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Nicolae Josan, Amenajarea reliefului, Geomorfologie antropică,  

Editura Universităţii din Oradea, 2014  

(216 pagini, 63 figuri, 144 titluri bibliografice) 
 

 Lucrarea elaborată de Domnul profesor 
univ. dr. Nicolae Josan abordează o temă de mare 
actualitate, tratată la un nivel ştiinţific elevat pe 
baza unei vaste şi recente bibliografii din 
domeniul geografiei fizice şi umane. Lucrarea se 
înscrie într-o orientare mai nouă în cercetarea 
reliefului - geomorfologia antropică. 
 Lucrarea reprezintă rezultatul acumulării 
unorvaste cunoştinţe teoretice şi a experienţei 
câştigate în urma cercetărilor minuţioase de teren 
efectuate de-a-lungul mai multor decenii. 
 Caracterul complex al lucrării  rezidă din 
problematica variată abordată în cele nouă 
capitole structurate într-o succesiune logică. 
 În primul capitol întitulat “Antropizarea 
reliefului” se analizează trei aspecte: Relieful 
suport, obiect şi pericol al activităţii antropice; 

Antropizarea reliefului; Geomorfologia antropică. 
 Capitolele 2 şi 3 sunt dedicate analizei detaliate a factorilor, agenţilor şi 
proceselor morfogentice. O atenţie deosebită se acordă omului ca factor şi agent 
morfogenetic. 
 Capitolul 4 este dedicat intervenţiei antropice în manifestarea proceselor 
geomorfologice pe versanţi (gravitaţionale şi hidrice). 
 O parte însemnată din lucrare (capitolele 5-7) este acordată analizei 
intervenţiei antropice în sistemul hidrografic, în dinamica costieră şi în cea eoliană. 
 Capitolul 8  este dedicat tratării proceselor geomorfice induse de activitatea 
antropică (eroziunea  hidrică, sufoziunea, tasarea, prăbuşirea). 
 Ultima parte a lucrării (capitolul 9)  dedicată structurii spaţiale a formelor de 
relief antropice. se remarcă, de asemenea,  prin problematica complexă abordată şi 
prin numeroase note de orginalitate. 
 Prin tematica variată şi conţinutul ştiinţific  bogat, numeroasele informaţii pe 
care le conţine, modul de prezentare şi aplicabilitate, lucrarea “Antropizarea 

reliefului. Geomorfologie antropică“ se impune în literatura românească de 
specialitate.  

 Prin contribuţiile aduse în cunoaşterea teoretică a problemelor legate de 

antropizarea reliefului, lucrarea poate fi considerată şi un îndrumător metodologic 
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pentru studierea factorilor,agenţilor şi proceselor morfogenetice şi a modului în 

care societatea prin diversele activităţi intervine asupra proceselor şi agenţilor 

geomorfici  naturali, realizând noi forme (poztive şi negative), modificând în acelaş 

timp ritmul şi intensitatea procelor morfogenetice. 

 Din motivele menţionate mai sus recomandăm lucrarea elaborată de profesor 

univ.dr. Nicolae Josan, atât studenţilor, cât şi cercetătorilor care studiază  geneza şi 

valorificarea reliefului. 
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