
 
 
 
 
 

Studiul geografic al populatiei si asezarilor umane din 
bazinul hidrografic al Trotusului  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Orice călător dornic să vadă ceva măreţ, odată ce păşeşte pe aceste meleaguri , ale bazinului 
hidrografic al Trotuşului, e încântat de ceea ce vede : falnicii străjeri formând o perdea de conifere stau de 
veghe de-a pururi dând dovadă de vechimea aşezărilor, iar panglica şerpuitoare a Trotuşului brăzdează zona , 
astfel încât ochiul poate zări o zonă mirifică , de neuitat. 
               
 Am ales ca temă de doctorat : „ Studiul geografic al populaţiei şi aşezărilor umane din 
bazinul hidrografic al Trotuşului”, pentru a aduce noi informaţii şi detalii despre aşezările rurale şi urbane şi 
despre continuitatea locuirii din vechime a acestor teritorii. Locuind în oraşul Comăneşti îmi este mai uşor să 
obţin informaţiile necesare , să fac studiul de teren pentru a face cunoscută „ Prahova Bacăului” , după cum 
numea Alexandru Vlahuţă – Valea Trotuşului”. 
                 
 Elemente importante ale peisajului geografic, aşezările umane oglindesc modul cum acestea 
şi-au adaptat mediul înconjurător în vederea satisfacerii nevoilor vieţii materiale. 
                  
 Aşezările umane nu reprezintă numai o simplă adaptare la mediul înconjurător , ci ele 
reflectă şi influenţele factorilor sociali, economici şi istorici. Satele au o origine veche în cadrul zonei 
studiate. 
                  
 După afirmaţia prof. univ. Vasile Cucu, satele reprezintă : „ forme străvechi de organizare 
social- economică, a întregului teritoriu , deţinut de acestea, au cea mai mare răspândire”. ( V. Cucu- 
Sistematizarea localităţilor şi a teritoriului din România, 1977, pag. 31).  
                
  Înscriindu-se direcţiei  de cercetare complexă a unităţilor geografice din ţara noastră, 
lucrarea propune să realizeze o un studiu al populaţiei  şi aşezărilor umane , ca rezultat al adaptării la mediul 
înconjurător. 
                
  Bazinul hidrografic al Trotuşului se află în zonă  carpatică, subcarpatică şi de podiş, între 
satul Făgeţel şi oraşul Adjud impresionând ochiul călătorului atât prin sectoare înguste , lipsite de terase, cât 
şi prin sectoare cu albii largi ce au permis apariţia şi răspândirea aşezărilor umane din cele mai vechi 
perioade, urmărindu-se continuitatea şi permanenţa locuirii acestor areale.  
 
 Este important de urmărit răspândirea populaţiei şi a aşezărilor umane în altitudine de la 
1050m în zona carpatică până la 20-50m în sectorul inferior.   



 De remarcat faptul că în cadrul arealului aflat în studiu convieţuiesc alături de români, secui 
şi ceangăi ce au fost localizaţi la fosta graniţă dintre Moldova şi Transilvania , legătură facilitată  de  pasul 
Ghimeş prin intermediul căii ferate Adjud – Ciceu şi a şoselei 12 A Adjud – Miercurea Ciuc.    
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