matiţa – Merhei – Bogdaproste, Roşu – Puiu – Lumina 

ş.a. şi relaţiile dintre acestea şi principalele braţe ale Dunării. Prin măsurătorile de debite şi evidenţierea direcţiei de curgere a apelor 

pe gârle şi canale, s-au determinat pragurile de schimbare  a sensului de circulaţie a apelor, către lacuri în faza apelor mari şi din 

acestea către braţe în faza de scădere a apelor. Pe baza bilanţului hidrologic şi a debitelor determinate pe gârle şi canale a stabilit 

indicele de primenire a volumului de apă din aceste lacuri, element esenţial pentru procesul de eutrofizare şi pentru fauna piscicolă din 

lacurile interioare Deltei Dunării. 

 O preocupare  cu rezultate deosebite este şi cea a cartografierii spaţiului deltaic care în timp a suferit profunde modificări 

determinate de amenajarea unor incinte în scopuri agricole, piscicole, stuficole sau silvice. Toate acestea, împreună cu toponimia 

corespunzătoare, au fost consemnate pe harta publicată în 1983 în scara 1:75 000, actualizată şi retipărită la scara 1: 150 000 în 1986, 

1992 şi 2001, 2004, 2007, cu texte în limbile română, franceză, engleză şi germană (la unele ediţii). 

 După 1989, implicarea prof. Petre Gâştescu în acest spaţiu care în anul 1990 a  fost declarat Rezervaţie  a Biosferei, a fost şi 

mai complex, din anul 1990 fiind membru fondator şi membru în Consiliul Ştiinţific al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării iar din  

1995 coordonator al Atlasului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării care a fost  finalizat  urmând a fi imprimat. In cadrul programului 

de cercetare a Rezervaţiei Biosferei s-au întocmit şi tipărit şi o serie de hărţi tematice, dintre care remarcăm harta ecosistemelor din 

Delta Dunării realizată în colaborare. 

 Rezultatele deosebite obţinute în cadrul cercetărilor întreprinse au fost susţinute la diferite manifestări ştiinţifice interne şi 

internaţionale la care a participat, reprezentând cu cinste cercetarea geografică românească. Dânsului i se datoreşte cea mai importantă 

manifestare ştiinţifică internaţională propusă şi organizată la Tulcea în iulie 1999 de către Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare 

Delta-Dunării şi Institutul de Geografie intitulată “The Delta’s – State-of-the art, protection and management” care a avut  un rol 

esenţial  pentru  cunoaşterea problematicii Deltei Dunării la nivel internaţional. 

În anul 2006 a fost tipărită şi ampla lucrare „Delta Dunării-rezervaţie a biosferei sub îngrijirea editorială a prof. Petre 

Gâştescu şi ing. Romulus Ştiucă.                                                                           

Litoralul românesc al Mării Negre dintre complexul Razim – Sinoie la nord şi Mangalia  la sud cu lacurile litorale, 

morfodinamica ţărmului şi aspectele managementului au intrat în preocuparea ultimilor zece ani de cercetare.  In cazul lacurilor din 

acest spaţiu s-au avut  în vedere aspectele genetice ale cuvetelor lacustre, bilanţul hidrologic cu particularităţile hidrochimice, modul 

de utilizare a  acestora şi problemele managementului actual. 

 Morfodinamica ţărmului marin a analizat-o în raport cu tendinţa de ridicare lentă a nivelului Mării Negre (0,18-0,2 cm/an), cu 

reducerea semnificativă a  aluviunilor Dunării de la 58,7 mil. t/an în perioada 1921-1980, la  numai 28 mil. t/an între 1980-1990 şi cu 

construcţiile hidrotehnice ca digul de la Sulina şi cel de la Capul Midia care au dus la modificarea traseelor curenţilor litorali. În astfel 

de condiţii ţărmul românesc suferă procese de abraziune pe circa 60% din lungime în timp ce acumularea  se manifestă doar pe 40%. 

Evoluţia în timp a acestor procese s-a putut remarca şi din analiza documentelor cartografice realizate în timp de diferite organe de 

specialitate. 

 Cunoscând foarte bine  problematica zonei  de coastă marină în 1991 a însoţit  specialiştii Băncii Mondiale pe litoralul 

românesc, în anul următor participând la un curs de specializare în SUA. In prezent este membru în “Comisia Litoral” înfiinţată prin 



              
 

7 

                                   

Hotărâre de Guvern. În probleme de coastă marină a reprezentat România la mai multe manifestări internaţionale din SUA, Italia, 

Olanda, cu comunicări de valoare în probleme legate de managementul zonei de coastă marină din România. 

Materialele rezultate din activitate de cercetare au fost prezentate de-a lungul timpului la numeroase conferinţe sau congrese 

atât în ţară cât şi în străinătate (Suedia, Franţa, Ukraina, Marea Britanie, Federaţia Rusă, Finlanda, Slovacia, Bulgaria, SUA, Italia, 

Armenia, Olanda etc.). 

 Activitatea didactică efectivă a început în 1994, odată cu titularizarea ca profesor la Universitatea „Valahia” din 

Târgovişte, universitate de stat înfiinţată în 1992. 

Înainte de acest an (1994) implicaţii în învăţământul superior au mai fost. Astfel, în 1970 a susţinut concursul pentru lector 

universitar  pe care l-a obţinut, la Institutul Pedagogic de 3 ani al Universităţii din Bucureşti. Deşi a predat de 3 ani cursurile de 

Geografia fizică a continentelor şi Biogeografie şi Pedogeografie, nu s-a mutat la această instituţie rămânând, în continuare, la 

Institutul de Geografie. 

În perioada 1975-1989 cât Institutul de Geografie a fost integrat la Universitatea din Bucureşti, a  susţinut o serie de lecţii. În 

acest sens a fost invitat să susţină anumite prelegeri la cursurile de Geografia României  de către profesorii Valeria Velcea şi Grigore 

Posea, la cele de Hidrologie  de către profesorii Aurora Posea, Ion Pisota, Valer Trufaş. 

Din 1992 şi până în 1995 a fost profesor şi decan la Universitatea „Dacia” Buzău, instituţie privată la care a predat cursul 

de Hidrologie generală. 

La Universitatea „Valahia” Târgovişte unde a fost invitat de către profesorul dr. Vasile Cucu, decan al Facultăţii de Ştiinţe 

Umaniste a preluat cursurile de Hidrologie generală, Limnologie şi Oceanografie, Geografie regională a României din 1994, cursuri 

pe care le-a predat. Pe lângă aceste cursuri de bază a mai predat cursuri opţionale de Calcule şi sinteze hidrologice, Ecologia 

aşezărilor umane, Managementul mediului, ultimul fiind la master care s-a înfiinţat din 1999. 

Pe lângă activitatea de predare a îndrumat numeroase lucrări de licenţă la specializările de geografie şi la cea de istorie-

geografie, practica de vară şi aplicaţii cu studenţii. 

O latură a activităţii la Universitatea „Valahia” o constituit şi cea de cercetare ştiinţifică pe bază de contracte. Astfel, în 

perioada 1996-2001 a condus ca director de proiect două contracte fiecare cu 3 faze anuale şi anume: Starea mediului şi dezvoltarea 

durabilă a aşezărilor umane cu referire la judeţul Dâmboviţa (1996-1999) şi Studiul geografic al resurselor de apă din România în 

concepţia dezvoltării durabile (1999-2001) contracte finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Consiliul Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS). De asemenea, în cadrul programului TEMPUS-PHARE, iniţiat de Comunitatea 

Europeană în perioada 1995-1998 a participat la tema - Gestion et protection de la resource en eau în coordonarea Universităţii 

Tehnice de Construcţii Bucureşti – coordonatori profesorii Radu Drobot, România şi Jean – Pierre, Carbonnel, Franţa. Pe baza 

fondurilor obţinute de la programul TEMPUS şi contractele de la CNCSIS, s-au făcut dotări la nivel de facultate cu calculatoare, 

imprimante, scaner, aspectomate, retroproiectoare şi aparate pentru laboratorul de meteorologie şi hidrologie. Tot prin programul 

TEMPUS a fost înzestrată biblioteca cu lucrările publicate de profil hidrologic în număr de circa 30 titluri în mai multe exemplare. 

Participarea Universităţii „Valahia” la programul de colaborare dintre Universitatea „Aix-Marseille I – Franţa” şi Institutul de 

Geografie al Academiei Române Reseau Formation-Recherche-Europe Centrale et Orientale  cu tema Studii climatice comparative 

între laboratorul Mării Mediterane şi Mării Negre a dat posibilitatea efectuării unui stagiu de 5 luni în anul 1997 şi 1998 a asistentului 

doctorand Ovidiu Murărescu , în Franţa la Aix-en-Provance.  

Pentru asigurarea studenţilor de la Universitatea „Valahia” cu cursuri, a pregătit şi publicat următoarele: Hidrologie Edit. 

Roza Vânturilor – Târgovişte, 1998 (328 pag.); Limnologie şi Oceanografie, Edit. H.G.A. Bucureşti (1998) (214 pag.) prin programul 

TEMPUS; Dicţionar de Limnologie, Edit. H.G.A. Bucureşti, 2000 în programul Ingineria resurselor de apă ambele la Universitatea 

Tehnică de Construcţii Bucureşti, coordonate de profesorii Radu Drobot şi Jean Pierre Carbonel; Oceanografie (în colaborare cu 

Ovidiu Murarescu si Petre Breţcan), Edit Transversal 2004, Târgovişte, (129 pag.). 

Începând din anul 1994, în calitate de profesor asociat la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie , preda cursurile 

– Ecologia aşezărilor umane şi Economia şi managementul mediului la specializarea Geografia  mediului iar la studii aprofundate, 

Modelarea sistemelor de aşezări urbane şi rurale cursul Dezvoltarea durabilă a aşezărilor urbane şi rurale. În acest context a 

publicat în Edit. Universităţii din Bucureşti în 1998, cursul Ecologia aşezărilor umane, iar la Edit. SFINX 2000 Colecţia Didactică în 

2001, cursul Managementul mediului. 

Din anul 2002 şi până în prezent în calitate de profesor asociat, ulterior titularizat la Universitatea Hyperion din Bucureşti, 

predă cursurile de Hidrologie generală, Geografia regională a României, Ecologia aşezărilor umane şi Gospodărirea apelor. 

În anul 2008 a înfiinţat Asociaţia Română de Limnogeografie al cărui preşedinte este editând  numere al revistei întitulată 

„Lakes,reservoirs and ponds”,Romanian Journal of Limnology.  
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 Activitatea de informare geografică s-a desfăşurat încontinuu atât prin publicarea de lucrări de larg interes ca: 

Lacurile Terrei; Insulele Terrei; Fluviile Terrei şi articole  în diferite reviste şi cotidiene cât şi prin emisiuni la radio sau ca director de 

curs pe ecosisteme fragile la Universitatea de vară Marea Neagră. 

 Calităţile profesionale deosebite s-au reliefat şi în calitate de redactor responsabil adjunct în  Comitetele de redacţie ale 

revistelor de specialitate Studii şi Cercetări de Geografie, Revue Roumaine de Geographie, Hidrotehnica,Studia Universitatis,Babeş-

Bolyai-Geographia,Annals-Geographical Series,Valahia University,Târgovişte,Anale Universitatea „Ştefan cel Mare”,Suceava,Seria 

Geografie,Scientific Annals of The Danube Delta Institute. In comitetele de redacţie al Atlasului Geografic Naţional, al Tratatului de 

Geografie  şi al colecţiei Judeţele Patriei şi-a adus o contribuţie deosebită prin calităţile profesionale de bun specialist şi de bun 

organizator de care a dat dovadă. Ca vicepreşedinte al Comisiei de Paleogeografie din Asociaţia Internaţională de Hidrologie 

Ştiinţifică (IAHS), secretar şi vicepreşedinte al Comitetului Naţional de Geografie, membru în Comisiile: Monumentelor Naturii, de 

Limnologie şi Ecologie ale Academiei Române a depus eforturi susţinute pentru promovarea şi afirmarea geografiei în cadrul 

cercetărilor interdisciplinare.  

 Conducător de doctorat şi coordonator la 38 teze  susţinute şi 4 în curs de realizare, s-a remarcat prin temele 

interesante fixate fapt ce a făcut ca două lucrări să fie deja realizate şi susţinute în cotutelă cu Universitatea Aix –Marseille I din 

Franţa. Ca specialist, a fost numit  referent la peste. 150  de teze de doctorat la Institutul de Geografie al Academiei Române, la 

Universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Oradea,Galaţi, Chişinău-R.Moldova şi a făcut parte din comisii de promovare a 

cercetătorilor  din Institutul de Geografie,Insitutul de Biologie şi Institutul de Speologie din Bucureşti, Institutul Delta Dunării-Tulcea  

sau a cadrelor didactice de la Universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova, Galaţi, Constanţa, Timişoara, Oradea şi 

Suceava.  

 Cele peste 300 de articole şi cărţi publicate în ţară şi peste hotare, singur şi în colaborare, membru în 11 societăţi, comitete şi 

comisii naţionale de specialitate şi în 10 comitete de redacţie a unor reviste de specialitate şi multe altele sunt edificatoare pentru a 

întregi prodigioasa activitate desfăşurată pentru afirmarea şi consolidarea prestigiului cercetării geografice româneşti la nivel naţional 

şi internaţional.  

 In întreaga sa activitate desfăşurată profesorul Petre Gâştescu s-a remarcat prin perseverenţă ca temelie a izbânzii, prin 

osteneala care dă naştere gloriei, prin ordinea care eliberează gândirea, prin conştiinciozitate şi profesionalism, fiind profund marcat 

de conştiinţa lucrului bine făcut. Exigent în primul rând cu sine însăşi, n-a ezitat nici odată să-i ajute pe cei din jur, plecându-şi cu 

răbdare urechea la necazurile lor şi bucurându-se sincer de realizările şi împlinirile  colegilor. 

Premii, disticţii. Medalia Meritul Ştiinţific(1966), premiul Academiei Române „Gheorghe Murgoci”(1971),  membru în 

„Research Board Advisors  of  The  American  Biographical  Institute” (2000), titlul de profesor de onoare al Univ. „Alexandru 

Ioan Cuza” Iaşi (2001) şi diploma de excelenţă, Facultatea de Geografie a Universităţii Bucureşti, medalia şi diploma de excelenţă 

“S. Mehedinţi”, “doctor honoris cauza“ al Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, „doctor honoris cauza“ al Universităţii 

„Valahia” din Târgovişte, diploma  de onoare a Facultăţii de Geografie a Universităţii “Babeş Bolyai din Cluj, diploma de 

excelenţă a Societăţii de Geografie din România, diploma de onoare a Institutului de Geografie al Academiei Române, Diploma şi 

Medalia Aniversară cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la înfiinţarea Serviciului Hidrografic din România, Diploma de Onoare cu 

ocazia aniversării a 20 de ani de la înfiinţarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării  şi altele.   
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                    LISTĂ  SELECTIVĂ  DE  LUCRĂRI  

       Cărţi, tratate, monografii, enciclopedii, atlase, hărţi 

 

1960 - Monografia geografică a R.P. România, Edit. Academiei, 783 pag. + Anexa de hărţi (coautor la capitolul Hidrografia). 

1962-1964 - Dicţionarul enciclopedic român, vol.I-IV, Edit. Politică (termeni de hidrografie). 

1963 - Lacurile din R.P.Română, geneză şi regim hidrologic, Edit. Academiei, 293 pag., 162 fig., 34 tab. 

  1969- Geografia Văii Dunării româneşti, Edit. Academiei R.S.România, Bucureşti, 783 pag.+ anexă hărţi color (autor la mai 

multe capitole privind apele). 

1967 - Dunărea între Baziaş şi Ceatal Izmail - monografie hidrologică, CSA, ISCH, 369 pag. (coautor la capitolul de lacuri cu 

Ariadna Breier).  

1969 - Lacurile pe glob, Edit. Ştiinţifică, 326 pag., 70 fig., 13 tab., 23 foto. 

1970, 1973, 1976 – Monografiile judeţelor Ilfov, Brăila, Teleorman, Colecţia „Judeţele Patriei”, Edit. Academiei.  

1971 - Lacurile din România - limnologie regională, Edit. Academiei, 372 pag., 95 fig., 31 tab., 60 foto. 

1979 - Excesul de umiditate din Câmpia Română de nord-est (1969-1973), Edit. Academiei, 176 pag., 48 fig., 42 tab., hartă color 

(coordonator, în colab. I. Zăvoianu, Octavia Bogdan, B. Driga, Ariadna Breier).  

1972-1979 - Atlas R.S. România, Edit. Academiei (coautor la hărţile consacrate apelor).  

1983 - Geografia României, vol. I  Geografie fizică, Edit. Acad. R.S. România, 662 pag. (autor la mai multe capitole). 

1983 – Delta Dunării, hartă sc. 1:75 000, Institutul de Geografie (în coordonator şi autor în colaborare cu B. Driga şi Camelia Anghel). 

1986 - Modificările ţărmului românesc al Mării Negre, Institutul de geografie, imprimat sistem xerox (coordonator şi coautor). 

1992 - Atlasul cadastrului apelor din România, Ministerul Mediului, Aquaproiect (autor şi coautor cu B. Driga la lacurile naturale, 

deltă şi litoral). 

1997 – Ecosystem map of the Danube Delta Biosphere Reserve, sc. 1:175 000, printed by RIZA, Lelystad, The Netherlands (în 

colaborare).    

1998 - Encyclopedia of Hydrology and Water Resources, edited by Reginald W. Herschy and Rhodes W. Fairbridge, Encyclopedia of 

Sciences series, Academic Publisher, Dordrecht-Boston-London (articolele: Danube River – hydrology and geography, Lakes, lake waters, 

Limnology definition, Razim-Sinoie lake complex). 

2001 - Harta Deltei Dunării, sc. 1:150.000, cu text explicativ în limbile română şi engleză, Edit. Venus, Bucureşti. 

2005 – Geografia României, Vol. V, Câmpia Română, Dunărea, Podişul Dobrogei, Litoralul românesc al Mării Negre şi 

Platforma Continentală, Edit. Acad. Române, (autor şi coautor la mai multe capitole) 

2006 – Geografia României. Spaţiu. Populaţie. Mediu, Edit. Acad. Române, (autor şi coautor la mai multe capitole) 

2006 – Delta Dunării – Rezervaţie a biosferei, Edit Dobrogea, Constanţa (coeditor) 

2008- Delta Dunăii – Rezervaţie a biosferei, Edit.CDPress, Bucureşti (coeditor)  

2009-  

2010-                Cursuri universitare 
1998 - Limnologie şi Oceanografie, Edit. H.G.A. Bucureşti, Program Tempus, 214 p, 84 fig., 19 tab. 

1998 - Hidrologie, Edit. Roza Vânturilor, Târgovişte, 320 p., 112 fig., 34 tab. 

1998 - Ecologia aşezărilor umane, Edit. Univ. Buc., 141 p., 17 fig., 8 tab., 6 anexe. 

2000 - Dicţionar de limnologie, Edit.H.G.A. Bucureşti. 

2001 - Managementul mediului, Edit. Sfinx 2000, Târgovişte. 

2003 - Hidrologie continentală, Edit. Transversal, Târgovişte. 

2004 - Oceanografie, Edit. Transversal, Târgovişte (în colaborare cu Ovidiu Murărescu, Petre Breţcan). 

2009 - Hidrologie continentală şi oceanografie, Edit.Transversal, Târgovişte (în colaborare cu Petre Breţcan). 

 

             Cărţi de informare geografică 

 Lacurile Terrei, 4 ediţii:Edit. Albatros, 280 pag. 1978,CDPress, 2002, 2006, 2008. 

Insulele Terrei, 3 ediţii :Edit. Albatros, Colecţia "Cristal", Bucureşti, 400 pag.1985, Edit.Transversal,2003 CDPress,2013 (în 

colaborare cu A. Cioacă) . 
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Fluviile Terrei, 3 ediţii:  Edit. Sport-turism, Bucureşti, 264 pag. 1990, Edit.Transversal, 2002,  CDPress 2009. 

-Rezervaţia Biosferei Delta Dunării-Ghid turistic în limbile română şi  engleză(în colab. Gr.Baboianu), POSMEDIU,Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunări,2011  

-Ghidul vizitatorului zonei pontice a R.B.D.D. ,POSMEDIU,Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării,2013  

 

 Articole de limnologie (lacuri) 
1959 - Limanele fluviatile dintre Ostrov şi Cernavodă (sud - vestul Dobrogei), MHGA, 2, pag. 25-32, 4 fig., 5 tab. 

1960 - Consideraţii morfogenetice asupra limanelor fluviatile din cursul inferior al Ialomiţei, Probl. geogr ., VII, pag. 249-253, 1 pl. 

1960 - Caracteristicile  hidrochimice  ale  lacurilor  din  R.P.R., MHGA, 2, pag. 97-106, 10 fig., 2 tab. 

1961 - Tipuri genetice de lacuri în R.P.R., după  originea  cuvetei lacustre, Probl. geogr., VIII, pag. 301-323, 6 fig., 3 tab. 
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