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Introducere 

Lucrarea de față este rezultatul cercetărilor efectuate pe parcursul a trei ani de 

studiu, făcând obiectul tezei de doctorat, și se înscrie în curentul inițiat de dl. prof. univ. 

dr. Pompei Cocean privind analiza regională complexă a regiunilor de tip „țară”. 

Alături de factorii istorici menționați, rolul factorilor naturali este decisiv pentru 

modul de organizare al așezărilor și al dispunerii locuințelor, dar și pentru ușurința cu 

care omul a reușit să adapteze mediul la nevoile sale personale. Deși regiunea este un 

sistem teritorial semi-deschis, mediul rural, în cea mai mare parte a sa, și-a păstrat acea 

simplitate a unui mod de viață aproape arhaic. În ciuda pătrunderii elementelor de 

modernitate, în special în mediul urban, de unde, în ultima perioadă, au continuat să se 

răspândească, locuitorii Țării Severinului au găsit puterea și mijloacele de a-și păstra 

tradițiile care, așa cum ei însuși se consideră, au individualizat această regiune care face 

legătura între Oltenia și Banat. 

Una dintre cele mai importante trăsături caracteristice a întregii comunități 

severinene este dată de sentimentele puternice ale acesteia față de pământ. Pământul 

reprezintă legătura cu strămoșii, este sursa de hrană și modul în care se identifică cu 

locul în care trăiesc, simțind astfel că aparțin cu adevărat acestor meleaguri.  

Un alt aspect care a contribuit la individualizarea acestui sistem funcțional este 

omogenitatea etnică și confesională păstrată în ciuda încercărilor făcute de imperiul 

austro-ungar și otoman de a impune catolicismul și respectiv islamismul. 

Lucrarea de faţă este structurată în opt capitole. Primele patru capitole cuprind 

partea introductivă care face referire la studiile şi lucrările care menţionează regiunea 

studiată, continuând cu metodele şi criteriile utilizate pentru delimitarea Ţării 

Severinului. Capitolul patru este ocupat în întregime cu prezentarea componentei 

naturale şi rolul reliefului în delimitarea acestei regiuni de tip ţară. În următoarele 

capitole am analizat caracteristicile componentei umane plecând de la particularităţile 

geodemografice (capitolul 5) şi continuând cu activităţile umane desfăşurate (capitolele 

6 & 7), specifice regiunii, care definesc dezvoltarea socială şi economică a regiunii. 

Lucrarea se încheie cu o sinteză a sistemului regional severinean unde am analizat 

starea actuală, prezentând chorotipul regional al Ţării Severinului oferind câteva 

recomandări pentru viitoarea dezvoltare socio-economică. 
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„Țara Severinului” ca regiune geografică tipică a României 

Termenul de „țară” (țara = cuvânt provenit din limba latină pentru țări și care 

înseamnă pământ sau ținut) denumește zonele cel mai bine definite. Acestea sunt 

rămășițe istorico-sociale din Evul Mediu care au evoluat în diferite zone etnografice. 

Unele dintre aceste zone au coexistat cu vechile țări medievale (sg. = țară, pl. = țări) fiind 

situate, în general, de-a lungul văilor râurilor sau în depresiuni mici din zonele sub-

montane. Astfel, termenul de „țară” apare, în primul rând, cu înțelesul de vatră a unei 

civilizații vechi, având unitate etnică, lingvistică și etnografică. 

Astfel atât izvoarele narative, cât și denumirile medievale care datează din 

documente aparținând secolelor al XIII-lea și până în secolul al XVIII-lea amintesc o 

serie de țări ale căror denumiri sunt folosite și astăzi: Țara Bârsei (Terra Borza), Țara 

Oltului (sau Țara Făgărașului), Țara Zarandului, Țara Severinului (Terra Ceurin), Țara 

Maramureșului (Terra Maramorosiensis), Țara Moților, Țara Bihariei, Țara Lăpușului, Țara 

Chioarului, Țara Oașului, Țara Vrancei etc. 

Deși, extrem de interesantă prin evoluția istorico-socială care și-a pus amprenta 

asupra trăsăturilor sociale, economice și etnografice specifice, Țara Severinului este o 

regiune puțin menționată, în studiile de geografie, având această denumire. 

Numele de „Severin” e foarte vechi în Europa, presupunându-se că a fost adus 

din Asia în timpul celților. Rădăcina acestui cuvânt este sab, și înseamnă deal, munte. 

Litera a din sab alternează cu toate vocalele, rezultând astfel următoarele formele: sab, 

seb, sib, sob, sub; dar în același timp și consoana b alternează în: f, m, p, v și p din seb, 

rezultând formele sef, sem, sep și sev, ce se regăsesc în cuvântul Sev-er-in; er înseamnă 

înalt, mare și in din capăt înseamnă loc; deci Severin are înțelesul de „loc la munte înalt”. 

Numele medieval de Țara Severinului ar putea avea trei origini posibile: 

 una latină, asociată numelui împăratului Septimiu Severus; 

 una slavă, asociată cuvântului „severnâi”, tradus prin cuvântul „din nord” sau 

„nordic”. D. Onciul precizează că numele Țării Severinului ar provenii de la o 

veche formațiune autonomă organizată de bulgari, Banatul Nordic (severnâi = 

septentrional, de miazănoapte). Dar, încercarea de a deriva acest toponim din 

slavonescul siver* (nordic), sau seavâr (vântul de miazănoapte), nu este întemeiată, 

deoarece pentru slavii din Dacia, Severinul nu era așezat la nord, ci în partea de sud. 

Conform scrierilor istorice numele nu poate fi de origine bulgară, deoarece cetatea 
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medievală a Severinului a fost ridicată de cavalerii ioaniți (anterior războaielor cu 

bulgarii și a stăpânirii acestora) și nu de bulgari (Hurmuzaki, 1887, 1890, p. 126); 

 una religioasă, asociată sfântului Severin de Noricum, sfânt protector în Evul Mediu 

al bisericii latine din incinta cetății medievale când aceasta era utilizată de călugării 

misionari catolici veniți din regiunea Austriei superioare (Noricum). 

Primele documente scrise care atestă Țara Severinului ca regiune bine delimitată 

datează din anul 1233, iar câțiva ani mai târziu, la 2 iunie 1247, Țara Severinului (Terra 

Zeurino) este menționată în Diploma Cavalerilor Ioaniți, reprezentând un act de 

donație al regelui Bela al IV-lea al Ungariei. 

Descoperirile menționate mai sus demonstrează faptul că la momentul 

menționării Țării Severinului, acest teritoriu era bine organizat și structurat din punct 

de vedere ierarhic. Evenimentele istorice, marcate de ocupațiile străine (imperiul 

austro-ungar, imperiul otoman, stăpânirea bulgară) au contribuit la modificarea și 

restrângerea limitelor istorice, ducând la conturarea unei regiuni tipice care în prezent 

ocupă un teritoriu mult mai restrâns, dar care se individualizează prin conștiința 

colectivă comună derivată din atașamentul oamenilor față de elementele naturale și 

spirituale ale spațiului în care trăiesc (Cocean & Ilovan, 2005, p. 3). 

În concluzie, trăsăturile esențiale care conferă omogenitatea unei regiuni de tip 

„țară” fac referire la următoarele înțelesuri ale acestui termen (Pușcaș & Nicoară, 

imilitudini și deosebiri între conceptul românesc de „țară” și cele de „land” și „pays”, 

2000, p. 132): 

 înțelesul mai vechi al noțiunii este acela de regiune montană (depresiune 

înconjurată de munți), având o organizare teritorială și funcționalitate economică 

specifice; 

 conotația istorico-geografică și politico-administrativă specifică perioadei evului 

mediu când au început să se contureze aceste entități teritoriale; 

 specificul culturii populare care-i conferă individualitate comparativ cu regiunile 

învecinate. 
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Rolul cadrului natural în conturarea sistemului teritorial al Țării 

Severinului 

Trăsăturile definitorii ale componentei naturale pun în evidență relația dintre 

elementul natural și cel uman, având la bază influența particularităților elementelor 

naturale (relief, climă, hidrografie, resurse naturale) și modul în care acestea au 

contribuit la dezvoltarea și evoluția umană, în timp evidențiindu-se presiunea umană 

asupra mediului determinată de principalele activitățile desfășurate în spațiul ocupat. 

Factorul natural are un rol deosebit prin funcția sa de suport pentru elementul 

antropic, prin rolul de barieră atât pentru factorii de natură climatică, dar și pentru cei 

istorici, economici și sociali. De asemenea, relieful poate influența, prin natura rocilor 

sau expoziția versanților, celelalte elemente naturale: factorii climatici, răspândirea 

arealelor biogeografice, orientarea rețelei hidrografice, toate acestea contribuind mai 

departe la determinarea modului de utilizare a terenurilor, la dezvoltarea industrială 

prin exploatarea și prelucrarea resurselor naturale, conturând funcțiile sistemul 

teritorial analizat. În funcție de acești factori s-au individualizat și s-au dezvoltat 

ulterior, primele așezări umane din Țara Severinului. 

Particularitatea reliefului este dată de dispunerea în trepte a principalelor forme 

de relief. Așadar, Țara Severinului este individualizată pe cele trei trepte de relief 

dispuse în amfiteatru, cu deschiderea spre est și sud-est. Cele trei trepte ale reliefului 

care determină specificul cadrului natural al Țării Severinului sunt: treapta montană a 

munților Mehedinți, treapta de podiș și treapta joasă a zonelor depresionare, asimilată 

câmpiei prin aspectul plan și altitudini reduse (Depresiunea Severin, culoarul 

depresionar de contact din est și culoarul depresionar Cireșu – Baia de Aramă) (Error! 

Reference source not found.). 

Altitudinile reduse ale Munților Mehedinți nu i-au atras pe oameni, din cauza 

prezenței reliefului carstic care conferă o accesibilitate redusă și condiții de viață puțin 

favorabile, preferate fiind dealurile podișului Mehedinți și văile râurilor. Concentrarea 

mare a formelor reliefului carstic specifice podișului și munților Mehedinți conferă 

peisajului o imagine aparte prin „cornetele”, abrupturile și cheile care contribuie la 

individualizarea imaginii generale a regiunii. 

Unitățile majore de relief, precum și orientarea generală a văilor au contribuit la 

stabilirea așezărilor umane, influențând forma acestora. Cele zece trepte de altitudine 

evidențiază altitudinea minimă (27 m) și maximă (1.437 m). Altitudinile maxime sunt 
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concentrate în partea de NV, în Munții Mehedinți și în sudul podișului Mehedinți, în 

timp ce altitudinile cele mai mici se întâlnesc în Depresiunea Severinului și pe văile 

râurilor din Dealurile Coșuștei. 

Podișul Mehedinți este străbătut de o serie de văi, majoritatea fiind orientate 

NNV – SSE. Din reprezentările grafice ale reliefului se observă faptul că densitatea cea 

mai mare a așezărilor umane se află în Podișul Mehedinți, cu excepția unei suprafețe 

restrânse în partea sa centrală, unde factorii restrictivi ai reliefului nu au permis 

extinderea așezărilor de mari dimensiuni. Totuși în această zonă, dar și la contactul cu 

munții Mehedinți, există suprafețe întinse aparținând interfluviilor unde se întâlnesc un 

număr foarte mare de sălașe, pe care localnicii le numesc și conace aflate pe: Culmea 

Draganovăț, Dealu Ponorăț, Dealu Glămei, Dealu Văcăriei, Dealu Buruiana etc. Acest 

tip de adăposturi au fost abandonate sau sunt folosite doar în perioada verii, ca 

adăposturi temporare (Foto 8). 

 
Caracteristic dealurilor din Podișul Mehedinți sunt denumirile specifice date de 

localnici versanților vestici, dinspre munte, denumiți „dosuri”, iar cei estici (favorabili 

culturilor agricole și amplasării locuințelor) erau numiți „fețe” sau „săsturi” (Erdeli, 

1996) (Error! Reference source not found.). 

Dacă privim la orientarea principalelor drumuri constatăm că și acestea urmăresc 

în mod fidel fizionomia reliefului, acestea fiind orientate în cea mai mare parte în 

lungul văilor principale. (Error! Reference source not found.).  

 
Foto 1: Sălașe din zona de contact dintre Munții Mehedinți și Podișul Mehedinți 



Particularități geodemografice și de habitat 

11 

 

Particularități geodemografice și de habitat 

Vechimea, continuitatea și permanența locuirii în Țara Severinului 

Componenta antropică este una dintre cele mai importante elemente regionale 

care a contribuit la evoluția sistemului teritorial regional, individualizând această 

regiune de tip „țară” prin particularitățile determinate de modul de viață, de modul în 

care omul a transformat mediul înconjurător și felul cum și-a adaptat așezările în 

funcție de condițiile naturale, dar și prin tradițiile și obiceiurile populației. 

Cele mai vechi urme de atestare a locuirii, dată de prezența oamenilor primitivi 

în regiune sunt dovedite de instrumentele din cuarț și silex care au fost descoperite în 

peștera lui Climente. Triburile oamenilor primitivi erau locuitori ai peșterilor, regiunea 

fiind recunoscută pentru prezența și extinderea reliefului calcaros, cu numeroase peșteri 

care puteau oferi adăpost populațiilor din acea perioadă. Acestea sunt în prezent cele 

mai vechi urme de locuire din zona Porțile de Fier (aproximativ 40.000-35.000 de ani 

î.e.n.) (Chipurici, 1977, p. 6). 

Mărturiile arheologice care atestă existența și dezvoltarea, întâi a civilizației geto-

dace și apoi a cele daco-romane argumentează ideea permanenței și a continuității 

locuirii autohtone în zonă, dovedind în același timp și potențialul de habitat ridicat al 

regiunii. 

„La începutul perioadei feudale, o dată cu revitalizarea schimburilor și a 

drumurilor comerciale se remarcă o intensificare a activităților economice și prezența 

unor așezări omenești mai mari și mai bine dezvoltate” (Erdeli, 1996, p. 36). 

Descoperirile și documentele menționate anterior demonstrează faptul că, la 

momentul atestării documentare a Țării Severinului, în anul 1247, în Diploma 

Cavalerilor Ioaniți, acest teritoriu era bine organizat și structurat din punct de vedere 

ierarhic. Evenimentele istorice, marcate de ocupațiile străine (imperiul austro-ungar, 

imperiul otoman, stăpânirea bulgară) „au contribuit la modificarea și restrângerea 

limitelor istorice, ducând la conturarea unei regiuni tipice care ocupă un teritoriu mult 

mai restrâns, dar care se individualizează prin conștiința colectivă comună derivată din 

atașamentul oamenilor față de elementele naturale și spirituale ale spațiului în care 

trăiesc” (Cocean & Ilovan, 2005, p. 3). 
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Caracteristici și tendințe geodemografice în Țara Severinului 

Evoluția demografică, împreună cu celelalte tipuri de structuri, evidențiază 

potențialul uman al regiunii. De asemenea, analiza evoluției geodemografice și a 

cauzelor care au determinat particularitățile curbei de evoluție sunt importante și 

pentru efectuarea unei prognoze în ceea ce privește evoluția populației din Țara 

Severinului. 

Cauzele care au influențat evoluția numerică a populației din Țara Severinului 

sunt în concordanță cu procesele demografice manifestate de-a lungul timpului la nivel 

național, dar, în mod special, și cu influențele locale, dictate de unele particularități 

geografice, ca de exemplu poziția geografică a așezărilor față de potențialele centre de 

polarizare care manifestă o importantă atracție socio-economică și care la un moment 

dat au avut impact asupra potențialului demografic determinând anumite modificări în 

structura demografică a regiunii. La aceste cauze se mai adaugă și alte aspecte precum: 

insuficiența mijloacelor materiale, igiena precară, lipsa infrastructurii medicale sau 

dotarea slabă a unităților sanitare. O importanță deosebită pentru evoluția numerică a 

populației o prezintă și cauzele sociale cum ar fi prezența unor boli, avorturile 

practicate în condiții precare de igienă, mai ales în perioada comunistă când efectuarea 

acestora era interzisă. 

 
Astfel, dacă analizăm curba de evoluție a populației (Error! Reference source not 

found.), se observă că aceasta începe ușor să scadă, față de punctul maximul atins în 

1992, înregistrând în 2002 o scădere cu 0,46%, numărul total al locuitorilor fiind de 

177.240 persoane. Tendința de scădere se menține și pentru următoarea perioadă, în 

prezent numărul total al populației din Țara Severinului fiind de 164.322 de persoane, 

ajungând astfel aproape la nivelul înregistrat cu douăzeci de ani în urmă, în anul 1986, 

de 163.815 persoane. Rata de scădere a populației, înregistrată în 2010, față de 2002, este 

de 7,26% și își menține trendul descendent. 

 
Fig. 1: Evoluția numerică a populației din Țara Severinului în perioada 1930-2010 
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Privind particularitățile evoluției geodemografice la nivel de comună (Fig. 47), în 

Țara Severinului există trei tipuri specifice de evoluție geodemografică: accentuat 

descendentă, moderat descendentă și ascendentă. 

Deși este important să avem o imagine asupra tendințelor de creștere sau 

descreștere a populației în trecut (poate chiar din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea), care 

trebuie corelate cu evenimentele politice, istorice și sociale din perioadele respective, 

trebuie să avem în vedere mai ales tendința actuală care ne poate ajuta să emitem o 

previziune legată de evoluția unor așezări, să anticipăm pericolul dispariției acestora și 

problemele socio-economice generate de îmbătrânirea populației sau de amplificarea 

fenomenului de migrație spre zone cu atractivitate mai mare. 

 
 

Dinamica populației și particularitățile evolutive în context regional 

Dinamica populației cuprinde dinamica naturală și pe cea migratorie și este 

caracterizată de modificările survenite în numărul total al populației, datorită mișcării 

naturale (natalitate, mortalitate și sporul natural) și de cea migratorie (plecările și 

sosirile populației în/ din spațiul Țării Severinului). Această dinamică este influențată 

de toți factorii amintiți în capitolul anterioare când am vorbit despre evoluția numerică 

a populației. 

Natalitatea 

Oscilația valorilor natalității, cu reduceri semnificative, se înregistrează în Țara 

Severinului, mai ales după 1990, când au loc importante transformări care au marcat 

profund societatea actuală. În primul rând, căderea sistemului comunist a dus la 

 
Fig. 2: Țara Severinului. Tipuri de evoluție geodemografică conform valorii 

calculate pentru rata totală de creștere a populației 
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schimbarea stilului de viață al indivizilor, iar problemele economice din perioada 1991-

1992 și confuzia generală creată de noul sistem au dus la scăderea dramatică a valorilor 

natalității. Valorile maxime ale ratei natalității, de 16,53‰, pentru cele 23 de unități 

administrative, s-au înregistrat în anul 1988, după care a urmat o scădere continuă a 

valorilor, atingând minimul în 2002, de numai 8,10‰ (Fig. 51). 

 
După aproape 20 de ani de prefaceri sociale și economice, care și-au pus 

amprenta și asupra dimensiunii familiei și a planningului familial, se constată mai 

multe schimbări. Astfel, în 2009, natalitatea are valori cuprinse între 5,38‰ (Florești) și 

12,46‰ (Godeanu), iar aproximativ jumătate din unitățile administrative cuprinse în 

Țara Severinului, înregistrează în 2009 valori ale natalității peste valoarea medie de 

9,79‰ care caracterizează întreaga regiune. 

Mortalitatea 

Ca urmare a progresului sanitar și socio-economic înregistrat după cel de al 

doilea război mondial și prin eradicarea unor boli precum holera, sifilisul sau 

tuberculoza, care au reprezentat principalele cauze ale mortalității înainte de primul 

război mondial, și structura deceselor pe principale cauze s-a schimbat. În prezent, cele 

mai multe decese sunt cauzate de bolile aparatului circulator, urmate de boala 

ischemică a inimii. În cazul regiunii severinene o cauză a decesului este dată și de bolile 

aparatului urinar, provocate de nefropatia endemică balcanică, ce afectează mai ales 

populația din așezările din mediul rural situate în estul și sudul regiunii. 

Media ratei mortalității în Țara Severinului, în ultimii 25 de ani, este ușor 

constantă (Fig. 55), înregistrând valori cuprinse între 9,41‰ (în 1992) și 11,29‰ (în 

1988), fiind însă mai ridicată decât valorile natalității înregistrate în ultimii 10 ani. Așa 

cum se poate observa din graficul evolutiv, după ce a atins valoarea maximă în anul 

1988, nivelul mortalității a scăzut brusc, atingând minimul în 1992. În prezent, valorile 

mortalității generale se află în ușoară creștere, înregistrând în 2009 o valoare de 10,31‰. 

 
Fig. 3: Evoluția natalității în Țara Severinului (1985-2009) 
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Mortalitatea infantilă, la nivel regional, are o curbă evolutivă sinuoasă (Fig. 58) 

plecând de la valori ridicate 27,37‰ (în 1985) și coborând la 19,35‰ în 1992, după care 

valoarea urcă din nou, atingând 25,77‰ în 2002, urmând să scadă brusc șapte ani mai 

târziu la 17,96‰. 

 
Valori mai ridicate ale mortalității infantile se înregistrează în mediul rural, unde 

condițiile sanitare sunt precare, dar în ultima vreme se observă o reducere a numărului 

de unități administrative care înregistrau valori ridicate ale acestui indicator.  

Sporul natural 

Evoluția sporului sau a bilanțului natural urmărește aceeași linie cu cele ale 

ratelor natalității și mortalității. Mediile multianuale și evoluția valorilor înregistrate de 

acest indicator relevă importante diferențieri atât temporale, cât și spațiale (Fig. 61). 

Valorile medii au evoluat de la valori pozitive de 6,6‰ în 1985, spre valori 

negative de -1,72‰ în 2002 sau de -0,52‰ în 2009. Începând cu anul 1985, și mai ales 

după 1992, se observă un declin numeric al populației care s-a accentuat ulterior, 

atingând maximul în 2002. Înregistrarea frecventă a valorilor negative, demonstrează 

faptul că așezările din Țara Severinului au intrat într-un declin demografic evident, pe 

care doar o dezvoltare economică reală, care să atragă populație tânără, ar putea 

redresa situația actuală. 

 
Fig. 5: Evoluția mortalității infantile în Țara Severinului (1985-2009) 

 
Fig. 4: Evoluția mortalității în Țara Severinului (1985-2009) 
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În prezent, cele mai 

mari valori negative se 

înregistrează în comunele 

Balta (-15,79‰), Podeni (-

21,15‰), Ilovăț (-17,98‰) și 

Șovarna (-16,91‰) (Error! 

Reference source not found.).  

 

 

Volumul și intensitatea mișcării migratorii în Țara Severinului. Cauzele și efectele socio-

economice ale fenomenului migratoriu 

Fenomenul migrator în Țara Severinului este generat în primul rând de factori de 

natură economică, cum ar fi, de exemplu, dezvoltarea din sudul regiunii care atrage 

fluxurile migratorii ale populației sau subdezvoltarea economică din zona de podiș și 

cea montană care determină populația să plece. Factorii sociali au și ei o importanță 

deosebită mai ales în zonele afectate de nefropatia endemică balcanică, la care se 

adaugă factorii geografici generați de atracția exercitată de anumite zone. 

Mișcarea migratorie a populației care a avut loc în sistemul regional severinean în 

ultimele două decenii și jumătate se caracterizează prin scăderea numărului de sosiri și 

creșterea oscilantă a ponderii persoanelor plecate. 

Astfel, începutul intervalului 1985-1995 este caracterizat de valori pozitive ale 

acestui indicator pentru toată regiunea analizată. În anul 1985 valoarea sporului 

migratoriu a fost de 7,23‰, scăzând treptat spre finalul intervalului când a ajuns, în 

anul 1992, la 2,08‰ (Fig. 64). 

Cele mai mari valori pozitive s-au înregistrat, în special, în mediul urban 

(Drobeta-Turnu Severin – 19,06‰ în 1985 și Baia de Aramă – 4,25‰ în 1992) ca urmare 

a intensificării procesului de dezvoltare economică-socială, dar și a reluării activităților 

de exploatare a cuprului în cazul orașului Baia de Aramă, în timp ce în mediul rural 

doar trei comune au înregistrat valori pozitive în anul 1992: Godeanu (3,75‰), Șimian 

(1,99‰) și Șovarna (9,14‰). 

 
Fig. 6: Evoluția sporului natural în Țara Severinului 

în perioada 1985-2009 
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Cel de-al doilea interval, 1995-2009, este caracterizat exclusiv de valori negative ale 

sporului migratoriu, cu două momente de maxim, în 1997 (-2,46‰) și cel de-al doilea în 

anul 2007 (-5,17‰), când numărul celor plecați depășește pe cel al sosiților. 

În ceea ce privește migrația rural-urban acesta a dus la creșterea demografică 

urbană și la menținerea volumului total al populației rurale la un nivel relativ constant 

(datorită echilibrării între sporul natural și soldul migratoriu), îmbătrânirea populației 

rurale (în special a celei agricole) și întinerirea populației urbane, prin creșterea 

natalității în mediul urban și scăderea valorii acesteia în mediul rural, la feminizarea 

forței de muncă rurale și agricole și la creșterea divorțialității (Sandu, Migrația și 

schimbarea structurii sociale în mediul rural, 1985). 

Tabel 1: Stadii ale dinamicii populației în Țara Severinului (‰) 

Indicator 1985 1988 1992 1997 2002 2007 2009 

Bilanț natural 6,06 5,24 2,49 -0,39 -1,72 2,59 -0,52 

Bilanț migratoriu 7,23 5,46 2,08 -2,46 0,06 -5,17 -3,71 

Bilanț total 13,29 10,60 4,57 -2,85 -1,65 -2,58 -4,24 
* valori calculate 

Din punct de vedere demografic, consecințele migrației temporare sau definitive 

sunt semnificative. Tendința de a rămâne definitiv în țările de destinație este din ce în ce 

mai pregnantă și duce la pierderi considerabile în rândul populației din regiunea de 

plecare. Această pierdere are drept consecință diminuarea ritmului de creștere 

economică sau chiar declinul activității economice. 

Structura populației pe grupe de vârstă și sexe 

Pe măsură ce mișcarea migratorie a luat o amploare tot mai mare în Țara 

Severinului, s-a modificat atât structura populației pe cele două medii de viață, cât și 

 
Fig. 7: Evoluția sporului migratoriu în Țara Severinului 
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cea pe grupe de vârstă și sexe, fiind antrenată în principal populația adultă tânără, ceea 

ce a reprezentat o „infuzie de tinerețe” în structura populației orașelor care dețin cea 

mai mare putere de atracție. 

În ceea ce privește structura populației pe grupe de vârstă, noile condiții sociale 

care au contribuit la dezvoltarea economică a regiunii au produs unele transformări în 

structura pe sexe a populației din Țara Severinului, dar și modificări ale procentelor 

care vizează în primul rând populația tânără (grupa de vârstă 0-19 ani) și grupa de 

vârstă adultă, adică segmentul care produce și susține financiar pe celelalte două grupe, 

tânără și vârstnică. Populația din cea de-a treia grupă de vârstă (peste 65 de ani) a 

înregistrat o ușoară creștere de 1% după anul 2000, de la 11%, cât înregistra în anul 

1977, la 12% din totalul populației în 2002 și în prezent (Fig. 8). 

 

Fig. 8: Țara Severinului. 

Structura populației pe 

grupe de vârstă (1977) 

 

Fig. 9: Țara Severinului. 

Structura populației pe 

grupe de vârstă (2002) 

 

Fig. 10: Țara Severinului. 

Structura populației pe 

grupe de vârstă (2009) 

Structura pe vârste a populației poartă amprenta caracteristică a unui proces de 

îmbătrânire demografică datorat în primul rând scăderii natalității, dar și a amplificării 

fenomenului migratoriu, în cadrul grupei de vârstă fertilă, determinând reducerea 

absolută și relativă a populației din grupa de vârstă 0-19 ani. Acest lucru va avea efecte 

dramatice pentru economia regiunii în următorii ani, când numărul persoanelor din 

grupa de vârstă de peste 65 de ani va crește simțitor o dată cu îmbătrânirea persoanelor 

care în prezent se află în grupa de vârstă activă. Presiunea socială va fi foarte mare, 

împiedicând în același timp creșterea economică. De asemenea, dezvoltarea sustenabilă 

a regiunii poate fi îngreunată din cauza lipsei resursei umane. 

Analizând situația structurii pe sexe la nivelul Țării Severinului în anii 1977 și 

2009 observăm că ponderea femeilor înregistrează o creștere, acestea deținând în anul 

1977 doar 43% din totalul populației regiunii (Fig. 11). Acest lucru se datorează în 

primul rând, forței masculine sosită pentru a acoperi necesarul de forță de muncă din 

industrie care în perioada comunistă a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă prin 

exploatarea resurselor naturale și prelucrarea materiei prime. La nivel de unitate 

administrativă, structura pe sexe evidențiază încă o dată caracteristica observată la nivel 
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regional. Cele mai mari procente deținute de populația masculină sunt în orașele 

Drobeta-Turnu Severin (57,11% bărbați) și Baia de Aramă (57,37% bărbați) și în 

comunele Obârșia-Cloșani (66,62% bărbați) și Șimian (57,57% bărbați). La polul opus se 

află unitățile administrative, percepute ca arii de emigrare pentru regiunea studiată, 

unde populația feminină este majoritară: Cireșu (56,96%), Podeni (56,36%) și Godeanu 

(56,08%). Aceste arii nu se regăsesc doar într-un proces de feminizare, dar se află deja 

într-un proces de îmbătrânire demografică care în ultima perioadă a cunoscut o 

accentuare pronunțată. 

 

Fig. 11: Țara Severinului. Structura pe sexe 

(1977) 

 

Fig. 12: Țara Severinului. Structura pe sexe 

(2009) 

Evoluția populației pe grupe de vârstă și sexe și prognozarea direcției de 

dezvoltare a sistemului teritorial severinean rezultă și din analiza diferențelor de formă 

a piramidei vârstelor la nivel regional. Piramida vârstelor reflectă cel mai bine cronica 

generațiilor evidențiind disproporțiile populației din Țara Severinului. Anul 2009 

reflectă tendința de evoluție viitoare cu o bază îngustă, dar cu o largă dezvoltare a 

grupei adulților (19-60 de ani) și o dezvoltare ușor asimetrică a vârfului piramidei, care 

trădează, pe lângă tendința de îmbătrânire demografică și cea de feminizare a 

populației la grupele mari de vârstă (peste 75 de ani) (Fig. 14). 

Efectele demografice și economice ale acestei evoluții vor putea fi observate, în 

Țara Severinului, în următoarele două decenii, atrăgând după sine o serie de schimbări 

complexe la nivelul populației școlare, populației de vârstă fertilă sau cea aflată la 

vârsta de intrare pe piața muncii. Așa cum am subliniat deja, efectele procesului de 

îmbătrânire asupra desfășurării vieții economice și sociale se vor resimți intens o dată 

cu intrarea în cadrul populației apte de muncă a generațiilor reduse numeric, adică ale 

persoanelor născute după perioada 1990. 
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Fig. 13: Țara Severinului – piramida 

vârstelor (1977) 

 

Fig. 14: Țara Severinului – piramida vârstelor 

(2009) 

Structura etnică a populației 

Deși evenimentele istorice multiple și situația incertă pe care a avut-o regiunea 

Țării Severinului de-a lungul timpului și-au pus amprenta asupra limitelor acestei 

regiuni de tip țară, acestea nu au avut însă aceeași forță și asupra structurii etnice a 

populației din Țara Severinului. Valurile de migratori care au trecut prin Țara 

Severinului au lăsat puține urme materiale, nici stăpânirea austro-ungară, bulgară sau 

turcă nu au adus modificări importante în structura etnică sau confesională care să 

reziste până în prezent, populațiile de slavi, maghiari sau turci fiind asimilate de 

populația autohtonă majoritară (Fig. 82). 

 
În prezent, structura etnică din Țara Severinului reflectă caracteristica specifică 

regiunilor de tip țară de a rezista împotriva factorilor externi (reziliența). În ciuda 

 
Fig. 15: Structura etnică în Țara Severinului 
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deschiderii largi în partea de est și sud (comparativ cu izolarea geografică a celorlalte 

regiuni similare Țara Maramureșului, Țara Lăpușului, Țara Oașului etc.) care au încercat să 

modifice unicitatea ce-i conferă individualitate, Țara Severinului a reușit să-și păstreze 

omogenitatea etnică. 

Structura confesională a populației 

Ca și în cazul structurii etnice, în anul 2002, și structura confesională reflectă 

aceeași omogenitate dovedind încă o dată conservarea identității regionale. Acest lucru 

se datorează și faptului că această regiune are o istorie religioasă importantă, la Severin 

fiind înființată, în anul 1370, de către domnitorul Vlaicu Vodă, Mitropolia Severinului. 

Deși nu a avut o existență prea îndelungată (datorită condițiilor politice și istorice 

nefavorabile), Mitropolia Severinului a avut pentru regiunea severineană, care făcea 

parte din Oltenia, un rol foarte important în cultivarea și apărarea credinței ortodoxe. În 

acest sens, mitropolitul Firmilian afirma că înființarea acestei mitropolii „a rămas 

expresia celei mai înalte organizări bisericești în părțile oltene, bazată pe un bogat și inițial fond 

ortodox și pe luptele de conservare a acestui fond, care era, în același timp și un fond național”. 

 
Ca dovadă în acest sens, este ponderea majoritară reprezentată de ortodocșii 

(98,60% – Fig. 84), celelalte culte, deși prezente, fiind nesemnificative ca număr de 

adepți (sub 1%). S-a observat însă în ultima vreme tendința de răspândire a unor culte 

precum cel penticostal sau baptist, în special în așezările din mediul rural (Error! 

Reference source not found.). Aceste culte au puțini adepți, dar numărul lor este în 

creștere în ultimii ani. În sate precum Florești, Broșteni, Obârșia-Cloșani, Izverna și 

chiar în orașul Baia de Aramă există lăcașe de cult baptiste și penticostale. 

 

 
Fig. 16: Structura confesională în Țara Severinului 
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Rețeaua de localități 

Dinamica așezărilor urbane 

Așezările umane reprezintă rezultatul unui îndelungat proces de dezvoltare 

socio-economică, conturând sisteme aflate într-o continuă mișcare și transformare, 

datorită presiunilor de natură economică, socială, demografică și politică. De-a lungul 

evoluției lor, factorii economici și demografici au fost cei care au influențat relațiile 

dintre așezările umane, avantajate fiind așezările urbane în jurul cărora s-a conturat o 

de zonă de influență cu dimensiuni variabile, în funcție de rangul și nivelul de 

dezvoltare al orașelor. 

Rolul orașului într-un anumit teritoriu, și în special influența asupra spațiul rural, 

a fost tratată inițial de Cucu V. care afirma în articolul său din 1967 că orașele domină 

satele din împrejurimi „prin funcțiile și forța lor de gravitație... prin forța de absorbție a 

populației și a funcțiilor locale, prin forța de a stabili raporturi compensatoare între oraș și sat”, 

în acest sens același autor aducându-și contribuția și la dezvoltarea conceptului de sferă 

de influență. Fiind definite ca sisteme cu un conținut, structură și organizare spațială, 

dinamismul orașelor rezidă din relațiile de schimb de masă, energie și informație care 

au loc între oraș și zona din imediata sa apropiere (Ianoș, 1987, p. 28), care se 

materializează, în funcție de importanța și puterea de polarizare a așezării urbane, în 

zona de influență specifică fiecărei așezări urbane. Limita zonei de influență variază în 

funcție de importanța și rangul orașului, extinzându-se în mediul rural o dată cu 

evoluția teritorială și spațială a sa. Intrările de materie contribuie la asigurarea nevoilor 

populației urbane, aflată în perioade de creștere numerică, la sporirea suprafețelor 

construite, la creșterea densității clădirilor și la structurarea spațiului intern (Ianoș, 

1987, p. 30). 

Zona de influență a orașelor nu coincide cu limitele administrative a acestora, ea 

fiind mai întinsă, cum este și cazul municipiului Drobeta-Turnu Severin, sau mai 

restrânsă în funcție de dimensiunea și importanța așezării urbane la nivel regional 

(Error! Reference source not found.). Mărimea zonei de influență depinde de factori ca: 

poziția geografică a centului urban respectiv atât la nivel teritorial cât și în cadrul 

ierarhiei urbane, densitatea așezărilor urbane în teritoriu, gradul de dezvoltare al 

regiunii supuse analizei sau proximitatea unor unități majore de relief. De cele mai 

multe ori acești factori imprimă zonei de influență o anumită personalitate. Cu toate 

acestea, stabilirea limitelor la care poate ajunge zona de influență a unui oraș este foarte 

dificilă, acest lucru rezultând din multitudinea și complexitatea relațiilor pe care 

așezările urbane le stabilesc cu zona înconjurătoare, dar și din modul de propagare a 

influenței la nivel teritorial. 
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Cele două așezări urbane din regiunea studiată au o poziție periferică, tocmai 

această amplasare oferindu-le posibilitatea de polarizare a întregului teritoriu, 

resimțindu-se însă influența mai puternică a centrului urban de dezvoltare regională, 

Drobeta-Turnu Severin. 

 

Evoluția și specificitatea așezărilor rurale 

În regiunile de tip „țară”, satul a constituit și continuă să fie forma cea mai 

răspândită de așezare umană, în special ca număr de așezări, dar mai puțin ca pondere 

a populației, zonele rurale din Țara Severinului reprezentând 92% din teritoriul 

regiunii, cuprinzând doar 26% din populație (38.887 de locuitori la 1 ianuarie 2010) care 

trăiesc în cele 143 de așezări rurale. 

În ceea ce privește stadiul actual al așezărilor rurale din Țara Severinului, trebuie 

să menționăm faptul că evenimentele din 1989 au avut un impact major asupra vieții 

economice la nivel național, efectele resimțindu-se și la nivelul sistemului teritorial 

severinean, pe multiple planuri. Așadar, perioada de după 1990, cunoscută ca 

„perioada de tranziție”, se caracterizează prin schimbări majore în ceea ce privește viața 

populației rurale din punct de vedere demografic, economic și socio-cultural. Așa cum 

am menționat și în capitolele anterioare ca rezultat al schimbărilor economice și a 

 
Fig. 17: Zonele de influență urbană din Țara Severinului 
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mentalităților, natalitatea este într-o continuă scădere, sporul natural având valori 

negative în cele mai multe dintre așezările rurale, la care se adaugă o mortalitate 

crescută, ca rezultat al unei populații îmbătrânite. Așa cum se poate observa din analiza 

piramidelor pe grupe de vârste și sexe, majoritatea tinerilor se îndreaptă, în ultima 

perioada, către mediul urban sau aleg să se deplaseze în alte regiuni. Din punct de 

vedere economic, locuitorii din mediului rural, în urma legii de retrocedare a 

pământurilor, au devenit proprietari, în prezent muncind în propriile gospodarii. 

Totuși, forma actuală de valorificare a terenurilor agricole are și un aspect negativ 

privind fărâmițarea terenurilor agricole. Acest lucru care a contribuit la reducerea 

productivității și a eficienței agricole din cauza lipsei mașinilor agricole și, mai ales, a 

lipsei posibilității populației din mediul rural de a achiziționa utilaje moderne sau a 

dificultății de a plătii pentru aceste servicii, aproape toate lucrările executându-se 

manual. 

Funcțiile așezărilor din Țara Severinului 

Profilul funcțional al așezărilor sistemului teritorial severinean a fost influențat 

de condițiile locale și regionale, care la rândul lor, depind de factorii fizico-geografici, 

dar și de dezvoltarea economică a celor două centre. Trăsătura funcțională a așezărilor o 

constituie profilul lor economic preponderent agricol, în spațiul rural, și mixt, bazat pe 

industrie și servicii, în cel urban. 

Tipurile de așezări rurale și funcțiile lor au fost determinate pe baza a unsprezece 

indicatori: densitatea populației, mărimea medie a localităților, gradul de ruralitate (cu 

accent pe procentul populației ocupate în agricultură), presiunea agrară, gradul de 

îmbătrânire al populației, confortul locuințelor (care dispun de rețea de apă și 

canalizare), suprafața cultivată cu grâu și floarea-soarelui, suprafața medie a 

exploatațiilor agricole și gradul mediu de asociere al exploatațiilor (Fig. 97). 

După anul 1990, însă procesul involutiv al industriei locale severinene create sau 

dezvoltate în vechiul regim se accelerează, procesul fiind declanșat deja din anii 1980. 

Drept urmare, către sfârșitul anilor 1990, cea mai mare parte din întreprinderile 

existente vor fi privatizate devenind societăți. După o perioadă de relativă stabilitate, 

criza mondială din 2008 agravează din nou situația producătorilor industriali 

severineni. 
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Diferențierile majore, legate de sărăcia așezărilor rurale, le-am corelat și cu gradul 

de izolare al așezărilor, apropierea față de un oraș, inclusiv existența unui drum 

european sau național, gradul de dezvoltare socio-demografică, profilul migratoriu și 

tipul cultural de sat în funcție de intensitatea procesului de migrație. În ultima 

perioadă, multe din așezările din sistemul regional severinean se confruntă cu 

intensificarea procesului de migrație, cauzat de sărăcie și imposibilitatea găsirii unui loc 

de muncă în regiune. 

Așa cum se poate observa și din reprezentarea grafică alăturată (Fig. 130) rezultă 

faptul că predomină așezările foarte sărace, acestea fiind răspândite pe toate cele trei 

trepte de altitudine (zonă montană, podiș, zonă depresionară). 

Așa cum am menționat, după nivelul de dezvoltare, predomină așezările rurale 

foarte sărace – 56%, urmate de satele sărace care reprezintă 33% din totalul satelor, în 

timp ce satele dezvoltate sunt în număr de 8 (7%), cele cu o dezvoltare medie nu 

reprezintă decât 2%. Așezările rurale care au un nivel maxim de dezvoltare se regăsesc 

 
Fig. 18: Tipuri de așezări 

Sursa: harta României (***, Atlasul României, 2006) 
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în apropierea municipiului Drobeta-Turnu Severin, la o distanță de 10-15 minute de 

oraș (Șimian și așezările aflate în administrarea orașului). Acestea sunt cele mai 

dezvoltate din punct de vedere al dotărilor tehnico-edilitare, dar prin prisma accesului 

la drumuri europene, căi ferate sau drumuri naționale modernizate. Toate sunt dispuse 

în lungul Dunării. 

 
 

 
Fig. 19: Nivelul de dezvoltare și tipul cultural al așezărilor rurale din Țara 

Severinului 
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Caracteristicile economico-geografice ale regiunii 

Profilul economic regional trădează moștenirea tradiției economice din perioada 

comunistă. Întreaga regiune a fost profund afectată de restructurările economice, 

determinând o rată a șomajului ridicată, în timp ce zonele agricole din partea de est și 

sud-est au fost afectate sever de nivelul scăzut de productivitate care a dus la creșterea 

sărăciei, mai ales în mediul rural cunoscut pentru subdezvoltarea comunităților 

tradiționale din zona de podiș și de munte. 

Începând cu anul 1999 starea economică a sistemului regional severinean 

înregistrează o ușoară îmbunătățire, dar insuficient pentru a conduce la mutații 

substanțiale ale nivelului de trai în rândul populației. 

Adaptarea lentă a agenților economici la procesul de constituire și transformare a 

noilor piețe de desfacere a condus la sincope dramatice în cazul unor operatori 

economici (abatorul, fabrica de nutrețuri concentrate, precum și majoritatea fermelor 

zootehnice). De asemenea, fenomenul de absorbție al forței de muncă calificată s-a 

intensificat la nivelul micilor întreprinzători din comerț, dar acesta a fost foarte redus în 

cadrul companiilor din sectorul secundar care și-au menținut sau chiar și-au dezvoltat 

activitățile. Sectorul cel mai afectat a fost cel primar. 

Evoluția profilului industrial a fost marcat de două perioade de tranziție: 

centralizarea excesivă din perioada socialistă și perioada post-decembristă când 

economia socialistă a început să fie înlocuită cu economia de piață (Ianoș, Orașele și 

organizarea spațiului geografic, 1987). 

După căderea sistemului comunist, pe fondul dezorganizării economice și a 

blocajelor din sistemul de plăți datorate arieratelor dintre companii, industria grea 

concentrată în partea de sud, în orașul Drobeta-Turnu Severin, cea energo-intensivă și 

extractivă din nord și est, au decăzut, fiind grav afectate de noile condiții de piață. 
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Fig. 20: Repartiția activităților industriale în Țara Severinului 



Sinteza sistemului regional al Țării Severinului 

29 

 

Sinteza sistemului regional al Țării Severinului 

Analiza chorematică a Țării Severinului 

Întreaga regiune din care face parte și arealul de studiu se află într-o etapă de 

structurare, în care se inițiază și se consolidează relațiile care să-i asigure funcționarea 

optimă. Spațiul montan este lipsit de nuclee teritoriale de dezvoltare, iar așezările rurale 

nu reușesc să controleze în mod eficient factorii dezvoltării pe fondul unei economii 

agrare de subzistență (Cocean & Filip, Geografia regională a României, 2008) (Fig. 131). 

 
Așezările sunt concentrate cu precădere în culoarele depresionare (Cireșu – Baia 

de Aramă, Depresiunea Dr. Turnu-Severin, Malovăț – Ilovăț – Șovarna – Bala). 

În regiune se înregistrează fenomene de depopulare (migrare spre centrele 

urbane învecinare care exercită o atracție a forței de muncă, dar și în afara regiunii) și de 

îmbătrânire a populației. 

Axele joncționale regionale sunt dezvoltate pe direcția Baia de Aramă – Drobeta-

Turnu Severin, observându-se lipsa centrelor polarizatoare supracomunale care să 

instituie relații spațiale funcționale. 

O caracteristică particulară este dată de existența centrului polarizator de 

importanță regională – municipiu Drobeta-Turnu Severin, care începe să se impună ca 

un pol veritabil de dezvoltare. Datorită prezenței axei navigabile a Dunării, a 

interrelațiilor cu Serbia, a culoarului de transport de importanță națională (E70 și 

 
Fig. 21: Chorotipul sistemului regional al Țării Severinului 
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magistrala feroviară 1), singurul municipiul sudic reușește să reconfigureze liniile de 

forță la nivel regional, depășind „complexul de periferie”. 

În ultima perioadă, în urma restrângerii activității industriale, în zona Baia de 

Aramă s-a conturat un spațiu industrial în criză în ceea ce privește exploatarea și 

valorificarea resurselor naturale existente. Aceeași situație amenință însă și zona de 

exploatare carboniferă Husnicioara și Zegujani, în urma restrângerii activității 

industriale. 

O nouă axă funcțională, reprezentată de culoarul depresionar estic, Malovăț – 

Ilovăț – Șovarna – Bala – Ponoarele, s-ar putea contura pe baza întăririi relațiilor dintre 

centrul polarizator regional, Drobeta-Turnu Severin, și celălalt centru polarizator de 

importanță locală, Baia de Aramă. 

În ciuda elementelor de restrictivitate (în special de factură naturală), ansamblul 

regional prezintă o coeziune manifestată atât la nivelul spațiilor mentale, cât și la nivel 

structural, pe fondul complementarității spațiale și funcționale (Cocean & Filip, 

Geografia regională a României, 2008). 
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