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Abstract. Accounting for the spatial dimension of geodiversity, CORINE 
data provide an image of the dynamics of land cover and use at the level of 
territorial statistical units at county and base administrative-territorial units 
levels, relevant when quantified at the next hierarchical level (region of 
development). To meet this need, the current study proposes three 
methods: the simple analysis of the positioning of modified areas within 
the regions of development, the determination of their density, and spatial 
interpolation by ordinary kriging based on total affected area per base 
administrative-territorial unit. Regardless of the method, the results are 
similar and suggest that land cover changes are more frequent in the 
southwest (counties Mehedinţi and Gorj), while land use changes 
predominate in the Oriental Carpathians (counties Suceava, Harghita, 
Covasna, Bacău and Neamţ). From a methodological standpoint, the study 
reveals the superiority of the density analysis to simple overlap, and of the 
kriging techniques to the other methods, suggesting the high potential of 
the later for use in geographical research. 
 
Key words: geostatistical methods, geodiversity, land use, land cover, GIS, 
urban dynamic. 

 
1. Introducere 

Sistemele teritoriale reprezintă structuri 
funcţionale, fiind formate din componente 
naturale, socioeconomice, psihologice şi 
elemente generate de om (spaţiul 
construit), între care se stabilesc anumite 
relaţii rezultate din necesitatea atingerii 
unor scopuri comune – Fig. 1 (Ianoş, 2000). 
Conceptul de geodiversitate desemnează 
vari abil itatea si stemelor  teri tori ale , 
i ncl uzând si stemel e naturale  şi  cele 

dominate de om, cuprinzând diversitatea 
sistemelor biologice (biodiversitatea), a 
celor socioeconomice şi a spaţiului fizic. În 
ceea ce priveşte biodiversitatea, concepţia 
sistemică asigură fundamentul teoretic al 
ştiinţei ecologiei pentru conceptualizarea şi 
înţelegerea modului de structurare şi 
funcţionare a complexelor de sisteme 
ecologice, socioeconomice şi naturale 
cuplate (Vădineanu, 2009). Acest model 
prezintă o ierarhie a sistemelor ecologice, 
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în funcţie de scala spaţială (Vădineanu, 
1998), i ncl uzând în conceptul  de 
biodiversitate variabilitatea genetică, a 
nivelurilor de integrare a materiei vii şi a 
nivelurilor supraindividuale de organizare, 
fără a omite  di versi tatea si stemelor 
dominate de om (Petrişor, 2008). 
 
Conceptul de geodiversitate accentuează 
diferenţierile transcalare, precum  şi pe 
cele rezultate din faptul că societatea 
umană, în raport de obiectivele 
comunităţilor, structurează spaţiul de o 
manieră puternic randomizată. Evident că 
în aceste condiţii, geodiversitatea poate fi 
analizată pe multe niveluri spaţiale ale 
diversităţii biogeografice (Magurran, 1988; 
Petrişor, 2009; Pusceddu, 2008), sintetizate 
în Tabelul 1, în corelaţie cu ierarhia 
unităţilor teritoriale statistice (NUTS - 
Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale 
Stati sti ce): diversi tatea unităţi lor 
hi drogeomorfo logi ce (rel ieful ui ),  a 
regiunilor biogeografice, a ecoregiunilor şi 
a tipurilor de ecosisteme şi habitate. În 
asemenea accepţiuni, geodiversitatea este 

reflectată, în funcţie de scara spaţială, de 
acoperirea şi utilizarea terenului conform 
cl asi fi cări i  CORINE - Coordi nated 
Informati on on the European 
Envi ronment - Informaţii  de Medi u 
Coordonate pentru Europa (de Lima, 
2005). Distincţia în funcţie de scara 
spaţială (macro-, mezo- sau microscară) 
este absolut necesară şi sistemele 
teri tori al e  respecti ve au geometrii 
variabile în funcţie de mărimea unităţii 
maxime de analiză (Ianoş, 2000). Jensen 
(2000) arată că termenul de acoperire a 
terenului caracterizează ce se află acolo 
din punct de vedere biofizic (clasificarea 
CORINE distinge cinci categorii: suprafeţe 
artificiale (urbane/construite), regiuni 
agricole, păduri şi zone seminaturale, zone 
umede, ape), iar termenul de utilizare arată 
destinaţia terenului din punctul de vedere 
al tipului de ecosistem, în cazul sistemelor 
naturale, şi al folosinţei antropice, în cazul 
celor antropice sau antropizate (utilizarea 
fiind reflectată, mai mult sau mai puţin 
detaliat, de ultimele două niveluri ale 
clasificării CORINE). 

 

 
Fig. 1. Sistemul teritorial puternic antropizat (Ianoş, 2000) 
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Tabelul 1. Abordarea spaţială a conceptului de biodiversitate în funcţie de unităţile Nomenclatorului 

Unităţilor Teritoriale Statistice (NUTS) 
Niveluri NUTS 

Diversitatea 1 (teritoriu 
naţional) 

2 (regiune de 
dezvoltare) 

3 (judeţ) 
5 (unitate administrativ-

teritorială de bază) 
Geodiversitatea unităţilor 
hidrogeomorfologice (relief) 

x x x (în funcţie de caz)  

Diversitatea regiunilor biogeografice x x   
Diversitatea ecoregiunilor x x x (în funcţie de caz)  
Diversitatea tipurilor de ecosisteme 
şi/sau habitate 

CORINE I CORINE I/II CORINE II CORINE III 

x - indică faptul că modalitatea de abordare a diversităţii corespunde scalei spaţiale respective 
 
Scala de timp ce caracterizează dinamica 
acestor componente ale geodiversităţii este 
diferită şi corespunde scalei spaţiale, în 
sensul că acele componente cu categorii ce 
se întind pe suprafeţe mari se modifică 
mai greu şi la intervale de timp mai mari. 
Practic prezintă o dinamică anuală sau 
multianuală modificările la nivelul 
unităţilor teritoriale de rangul 2 sau 3 
(regiune de dezvoltare, respectiv judeţ) 
sau mai mare (unitate administrativ-
teritorială de bază). Dinamica aceasta 
poate fi surprinsă folosind datele 
europene din cadrul programului 
CORINE. Până în prezent a fost finalizat 
procesul de prelucrare a datelor din 1990 
şi 2000, intervalul de 10 ani corespunzând 
dificultăţilor inerente desfăşurării unui 
studiu la nivel european, pe baza unei 
metodologii comune (de Lima, 2005; 
Petrişor, 2008, 2009). Datele din 2006 sunt 
disponibile momentan doar sub formă de 
raster şi nu oferă posibilitatea utilizării 
pentru analize precise. 
 
În cadrul conceptual prezentat mai sus, 
analiza modificărilor acoperirii şi utilizării 
terenului, ca reflectare a proceselor ce 
afectează bio- şi geodiversitatea la diferite 
niveluri spaţiale, se poate face prin diferite 
procedee aplicate în Sistem Informaţional 
Geografic (SIG). SIG este un „sistem de asistare 
a deciziilor pe baza integrării datelor cu un 
referenţial spaţial în rezolvarea unor probleme” 
(Cowen, 1988). Folosirea SIG vizează relaţia 

spaţială dintre geodiversitate şi factorii ce 
determină modificările acesteia la nivelul 
regiunilor de dezvoltare (Petrişor, 2008), sau 
în anumite zone de interes, cum ar fi ariile 
naturale protejate.   
 
Problema abordată în acest studiu, sub 
aspect teoretic, este cea a localizării 
spaţiale a modificărilor acoperirii şi 
utilizării terenurilor la nivelul regiunilor 
de dezvoltare. În plan metodologic, acest 
studiu propune o metodă de cercetare 
bazată pe folosirea SIG şi a tehnicilor de 
analiză geostatistică. Pe baza acestor 
instrumente se urmăreşte atât identificarea 
regiunilor în care aceste modificări sunt 
mai ample şi mai frecvente, cât şi 
elaborarea unei metodologii-standard de 
identificare, cu respectarea criteriului 
ştiinţific al repetabilităţii analizei. Un astfel 
de instrument îşi găseşte utilitatea în 
efectuarea unor analize care ar putea 
fundamenta eventual e strategi i de 
remediere a acestor modificări, precum şi 
determinarea cauzelor modificărilor în 
scopul prevenirii repetării sau accentuării 
acestora. 
 

2. Materiale şi metode 

Acest studiu utilizează două seturi de date: 
(1) Datele  europene di n cadrul 
programului  CORINE referi toare l a 
modi fi cările  surveni te  în acoperirea 
terenul ui  (ni vel ul  1 al  cl asifi cări i) şi 
utilizarea acestuia (nivelul 3 al clasificării) 
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în perioada 1990 - 2000, care pot fi 
descărcate în mod gratuit de pe pagina 
Agenţiei Europene de Mediu, de la adresa 
http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice
/metadetails.asp?id=1109, din care a fost 
extras subsetul corespunzător teritoriului 
naţional, 
(2) Date privind împărţirea administrativă 
pe unităţi administrativ-teritoriale de 
bază, judeţe şi regiuni de dezvoltare, 
deţinute de Institutul Naţional de 
Statistică, Institutul Naţional de Cercetare 
- Dezvoltare pentru Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului Urbanproiect – 
Bucureşti, Centrul Interdisciplinar de 
Cercetări Avansate asupra Dinamicii 
Teritoriale al Universităţii din Bucureşti.  
 
Analiza acestor date s-a derulat secvenţial 
în mai  multe  etape cu ajutorul 
programelor ArcView, versiunea 3.3, 
ArcGIS, versiunea 9.2 şi a extensiilor 
prezentate în continuare: 
(1) Analiza poziţionării şi suprafeţei 
totale a zonelor afectate de modificări ale 
acoperirii şi/sau utilizării terenului în 
perioada mai sus menţionată la nivelul 
regiunilor de dezvoltare. 
(2) Determinarea zonelor care prezintă o 
densitate ridicată a suprafeţelor afectate 
de modificări ale acoperirii şi/sau 
utilizării terenului în perioada mai sus 
menţionată şi  anali za poziţi onării 
acestora în cadrul  regi unil or  de 
dezvoltare. Etapa de analiză a constat în 
parcurgerea a două faze: (a) reducerea 
fiecărei suprafeţe poligonale afectate de 
modificări ale acoperirii şi/sau utilizării 
terenului la centrul acesteia cu ajutorul 
extensiei X-Tools şi (b) determinarea 
regiunilor care le grupează în funcţie de 
densitatea centrelor cu ajutorul funcţiei 
de analiză de vecinătate (Neighborhood 
Statistics) din cadrul extensiei pentru 
analiza spaţială (Spatial Analyst).  Această 
aplicaţie determină pentru fiecare centru 
alte centre similare care sunt poziţionate 

în cadrul unei figuri geometrice (în acest 
studiu, cerc cu raza de 50 km) prin 
diferite operaţiuni matematice (în acest 
studiu a fost utilizat numărarea acestora). 
După efectuarea calculelor pentru toate 
centrele, aplicaţia împarte pe baze 
statistice regiunile învecinate (circulare în 
acest caz) în funcţie de numărul de vecini 
şi le reprezintă cu culori diferite, ţinând 
cont şi de suprapunerea acestora. Ca 
rezultat, se pot observa regiuni în care 
există o mare densitate a centrelor şi 
regiuni în care acestea sunt mult 
dispersate. În acest studiu, densitatea a 
fost reclasificată astfel încât atât pentru 
acoperirea, cât şi pentru utilizarea 
terenului să fie defi nite trei zone: 
densitate mare (culoare gri foarte  
închi să), medie (culoare gri deschisă) 
şi mică (incolore). 
(3) Analiza geostatistică a constat în 
folosirea extensiei pentru analiză 
geostatistică (Geostatistical Analyst) din 
ArcGIS versiunea 9.2 pentru interpolarea 
prin tehnica de kriging obişnuit a centrelor 
suprafeţelor poligonale afectate de 
modificări ale acoperirii şi/sau utilizării 
terenului în funcţie de aria totală afectată 
de modificări ale acoperirii şi/sau 
utilizării terenului la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale de bază. Tehnica 
de kriging obişnuit reprezintă o metodă 
de predicţie spaţială care presupune că 
distribuţia spaţială a unei variabile 
depinde exclusiv de coordonatele 
locaţiilor de la care porneşte extrapolarea. 
Procesul analitic a constat în parcurgerea 
următoarelor etape: (a) intersecţia 
suprafeţelor poligonale afectate de 
modificări ale acoperirii şi/sau utilizării 
terenului cu contururile unităţilor 
administrativ-teritoriale de bază - ca 
rezultat al acestei etape unele suprafeţe au 
fost divizate în subunităţi corespunzătoare 
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale de 
bază în parte; (b) calculul ariei tuturor 
suprafeţelor afectate de modificări ale 
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acoperirii şi/sau utilizării terenului; (c) 
însumarea acestor arii la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale de bază; (d) 
reducerea fiecărei suprafeţe sau subunităţi 
poligonale afectate de modificări ale 
acoperirii şi/sau utilizării terenului la 
centrul acesteia cu ajutorul extensiei X-
Tools - rezultatul acestei etape a fost 
obţinerea a câte două seturi de centre 
corespunzătoare unităţilor administrativ-
teritoriale de bază având ca valoare 
numerică aria totală afectată de modificări 
ale acoperirii şi/sau utilizării terenului la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale de 
bază; (e) interpolarea cu ajutorul extensiei 
pentru analiză geostatistică (Geostatistical 
Analyst) a acestor centre. Rezultatul final a 
constat în hărţi de predicţie care stabilesc 
regiuni omogene din punctul de vedere al 
ariei totale afectate de modificări ale 
acoperirii şi/sau utilizării terenului, 
aceasta fiind situată în anumite intervale. 
Pentru creşterea relevanţei rezultatele au 
fost reclasificate astfel încât să se obţină 5 
intervale, corespunzătoare unei arii totale 
afectate de modificări ale acoperirii şi/sau 
utilizării terenului de dimensiune redusă, 
relativ redusă, medie, relativ mare şi 
foarte mare, creşterea suprafeţei afectate 
fiind reprezentată în hărţi cu ajutorul 
culorilor din ce în ce mai închise. 
 

3. Rezultate şi discuţii 

Raportul dintre suprafeţele afectate de 
modificări ale acoperirii şi/sau utilizării 
terenului şi suprafaţa regiunilor de 
dezvoltare este prezentat în Tabelul 2. 
 
Aceste rezultate arată că suprafeţele 
afectate de modificări ale acoperirii 
terenului au o pondere importantă în 
regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi 
Sud-Vest şi lipsesc cu desăvârşire în 
regiunile de dezvoltare Vest, Centru şi 
Sud. Într-adevăr, cele două regiuni se 
detaşează prin intervenţii antropice 
majore care sunt reflectate în perturbarea 
gradul de acoperire a terenurilor. 
Regiunea Bucureşti-Ilfov se detaşează 
prin suprafeţele foarte mari ocupate de 
construcţii şi de amenajări, iar Regiunea 
Sud-Vest este cunoscută prin impactul 
suprafeţelor cu exploatări miniere la zi 
asupra schimbărilor în acoperirea 
terenurilor. În ambele situaţii structura 
iniţială, naturală, a acoperirii terenurilor a 
fost schimbată fundamental.   Suprafeţe 
afectate de modificări se remarcă şi în 
regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Est şi 
Nord-Est, având o pondere mai redusă în 
regiunea de dezvoltare Vest. Diferenţele 
între aceste ponderi sunt, totuşi, reduse în 
toate situaţiile. 

 
Tabelul 2. Suprafaţa afectată de modificări ale acoperirii şi utilizării terenului în perioada 1990-2000 în 

România la nivelul regiunilor de dezvoltare 

Regiunea 
% suprafaţa afectată de schimbări în 

acoperirea terenului (nivelul 1 CORINE) şi 
suprafaţa regiunii 

% suprafaţa afectată de schimbări în 
utilizarea terenului (nivelul 3 CORINE) şi 

suprafaţa regiunii 
Bucureşti-Il fov 0,59 1,18 
NV 0,06 1,11 
NE 0,06 1,71 
V  0,49 
SV 0,18 1,15 
Centru  2,18 
SE 0,06 1,71 
S  0,82 
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A. Modificări în acoperirea terenului B. Modificări în utilizarea terenului 

Fig. 2. Modificări în acoperirea şi utilizarea terenului în România în perioada 1990-2000 în regiunile de 
dezvoltare 

 

  
Fig. 3. Hartă a zonelor cu o mare densitate a modificărilor în acoperirea şi utilizarea terenului în România în 

perioada 1990-2000 la nivelul regiunilor de dezvoltare 
 

  
A. Modificări în acoperirea terenului B. Modificări în utilizarea terenului 

Fig. 4. Hartă de predicţie a zonelor cu o mare densitate a modificărilor în acoperirea şi utilizarea terenului în România 
în perioada 1990-2000 pe baza suprafeţelor afectate per unitate administrativ-teritorială în regiunile de dezvoltare 

 

În Fig. 2 se prezintă rezultatul analizei 
raportul ui spaţial  di ntre  suprafeţele  
afectate de modificări ale acoperirii şi/sau 
uti lizării  terenului  şi  regiunil e  de 

dezvoltare . Această anali ză permi te 
identificarea unor regiuni cu o mai mare 
densitate a suprafeţelor  afectate de 
modificări ale acoperirii terenului, situate 
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în partea de sud-vest a ţării, corespunzând 
regiunii  de dezvoltare  Sud-Vest. 
Rezultatele diferă de cele din Tabelul 2, 
explicaţia fiind că, la nivelul regiunii de 
dezvoltare Bucureşti-Ilfov, modificările, 
deşi reduse, par importante în tabel 
datorită suprafeţei mici a regiunii. În ceea 
ce priveşte densitatea suprafeţelor afectate 
de modificări ale utilizării terenului, 
aceasta este ridicată la limita regiunilor de 
dezvoltare Nord-Est şi Centru, precum şi 
în regiunea de dezvoltare Sud-Est. 
 
Fig. 3  prezintă rezultatul  ierarhizării 
densităţii suprafeţelor afectate de modificări 
ale acoperirii şi utilizării terenului în clase 
de densitate mică, medie (gri deschis) şi 
mare (gri închis). Analiza acestei  figuri  
permite identificarea unor regiuni cu o mai 
mare densitate a suprafeţelor afectate de 
modificări ale acoperirii terenului situate în 
partea de sud-est a ţării, corespunzând 
regiunii de dezvoltare Sud-Vest. Densitatea 
suprafeţelor afectate de modificări ale 
utilizării terenului este ridicată în zona 
Carpaţilor Orientali, la limita regiunilor de 
dezvoltare Nord-Est şi Centru. Aceste 
rezultate sunt asemănătoare celor obţinute 
prin analiza Fig. 2, dar departajarea este 
mult mai clară. 
 
Fig. 4 prezintă rezultatele interpolării prin 
tehnica de kriging obişnuit a centrelor 
suprafeţelor afectate de modificări ale 
acoperirii şi utilizării terenului pe baza 
ariei totale afectate de modificări ale 
acoperirii şi/sau utilizării terenului la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale de 
bază. Analiza celor două hărţi permite 
identificarea unor regiuni cu o mai mare 
densitate a suprafeţelor afectate de 
modificări ale acoperirii terenului situate 
în regiunile de dezvoltare Sud-Vest şi 
Nord-Vest. Densitatea suprafeţelor 
afectate  de modi fi cări  ale  utilizării 
terenului este ridicată în zona Carpaţilor 
Orientali şi în judeţul Brăila, la limita 

regiunilor de dezvoltare Nord-Est şi 
Centru şi/sau în regiunea de dezvoltare 
Sud-Est. Rezultatele interpolării prin 
tehnica de kr iging ob işnuit  sunt 
asemănătoare cu precedentele, dar 
prezintă avantajul  repli cării  metodei 
de analiză independent de al egerea 
parametrilor necesari calculului densităţii. 
 

4. Concluzii 

Întreg instrumentarul metodologic - analiza 
poziţionării şi suprafeţei totale a zonelor 
afectate de modificări ale acoperirii şi/sau 
utilizării terenului în perioada mai sus 
menţionată la nivelul regiunilor de 
dezvoltare, determinarea regiunilor care 
prezintă o densitate ridicată a suprafeţelor 
afectate de modificări ale acoperirii şi/sau 
utilizării terenului şi analiza poziţionării 
acestora în cadrul regiunilor de dezvoltare, 
şi analiza geostatistică a interpolării prin 
tehnica de kriging obişnuit a centrelor 
suprafeţel or  pol igonal e  afectate de 
modificări ale acoperirii şi/sau utilizării 
terenului în funcţie de aria totală afectată de 
modificări ale acoperirii şi/sau utilizării 
terenului la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale de bază - a conturat două zone 
caracterizate de o densitate ridicată a 
suprafeţelor afectate de modificări ale 
acoperirii şi/sau utilizării terenului în 
perioada 1990-2000. Astfel, suprafeţele 
afectate de modificări ale acoperirii terenului 
predomină în sud-vestul ţării (judeţele 
Mehedinţi şi Gorj), în timp ce suprafeţele 
afectate de modificări ale utilizării terenului 
prezintă o densitate mai ridicată în zona 
Carpaţilor Orientali (judeţele Suceava, 
Harghita, Covasna, Bacău şi Neamţ). 
 
În afara celor două zone, tehnica de 
kriging obişnuit a centrelor suprafeţelor 
afectate de modificări ale acoperirii şi 
utilizării terenului pe baza ariei totale 
afectate de modificări ale acoperirii 
şi/sau utilizării terenului la nivelul 
unităţii administrativ-teritoriale de bază a 
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permis detectarea a două noi zone: o zonă 
cu o densitate ridicată a suprafeţelor 
afectate de modificări ale acoperirii 
terenului aflată în nord-vestul ţării 
(judeţul Satu Mare), explicabilă prin 
extinderea suprafeţelor construite, mai 
ales in Tara Oaşului şi în ariile 
înconjurătoare, şi o zonă cu o densitate 
ridicată a suprafeţelor afectate de 
modificări ale utilizării terenului aflată în 
judeţul Brăila, datorată creşterii  
suprafeţelor agricole abandonate. 
 
În plan metodologic, acest studiu permite 
o ierarhizare a metodelor utilizate chiar 
în ordinea aplicării acestora: 
(1) Analiza poziţionării şi suprafeţei 
totale a zonelor afectate de modificări ale 
acoperirii şi/sau utilizării terenului la 
nivelul regiunilor de dezvoltare nu 
permite o delimitare clară a zonelor cu o 
mare densitate a acestor suprafeţe, dar 
are avantajul unei bune vizualizări a 
realităţii; se poate afirma că aceasta este 
mai mult o metodă de explorare a 
realităţii decât una de analiză a acesteia. 
(2) Determinarea regiunilor care prezintă o 
densitate ridicată a suprafeţelor afectate de 
modificări ale acoperirii şi/sau utilizării 
terenului şi analiza poziţionării acestora în 
cadrul regiunilor de dezvoltare permit o 
primă estimare a datelor, înlocuind pe cele 
brute cu altele agregate. Flexibilitatea 
metodei constituie, în acelaşi timp, un 
dezavantaj: alegerea unei forme diferite a 
zonei de selecţie a unităţilor învecinate, a 
mărimii razei de căutare şi a altor 
parametri pot conduce la rezultate diferite, 
experienţa cercetătorului jucând un rol 
cheie în procesul de analiză. 
(3) Analiza geostatistică a interpolării prin 
tehnica de kriging obişnuit a centrelor 
suprafeţelor poligonale afectate de 
modifi cări  ale acoperirii  şi  utilizării  

terenului în funcţie de aria totală afectată 
de modificări ale acoperirii şi/sau utilizării 
terenului la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale de bază prezintă avantajul 
repetabilităţii analizei fără a fi influenţată 
de alegerea unor parametri, şi, în acelaşi 
timp, este o metodă de analiză a datelor, 
care permite obţinerea de noi informaţii 
din datele brute. În concluzie, potenţialul 
analitic al metodelor geostatistice le 
recomandă pentru cercetarea bazată pe 
date cu referenţial geografic. 
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